
23ste vergadering Dinsdag 26 maart 1985 

Aanvang 10.45 uur 

Voorzitter: Steenkamp 

Tegenwoordig zijn 69 leden, te 
weten: 

Steenkamp, Vogt, Franssen, Eijsink, 
Kiers, Van Dalen, De Vries, Van der 
Werff, Vonhoff-Luijendijk, Kaland, M. 
A. van der Meer, Feij, Kruisinga, Van 
der Jagt, Vermeer, Baarveld-Schla-
man. De Jong, Schuurman, Van der 
Werf-Terpstra, Grol-Overling, 
Maassen, Wagemakers, UijterwaaL 
Cox, Oskamp, Hendriks, De Rijk, 
Groensmit-van der Kallen, Stam, J . 
H. B. van der Meer, Coenemans, 
Pleumeekers, Schouten, Tiesinga-
Autsema, Tummers, Ermen, Buijsert, 
Zijlstra, Glastra van Loon, Von 
Meijenfeldt, Ginjaar, Kuiper, Leyten-
de Wijkerslooth de Weerdesteyn, 
Postma, Zoon, Van Kuilenburg-Lod-
der, Heijmans, Van de Zandschulp, 
Burkens, Bukman, Simons, Veder-
Smit, Hoekstra, Barendregt, Verbeek, 
Van Mierlo, Heijne Makkreel, 
Umkers, Hofman, Van Veldhuizen, 
Van Graafeiland, Vis, Geertsema, 
Van Boven, Van Leeuwen, Van 
Bemmelen, Luteijn, Van der Ploeg, 
De Gaay Fortman en Zoutendijk, 

en de heren De Koning, minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
Brinkman, ministervan Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, De 
Graaf, staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, en Van 
der Reijden, staatssecretaris van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mede, dat zijn ingekomen berichten 
van verhindering van de leden: 

Christiaanse en Schinck, wegens 
deelneming aan een vergadering van 
de lPU; 

Abma, wegens verblijf buitenslands; 

Nuis, wegens ziekte. 

Deze berichten worden voor kennis-
geving aangenomen. 

De Voorzitter: Voorts deel ik mede, 
dat ik bericht van verhindering tot 
bijwoning van de vergadering heb 
ontvangen van de ministers van 

Financiën en van Verkeer en Water-
staat, alsmede van de staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid mevrouw Kappeyne van de 
Coppello. 

De ingekomen stukken staan op een 
lijst die in de zaal ter inzage ligt. Op 
die lijst heb ik voorstellen gedaan 
over de wijze van behandeling. Als 
aan het einde van de vergadering 
daartegen geen bezwaren zijn 
ingekomen, neem ik aan dat de 
Kamer zich met deze voorstellen 
heeft verenigd. 

Aan de orde is de s temming over 
het wetsvoorstel Nadere wi jz iging 
van de Algemene Ouderdoms-
w e t , de Algemene W e d u w e n - en 
W e z e n w e t , de Algemene Kinder-
bi jslagwet, de Algemene W e t 
Bijzondere Ziektekosten en de 
Algemene Arbeidsongeschik-
theidswet (invoering geli jke 
behandeling van mannen en 
vrouwen in de Algemene Ouder-
domswet alsmede aanpassing 
van de overige volksverzekerin-
gen) (18515) . 

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid 
tot het afleggen van stemverklaringen. 

De heer Franssen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! De CDA-fractie heeft 
geconstateerd, dat er een zeer brede 
meerderheid in deze Kamer te vinden 
is voor halvering van de AOW, 
conform ook het SER-advies. Dit 
uitgangspunt aanvaardend, zijn, 
rekening houdend met de kosten, 
toeslagen noodzakelijk in de eerste 
plaats voor zelfstandigen vanwege 
het alleen dragen van de vaste lasten 
van hun huishouden en in de tweede 
plaats voor gehuwden die nog de 
verantwoordelijkheid voor hun 
partner zonder inkomen hebben. Ons 
probleem was en is het gevolg van 
de inkomenstoets voor de jongere 
partner, in het bijzonder voor vrouwen 
die overwegend jonger zijn. Wi j 

betreuren dat er nog geen meer 
algemene toeslagenwet is, maar wij 
hebben er kennis van genomen dat 
naar de mening van de regering ook 
de AOW-toeslagen, daaraan is 
uiteraard inherent de inkomenstoets, 
opnieuw zullen worden bezien bij het 
tot stand brengen van de toeslagen-
wet. Onzerzijds dringen wij daar een-
en andermaal op aan. 

Er is een ruime overgangsfase en 
die biedt voor de overgrote meerder-
heid de gelegenheid om rekening te 
houden met hetgeen er gebeurt als 
dit wetsontwerp wordt aanvaard. Wij 
rekenen er ook op - dat hebben 
pensioenfondsen ons al bevestigd -
dat de reglementen van dergelijke 
fondsen op de eventuele nieuwe wet 
zullen worden afgestemd. 

De Voorzitter: Dit is geen derde 
termijn, mijnheer Franssen, wilt u 
zich beperken tot het verklaren van 
uw stem? 

De heer Franssen (CDA): Jawel, 
mijnheer de Voorzitter! 

Laat ik dan nog even vaststellen 
dat reeds toegekende toeslagen aan 
oudere echtgenoten blijven, ook bij 
jongere echtgenoten. Dat geldt ook 
voor de oudste echtgenoot die nu 
nog geen 65 jaar is, maar dat wel 
voor 1 april 1988 wordt. 

Dit alles, de voor- en nadelen dus 
afwegend, geeft de toekenning van 
gelijke rechten aan mannen en 
vrouwen, ten dele verplicht vanwege 
de derde richtlijn, en rekening 
houdend met de beheersingsnood-
zaak van de collectieve lastendruk, 
de grootst mogelijke meerderheid 
van mijn fractie aanleiding om voor 
het wetsontwerp te stemmen. 

De heer Van der Jagt (GPV): 
Mijnheer de Voorzitter! Mede 
namens de fracties van de SGP en de 
RPF deel ik u mede, dat wij het 
betreuren dat het gezinsmodel, waar 
de huidige AOW van uitgaat, wordt 
verlaten en wordt gekozen voor een 
stringente individualisering. Om aan 
de derde Europese richtlijn te 
voldoen is deze benadering ons 
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Inziens niet nodig, omdat deze 
richtlijn immers betrekking heeft op 
de beroepsbevolking. Een sekseneu-
traal kostwinnerschap, gebaseerd op 
het gezinsmodel, geniet bij onze 
fracties dan ook de voorkeur. 

Wij betreuren het bovendien dat 
ongelijke financiële behandeling van 
gehuwd en ongehuwd samenwonen 
in het voorliggende wetsontwerp niet 
is beëindigd. 

Tot slot vinden wij de voorgestelde 
wijziging onnodig duur, fraudegevoe-
lig en in haar effecten voor bepaalde 
groepen uiterst onbillijk. 

Om al deze redenen kunnen onze 
fracties geen steun aan dit wetsvoor-
stel geven. 

Het wetsvoorstel wordt met 38 tegen 
30 stemmen aangenomen. 

Voor hebben gestemd de leden: 

Franssen, Eijsink, Kiers, Van Dalen, 
De Vries, Kaland, Kruisinga, Vermeer, 
Baarveld-Schlaman, De Jong, Van 
der Werf-Terpstra, Wagemakers, 
Uijterwaal-Cox, Oskamp, Hendriks, 
De Rijk, Groensmit-van der Kallen, 
Stam, J . H. B. van der Meer, Coene-
mans, Pleumeekers, Schouten, 
Tummers, Ermen, Buijsert, Zijlstra, 
Von Meijenfeldt, Kuiper, Leyten-de 
Wijkerslooth de Weerdesteyn, 
Postma, Zoon, Van Kuilenburg-Lod-
der, Van de Zandschulp, Bukman, 
Simons, Van Veldhuizen, Van der 
Ploeg en de Voorzitter. 

Tegen hebben gestemd de leden: 

Van der Werff, Vonhoff-Luijendijk, M. 
A. van der Meer, Feij, Van der Jagt, 
Schuurman, Grol-Overling, Maassen, 
Tiesinga-Autsema, Glastra van Loon, 
Ginjaar, Heijmans, Burkens, Veder-
Smit, Hoekstra, Barendregt, Verbeek, 
Van Mierlo, Heijne Makkreel, 
IJmkers, Hofman, Van Graafeiland, 
Vis, Geertsema, Van Boven, Van 
Leeuwen, Van Bemmelen, Luteijn, De 
Gaay Fortman en Vogt. 

Aan de orde is de behandeling van 
het verslag van de commissie 
voor de Verzoekschriften over 
het adres van mevrouw A. 
Anthonio-Hol lman te Purmerend, 
met betrekking tot haar woning 
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 
vergaderjaar 1984-1985, nr. I I I ) . 

Overeenkomstig het voorstel van de 
commissie voor de Verzoekschriften 
wordt besloten. 
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Aan de orde is de behandeling van 
de wetsvoorstellen: 

- Wijziging van de begroting van 
uitgaven van het Ministerie van 
Financiën voor 1984 (wijziging 
naar aanleiding van de Voorjaars-
nota; eerste wijzigingsvoorstel) 
(18768) ; 
- Wijziging van de begroting van 
het Staatsmuntbedri j f voor het 
jaar 1983 (18782) . 

Deze wetsvoorstellen worden zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Verlenging van de 
werkingsduur van de Tijdeli jke 
W e t Arbeidsvoorwaarden 
collectieve sector (18876) . 

Over het wetsvoorstel wordt geen 
beraadslaging gevoerd. 

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid 
tot het afleggen van stemverklaringen 

De heer Van de Zandschulp 
(PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil 
in een korte stemverklaring graag 
toelichten waarom mijn fractie geen 
medewerking kan verlenen aan de 
totstandkoming van de voorgestelde 
verlenging van de werkingsduur 
Tijdelijke Wet Arbeidsvoorwaarden 
collectieve sector. In het algemeen 
verdient het geen aanbeveling om 
een indertijd nadrukkelijk als tijdelijk 
bedoelde wet voortdurend te 
verlengen. In dit geval gaat het, als ik 
goed heb geteld, inmiddels om een 
vijfde verlengingsvoorstel. 

In dit geval geldt de reserve in 
versterkte mate, nu het vorige jaar 
duidelijk is gebleken dat deze wet in 
de ogen van de International Labour 
Organization geen genade kan 
vinden en strijdig is met de door de 
toezichthoudende ILO-organen 
ontwikkelden criteria voor toelaat-
baarheid van beperkingen van 
overheidswege op de onderhande-
lingsvrijheid van CAO-partners. Een 
blik vooruitwerpend concludeer ik, 
dat de voorgestelde verlenging van 
deze wet niet alleen moet dienen om 
de status quo te handhaven, maar 
dat het kabinet mede beoogt een 
interventie in de pensioensfeer van 
trendvolgers in 1985. Dat is een 
ingreep waarvan de rechtmatigheid 
zeer omstreden is. Ten slotte 
overweeg ik dat de opgetreden 
vertraging van een structurele 
wetgeving betreffende de arbeids-
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voorwaarden in gesubsidieerde en 
gepremieerde sector,vooral te wijten 
is aan de hardnekkigheid waarmee 
het kabinet weigert te zoeken naar 
een breed maatschappelijk en 
politiek draagvlak voor de aanpak van 
een structurele wetgeving. 

De behandeling van dit wets-
ontwerp in de plenaire vergadering 
van de Tweede Kamer van 13 maart 
jongstleden, vertoont een pikan-
te noot die ik u niet wil onthouden. 

De Voorzitter: Is dit een stemverkla-
ring? 

De heer Van de Zandschulp 
(PvdA): Dit is de slotzin van mijn 
stemverklaring. 

De Voorzitter: Ik merk dat u van de 
school van de heer Franssen bent. 

De heer Van de Zandschulp 
(PvdA): In de hectische vergaderorde 
van de Tweede Kamer heeft de 
gehele linkerzijde in een moment van 
onoplettendheid op het beslissende 
tijdstip dit wetsontwerp aan de 
aandacht laten ontglippen. De 
stemverklaring van mijn fractie, 
vandaag en hier, kan mede worden 
gezien als een postume politieke 
stellingname van mijn partijgenoten 
aan de overzijde. 
Het wetsvoorstel wordt zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de PvdA, de PSP, 
de CPN en de PPR wordt aantekening 
verleend, dat zij geacht wensen te 
worden tegen het wetsvoorstel te 
hebben gestemd. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Wijziging van 
hoofdstuk X I I (Departement van 
Verkeer en Waterstaat) van de 
aanwijzing en de raming van de 
middelen tot dekking van de 
uitgaven van het Rijk voor het 
jaar 1983 ( tweede wijzigings 
voorstel) (18512) . 

Dit wetsvoorstel wordt zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Wijziging van de 
W e t ambulancevervoer (17 605). 

De beraadslaging wordt geopend. 
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D 
De heer Hofman (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! In de wijze zelfbeperking 
die deze Kamer kenmerkt, heeft de 
fractie van D'66 mij gevraagd, deze 
inbreng ook namens haar te verzor-
gen. 

Het onderhavige wetsontwerp is 
reeds op 27 september 1982 bij de 
Tweede Kamer ingediend. Aanvaar-
ding vond plaats op 5 april 1984. Het 
voorlopig verslag in dit huis werd 
uitgebracht op 19 juni 1 984. Op 14 
januari 1985, zeven maanden later, 
mochten wij de memorie van 
antwoord ontvangen. Toch gaat het 
om een betrekkelijk geringe wijziging. 
Het is echter gebleken dat er in de 
praktijk nog problemen zijn. In de 
Tweede Kamer is hieraan tijdens de 
openbare behandeling uitvoerig 
aandacht besteed en ik zal hieraan 
dus voorbijgaan. Wel wijs ik erop dat 
ook hiermee duidelijk wordt hoe 
belangrijk het is dat met de invoering 
van de Wet voorzieningen gezond-
heidszorg grote spoed wordt 
betracht. Mijn fractiegenote mevrouw 
Veder wees hierop reeds meer in het 
algemeen nadrukkelijk. 

Ik ga wel in op het vervoer van en 
naar het buitenland. Ik meen dat wij 
grofweg onderscheid kunnen maken 
in twee groepen. De eerste omvat 
het vervoer in relatie met het nabije 
buitenland, waarbij vooral aan 
grensvervoer kan worden gedacht. In 
de tweede is sprake van vervoer 
vanuit het verder afgelegen en het 
verre buitenland. Over de laatste 
groep wil ik het hebben. 

De wijziging voorgesteld in artikel 
7 voor dit vervoer, heeft bij ons enige 
vragen opgeroepen, die werden 
verwoord in het voorlopig verslag. 
Het antwoord van de staatssecretaris 
hierop heeft ons niet geheel kunnen 
bevredigen, helaas. Wij vragen ons af 
hoe in het geval van buitenlands 
vervoer over grote afstand, dus de 
tweede door mij genoemde groep, 
het vervoer over het Nederlandse 
traject wordt beschouwd. Is er 
sprake van ambulancevervoer in de 
zin van de wet of worden ambulan-
ceauto's die hiervoor speciaal 
bestemd zijn, anders beschouwd? In 
het spreidingsplan van de regio 
Amsterdam en omstreken wordt in 
de voetnoot gesproken van een 
standplaats voor vijf ambulanceauto's 
die alleen voor buitenlands vervoer 
mogen worden ingezet. Ik neem aan 
dat dit verder geheel buiten de 
desbetreffende CPA omgaat. 

Wij kunnen begrijpen dat de CPA's 
met het oog op calamiteiten er 

behoefte aan hebben, te weten waar 
ambulanceauto's zich bevinden. Wij 
willen van de staatssecretaris echter 
weten of hij om de CPA's dit inzicht 
te verschaffen, denkt aan een vorm 
van melding of, anderzijds in het 
uiterste, aan opdrachten voor deze 
ritten door de CPA. Het laatste is in 
onze ogen een grote verandering 
vergeleken bij de huidige toestand. 
Wij betwijfelen of dit de kwaliteit en 
de doeltreffendheid van dit zeer 
gespecialiseerde vervoer ten goede 
zal komen. 

Ten slotte willen wij iets meer 
weten over het overleg dat met de 
hulpdiensten en assuradeuren heeft 
plaatsgehad. Welke argumenten 
hadden zij om de bestaande regeling 
te veranderen? Hebben zij opmerkin-
gen gemaakt over het nu voorgestel-
de? Is er behalve met bovengenoemde 
ook overleg geweest met hen die als 
regel dit vervoer verzorgen? 

D 
Staatssecretaris Van der Reijden: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik begin met 
de Kamer, in het bijzonder de vaste 
commissie die dit wetsontwerpje 
heeft voorbereid, dank te zeggen 
voor de aandacht die zij hieraan heeft 
willen geven, zelfs buitengewoon 
intensieve aandacht. Mij rest nog, dat 
de heer Hofman naar mijn beste 
vermogen te antwoorden. Ik merk 
straks aan zijn reactie of het zo 
spontaan reageren voldoende in 
overeenstemming is met de ernst van 
zijn vragen. 

Zijn eerste vraag luidde: 'Is er 
sprake van ambulancevervoer in de 
zin van de wet of worden ambulan-
ceauto's die hiervoor speciaal 
bestemd zijn, anders beschouwd?' 
Het antwoord hierop luidt dat dit 
ambulancevervoer inderdaad wordt 
gezien als vervoer in de zin van de 
wet. 

Zijn tweede vraag was meer een 
stelling. 'Ik neem aan, dat dit verder 
geheel buiten de CPA omgaat'. Die 
stelling van de heer Hofman beant-
woord ik dus ontkennend. 

De heer Hofman heeft gevraagd of 
ik denk aan een vorm van melding 
dan wel dat bij de opdracht voor 
deze ritten aan de CPA moet worden 
gedacht. Van beide is een beetje 
sprake. Het is bijna een semantische 
kwestie: de opdracht komt van 
assuradeuren, maar het moet wel 
worden gemeld. Als het gemeld is, 
moet het ook geaccordeerd worden 
door de CPA. Dat is echter geen 
grote verandering ten opzichte van 
de huidige toestand, want ook nu is 
dit het geval. 

De laatste vraag van de heer 
Hofman was, of ik iets meer kon 
vertellen over het overleg met de 
hulpdiensten en de assuradeuren. 
Hiermee ben ik een beetje overvraagd, 
want die gesprekken hebben in 1980 
en 1982 plaatsgevonden. Om die 
vraag heel concreet en inhoudelijk te 
beantwoorden, zou ik iets meer tijd 
nodig hebben. Wèl kan ik zeggen, 
dat de assuradeuren akkoord zijn 
gegaan met de voorgestelde regeling. 
Voor zover ik weet, is met de 
vervoersorganisaties geen overleg 
meer gevoerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik hoop, 
dat de heer Hofman met de beant-
woording van zijn vragen akkoord kan 
gaan. 

Er is een aantal knelpunten in het 
functioneren van de CPA. Deze zijn 
ten dele door deze Kamer zelf 
onderkend en ten dele heel duidelijk 
in het veld herkenbaar. Men voert bij 
voorbeeld een discussie over de 
vraag wie spoed- of besteld vervoer 
moet doen, hoe de functie van het 
meld- en rittenverdelingscentrum is 
en of het wel goed zit met de 
gebiedsomvang van de CPA. 

Door al deze vragen die met de 
CPA te maken hebben - ik zou deze 
vragen daarbij willen betrekken - heb 
ik het onderzoeksbureau Twijnstra 
Gudde opdracht gegeven om juist 
over het functioneren van de CPA's 
te rapporteren. Het is een vrij 
uitgebreid onderzoek geweest met 
een vrij lange voorbereidingstijd om 
precies de taakopdracht aan Twijnstra 
Gudde te formuleren. Ik verwacht de 
eindrapportage eind mei of begin 
juni. Ik stel mij voor, dit najaar mijn 
standpunt kenbaar te maken naar 
aanleiding van de bevindingen van 
Twijnstra Gudde over het functioneren 
van de CPA's en ik zal, gezien de 
vragen van de heer Hofman, een 
afschrift van dit standpunt ook aan 
deze Kamer doen toekomen, opdat 
de Kamer daarop eventueel kan 
reageren. 

D 
De heer Hofman (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben de staatssecretaris 
zeer erkentelijk voor de beantwoor-
ding van mijn vragen, die misschien 
- vooral de laatste - wat 
ingewikkeld waren en iets meer 
voorbereiding hadden gekost. 

Ik ben vooral tevreden met de 
beantwoording van de belangrijkste 
vraag, namelijk of het een melding is 
dan wel een strakke toewijzing van 
ritten. Uit de woorden van de 
staatssecretaris meen ik te mogen 
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opmaken, dat hier primair sprake is 
van een melding en dat voor de rest 
de CPA zich uitermate terughoudend 
zal opstellen. 

D 
Staatssecretaris Van der Re i jden : 
Ik herhaal, dat de vervoersorganisaties 
de vervoerder zoeken. Er vindt 
melding plaats aan de CPA. Formeel 
dient accordering plaats te vinden. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van hoofdstuk XV I 
(Welzi jn, Volksgezondheid en 
Cultuur) v a n de ri jksbegroting 
voor 1985; b e g r o t i n g van uitga-
v e n ; begroting van o n t v a n g s t e n 
(18 600 XVI ) . 

De Voorzitter: Door mij zijn 
schriftelijke antwoorden ontvangen 
van de minister van Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur, mede namens 
de staatssecretaris, op vragen 
gesteld in eerste termijn. 

Deze antwoorden zullen worden 
opgenomen in een bijvoegsel bij de 
Handelingen van deze vergadering. 

[Het bijvoegsel is opgenomen aan 
het eind van deze weekeditie.]' 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Minister B r i n k m a n : Mijnheer de 
Voorzitter! Staatssecretaris Van der 
Reijden en ik hebben met waardering 
kennis genomen van de beschouwin-
gen die door de leden van deze 
Kamer vorige week, tijdens de eerste 
termijn, naar voren zijn gebracht. 
Zoals gebruikelijk waren de opmerkin-
gen aan het adres van de bewindslie-
den gebaseerd op diepgaande en 
bovenal vaak historisch onderbouwde 
overwegingen. Dat gold met name 
voor de opmerkingen die zijn 
gemaakt op het terrein van de 
cultuur, maar nog meer in het 
bijzonder voor de opmerkingen die 
de relatie tussen overheid en cultuur 
betreffen. 

Ook uitvoerig, maar misschien 
toch wat minder historisch verant-
woord waren de beschouwingen van 
sommigen over het wetgevingsproces 
van mijn departement. Hierop wil ik 
straks graag wat uitvoeriger ingaan. 

Het beleid van staatssecretaris Van 
der Reijden en mijzelf op de terreinen 
van de zorgverlening en het welzijn 
heeft als belangrijkste invalshoek dat 
mensen in staat moeten worden 
gesteld om zoveel mogelijk hun eigen 
problemen op te lossen, dan wel te 
voorkomen dat problemen ontstaan. 
De hulpverlening en de zorg zal zo 
dicht mogelijk bij de mensen thuis, in 
hun normale woonomgeving, dienen 
plaats te vinden. Dat is niet een 
kwestie van de mensen geheel of 
gedeeltelijk aan hun eigen lot 
overlaten, neen, het tegendeel is het 
geval. Het kunnen blijven functioneren 
van mensen in omstandigheden 
waarmee zij zoveel mogelijk ver-
trouwd zijn, vormt nu juist een 
wezenlijke factor voor hun welbevin-
den. 

Natuurlijk zal men moeten toetsen 
of mensen ook daadwerkelijk zijn 
toegerust om zich staande te kunnen 
houden in een samenleving die op 
een groot aantal punten wezenlijk 
verschilt van de samenleving van 
pakweg 30 jaar geleden. Gezinnen en 
andere leefverbanden zijn om 
redenen van bij voorbeeld toegeno-
men geografische mobiliteit en het 
toegenomen aantal echtscheidingen 
voor het individu nu eenmaal minder 
vaak een basis om op terug te vallen. 
Het zou de ontkenning van een 
zekere realiteit zijn, als wij aan dit 
gegeven voorbij zouden gaan. 

Het voorgaande betekent echter 
niet, Voorzitter, dat een beleid dat 
zich richt op preventie, zelfredzaam-
heid en meer aandacht voor elkaar, 
niet buitengewoon gewenst zou zijn. 
Juist in de huidige tijd is een dergelijk 
beleid nodig. Daarom wordt in ons 
beleid ruimte gegeven voor bij 
voorbeeld het flankerend bejaarden-
werk en de eerstelijnszorg. In ons 
beleid wordt niet alleen ruimte voor 
dit werk en deze zorg gegeven, maar 
wordt daarop ook de nadruk gelegd. 

Het beleid is erop gericht om 
ouderen, chronisch zieken, gehandi-
capten en anderen zoveel mogelijk in 
staat te stellen in de eigen vertrouwde 
omgeving te blijven wonen, waar 
nodig met behulp van derden. 

De omvangrijke werkloosheid heeft 
een weerslag op grote groepen 
mensen en op de samenleving. Dat 
geldt zeker in het bijzonder voor de 
langdurig werklozen, de werkloze 
jongeren en de werklozen in culturele 
minderheidsgroepen. Met name voor 
die groepen is het belangrijk dat zij 
zich individueel kunnen blijven 
ontplooien en dat zij op de een of 

andere manier kunnen deelnemen 
aan het maatschappelijk verkeer. 

In de Nota jeugdbeleid is aan dit 
vraagstuk ruim aandacht gegeven. 
Daarbij heb ik gemeend prioriteit te 
moeten geven aan de zogenaamde 
randgroepjongeren. De sociale en de 
educatieve toerusting van personen 
uit culturele minderheden is van een 
niet te onderschatte belang voor de 
betrokkenen. Daarom hecht ik grote 
waarde aan alfabetiseringsprojecten, 
waaraan overigens door een toene-
mend aantal buitenlanders, onder 
wie vrouwen, wordt deelgenomen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom te 
spreken over het beleid op het terrein 
van de cultuur. Dit is een heel ander 
terrein. Op dit terrein zijn belangrijke 
bestuurlijke en financiële condities 
gerealiseerd met betrekking tot de 
podiumkunsten en de monumenten-
zorg. Ik ben ervan overtuigd dat zal 
blijken dat de herstructurering van de 
verdeling van de taken tussen het 
Rijk en de provincies een positieve 
uitwerking kan hebben op de 
ontwikkeling van de podiumkunsten 
en het behoud van ons monumentale 
erfgoed. Ik wil straks wat meer 
ingaan op de opmerkingen die 
daarover door een aantal leden van 
dit huis zijn gemaakt. 

Ten aanzien van het mediabeleid 
meen ik te mogen zeggen dat het 
kabinet erin is geslaagd om de in de 
Medianota aangekondigde voorne-
mens te laten neerslaan in een 
voorstel van wet dat inmiddels door 
onder andere de Omroepraad van 
advies is voorzien, zodat het dezer 
dagen aan de Raad van State kan 
worden aangeboden. 

Ik kom op weer een heel ander 
aspect in de zo rijk geschakeerde 
winkel die staatssecretaris Van der 
Reijden en ik mogen beheren. Het 
betreft de ethische vraagstukken over 
de grenzen van het menselijk leven, 
het draaglijk maken van het menselijk 
lijden in de invloed van nieuwe 
ontwikkelingen in de geneeskunde en 
biotechnologie. Ook die zullen zich in 
de komende tijd met een onvermin-
derde urgentie blijven opdringen aan 
hen die hiermee in de dagelijkse 
praktijk worden geconfronteerd. Dat 
geldt evenzeer voor hen die hiervoor 
beleidsmatig en politiek verantwoor-
delijk zijn. Ik zal in de loop van mijn 
betoog trachten uitvoerig in te gaan 
op vragen die verband houden met 
deze ethische kwesties, die niet 
alleen voor christen-democratische 
bewindslieden onderwerp dienen te 
zijn van voortdurende aandacht en 
zorg. 
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Met uw goedvinden, mijnheer de 
Voorzitter, maak ik nu enkele 
opmerkingen over de voortgang van 
de wetgeving. Mevrouw Ermen heeft 
als centrale vraag gesteld: waarom 
lukt het de minister van WVC niet om 
tot voorstellen van wetgeving te 
komen; er bestaat toch voldoende 
politieke overeenstemming over de 
reikwijdte en inhoud van de wetgeving 
en dergelijke? Ook met de adviezen 
van derden zou de minister vooruit 
kunnen. Binnenskamers zou de 
discussie over het ja of neen van de 
beleidswetgeving nog steeds niet zijn 
uitgewoed. Willen de beleidsmakers 
die wetgeving eigenlijk wel, zo vroeg 
mevrouw Ermen zich af. 

Jammer genoeg is er maar weinig 
in het leven en zeker in de politiek 
dat door een eenvoudige wilsbepaling 
wordt beheerst. Dat geldt zeker voor 
de voortgang van de wetgeving. Ik 
heb altijd begrepen dat sociaal-demo-
craten oog hebben voor de ingewik-
keldheid van de samenleving. Ik 
meen dat mevrouw Ermen de zaken 
toch al te eenvoudig heeft voorge-
steld. Wat zijn de feiten? In het 
voorjaar van 1984 is met de bijzondere 
commissie 18111 uit de Tweede 
Kamer uitvoerig gedebatteerd over 
de beleidsbrief inzake wetgeving 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 
In de zomer van 1984 was het 
ontwerp van wet gezondheidszorg en 
maatschappelijke dienstverlening 
gereed, evenals het ontwerp van een 
welzijnswet. Het kabinet heeft toen 
ook besloten te komen tot een aparte 
wet voor de jeugdhulpverlening. 

Het kabinet was van oordeel dat 
beide eerstgenoemde wetsontwerpen 
naar de Raad van State konden 
worden gezonden, omdat de Kamer 
zich in herhaald en intensief overleg 
met de regering had uitgesproken 
over de problematiek die aan beide 
wetsontwerpen ten grondslag ligt. 
Ook waren er ter zake velerlei 
contacten geweest met provinciebe-
sturen, de Vereniging van Nederland-
se Gemeenten en adviesorganen. 

U weet dat de Raad van State en 
de Tweede Kamer meenden dat het 
spreken en adviseren over beleids-
voornemens niet gelijkgesteld 
konden worden aan het adviseren 
over complete wetsontwerpen. 
Alsnog werd daarom advies gevraagd 
aan een aantal adviesorganen. Eind 
november vorig jaar was een groot 
aantal van de gevraagde adviezen 
binnen. De adviezen met betrekking 
tot de welzijnswet waren grotendeels 
redelijk positief. Verwerking van de 

adviezen kon snel plaatsvinden en 
voor Kerstmis 1984 lag de ontwerp-
welzijnswet bij de Raad van State. 
Inmiddels - het doet mij genoegen u 
dat te kunnen melden - is het advies 
van de Raad van State over dat 
belangrijke wetsontwerp op het 
departement gearriveerd. Ik verwacht 
dat aanbieding van het ontwerp van 
de welzijnswet zeer binnenkort aan 
het parlement kan plaatsvinden. 

Er is overigens niet stilgezeten in 
de tijd dat de Raad van State zich 
met dit ontwerp bezighield. Er is in 
de afgelopen maanden wel degelijk 
doorgewerkt aan de opzet van de bij 
de welzijnswet behorende uitvoe-
ringsbebesluiten. Inmiddels heeft een 
interdepartementale werkgroep 
bestaande uit vertegenwoordigers 
van mijn departement, van Binnen-
landse Zaken en van Financiën met 
hulp van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau een eindrapport inzake 
de criteria van de verdeling van 
gelden op grond van de brede 
welzijnsuitkering afgerond. Ik heb mij 
inmiddels geschaard achter de 
conclusies van dat rapport. Er zijn bij 
die gelegenheid tevens mogelijkheden 
onderzocht om de herverdelingspro-
blematiek te mitigeren. 

De uitwerking van die criteria in 
een concept van een algemene 
maatregel van bestuur op grond van 
artikel 16 van de welzijnswet zal ik 
zeer binnenkort voor advies zenden 
aan de Raad voor de Gemeentefinan-
ciën en het IPO. Als ik zeg 'zeer 
binnenkort', heb ik het eerder over 
een termijn van een a twee weken 
dan een termijn van vele maanden. 

Bovendien is een algemene 
maatregel van bestuur op grond van 
artikel 27 van de welzijnswet in 
voorbereiding. Het betreft een 
maatregel inzake de samenwerking 
van bibliotheken onderling en met 
andere instellingen op educatief en 
cultureel terrein. Daarnaast worden 
er op dit moment voorbereidende 
werkzaamheden verricht voor de 
uitvoeringsbesluiten ten behoeve van 
de stimulering en de rijksbekostiging 
en wel op grond van de artikelen 11 
en 12 van de welzijnswet. 

Bovendien is op 1 januari 1985 de 
Rijksregeling welzijn minderheden in 
werking getreden. Zoals men kan 
zien, zijn alle inspanningen er nog 
steeds op gericht, de invoeringsdatum 
voor de welzijnswet van 1 januari 
1986 te halen. Ik acht dat nodig met 
het oog op de zo noodzakelijke 
bestuurlijke en rechtszekerheid voor 
alle betrokkenen na zoveel jaren van 
discussie. Indien de reikwijdte van de 

welzijnswet of andere aspecten 
daarvan nadere discussie behoeven, 
dan kan dat nu mijns inziens het best 
geschieden in het reguliere gemeen 
overleg tussen kabinet en volksverte-
genwoordiging over het concrete 
voorstel van wet. Ik hecht er persoon-
lijk zeer aan, die zaak onder mijn 
politieke verantwoordelijkheid tot 
een afronding te brengen, evenzeer 
als ik dat doe bij de mediawetgeving 
en ik dat heb gedaan bij de wetgeving 
inzake het behoud van ons cultuurbe-
zit en inzake de bejaardenoorden. 

De adviezen over de WGM waren 
zeer indringend van aard en gingen in 
zeer uiteenlopende richtingen. 
Inmiddels had bovendien ook de 
Adviescommissie sanering planproce-
dures - in de wandeling de commis-
sie-Vonhoff genoemd - haar commen-
taar op het voorstel van wet gegeven. 
De staatssecretaris zal hier meer in 
detail op ingaan. Ik ga ervan uit, dat 
in het overleg met de commissie-Von-
hoff overeenstemming kan worden 
bereikt over het terugdringen van de 
planprocedures. De zaak wordt er 
echter bepaald niet gemakkelijker op 
gemaakt, als mevrouw Veder-Smit 
nu aan een samenhangende regeling 
voor volksgezondheid en maatschap-
pelijke dienstverlening een verminder-
de betekenis lijkt toe te kennen. 

Aan de overzijde van het Binnenhof 
heeft haar partijgenoot de heer Dees 
gevraagd, in hoeverre gezien het 
hoge aspiratieniveau van dit ontwerp 
van wet moet worden gevreesd dat 
het ontwerp een zelfde lot zal zijn 
beschoren als de kaderwet specifiek 
welzijn. Zo gaan wij , dunkt mij, de 
verkeerde kant op. De overzijde heeft 
zich bij verschillende gelegenheden 
uitgesproken voor wetgeving inzake 
de gezondheidszorg èn de maat-
schappelijke dienstverlening, gelet 
op de onderlinge samenhang tussen 
beide aspecten. Was dat ook niet 
een voorname reden om tot stichting 
van het departement te komen 
waaraan wij beiden nu leiding mogen 
geven? 

De wet gezondheidszorg en 
maatschappelijke dienstverlening 
moet een terrein met uiterst belang-
rijke voorzieningen gaan regelen, 
voorzieningen waar een financieel 
beslag voor geldt van ongeveer 35 è 
40 miljard gulden. De wet zal moeten 
beantwoorden aan belangrijke 
uitgangspunten van kabinetsbeleid, 
te weten: kostenbeheersing, deregu-
lering en decentralisatie. Dat soort 
zeer gewichtige zaken roept allerlei 
krachten en dus ook tegenkrachten 
op. Het is de opgave van het kabinet 
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en het parlement gezamenlijk, die 
krachten te beheersen, hetgeen per 
definitie in onze ingewikkelde 
samenleving betekent dat wij naar 
redelijke compromissen moeten 
zoeken. Daarmee zijn de staatssecre-
taris en ik bezig. Juist om wetgevings-
technische redenen kost dat veel 
t i jd. 

Indien men het overzicht van 
wetgevende arbeid in ogenschouw 
neemt, dan kan bepaald niet worden 
gezegd dat er geen beweging is in de 
WVC-wetgeving. Ik vind het daarom 
opvallend, dat desalniettemin bij 
sommigen, zoals mevrouw Ermen, de 
gedachte leeft dat de wetgeving op 
mijn departement stagneert. De 
voortgang die bij wetgeving wordt 
geboekt, is overigens niet alleen af te 
leiden uit het feit dat bepaalde 
wetten het Staatsblad bereiken. Van 
voortgang bij wetgeving is evenzeer 
sprake wanneer bij indiening van een 
wetsvoorstel bepaalde fases in de 
parlementaire behandeling, waarin 
het ministerie aan zet is, worden 
doorlopen, of wanneer wetsvoorstel-
len zodanig zijn voorbereid dat zij aan 
de Raad van State kunnen worden 
voorgelegd dan wel aan de Tweede 
Kamer kunnen worden aangeboden. 

Ik meen te mogen zeggen, dat in 
de afgelopen jaren ook onder onze 
politieke verantwoordelijkheid een 
vrij groot aantal wetten het Staatsblad 
heeft bereikt. Van bijzonder belang 
waren mijns inziens: de Wet uitkerin-
gen burger-oorlogsslachtoffers 
1940-1945, de Wet behoud cultuur-
bezit en de gewijzigde Wet op de 
bejaardenoorden. Daarnaast wijs ik 
op de wijziging van de Wet op het 
openbaar bibliotheekwerk, de 
wijziging van de Tijdelijke Verstrekkin-
genwet maatschappelijke dienstverle-
ning, de wijziging van de Vleeskeu-
ringswet, de wijziging van de 
Ziekenfondswet en de wijziging van 
de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten. 

Wat betreft de voortgang bij het 
wetgevingsproces inzake nog niet tot 
wet verheven wetgevingsprojecten, 
kan ik wijzen op de behandeling in de 
Tweede Kamer van de Wet bijzondere 
opneming in psychiatrische ziekenhui-
zen, een ontwerp van wet dat de 
Eerste Kamer zo na aan het hart lijkt 
te liggen, dat het ons nauwelijks 
meer onder ogen lijkt te kunnen 
komen. 

Verder noem ik de indiening bij de 
Tweede Kamer van de memorie van 
antwoord inzake het wetsvoorstel op 
de tandheelkundige inrichtingen, de 

schriftelijke en mondelinge behande-
ling in de Tweede Kamer van het 
wetsvoorstel inzake transseksuelen, 
de indiening bij de Tweede Kamer 
van de memorie van antwoord inzake 
het voorstel van wet tot wijziging van 
de Wet uitkeringen vervolgingsslacht-
offers en de indiening bij de Tweede 
Kamer van de memorie van antwoord 
inzake het voorstel van wet tot 
wijziging van de Warenwet. De 
opsomming is bijna volledig. 

De zwaarste inspanningen hebben 
echter, dunkt mij, plaatsgevonden bij 
het gereed maken van de wetsvoor-
stellen alvorens zij ingediend konden 
worden bij de Tweede Kamer. Ik 
vestig de aandacht op het wetsvoor-
stel inzake de media en de al 
genoemde voorstellen voor het 
welzijn, de gezondheidszorg en de 
maatschappelijke dienstverlening. Ik 
wijs vervolgens nog op het recentelijk 
bij de Tweede Kamer ingediende 
wetsvoorstel inzake het buitengewoon 
pensioen Indisch verzet, het aan de 
Raad van State voorgelegde wets-
voorstel inzake toegang tot de 
ziektekostenverzekering - de zoge-
naamde opheffing van de vrijwillige 
verzekering en de bejaardenverzeke-
ring - , de aanbieding op korte termijn 
aan de Tweede Kamer van een 
wetsvoorstel inzake de bescherming 
van proefpersonen bij experimenten 
en een wetsvoorstel inzake patiënten-
rechten, de indiening bij de Tweede 
Kamer van een wetsvoorstel tot 
wijziging van de Wet uitoefening 
geneeskunst en de Wet uitoefening 
tandheelkunde ter aanpassing aan de 
EG-richtlijnen en een wetsvoorstel 
inzake beroepen voor individuele 
gezondheidszorg. 

Op 21 november 1984 is aan de 
Tweede Kamer een wetsvoorstel 
inzake wijziging van de Tabakswet 
aangeboden. In juli 1983 is een 
wetsvoorstel inzake bloedtransfusie 
aangeboden. Ten slotte vermeld ik de 
vandaag afgeronde behandeling van 
de Wet op het ambulancevervoer. Dit 
is voorwaar een hoeveelheid wetge-
vend werk mede van onze ambtenaren 
- laten wij hen niet vergeten - die er 
dunkt mij mag zijn. Zoals bekend 
hebben staatssecretaris Van der 
Reijden en ik ook nog wel wat anders 
om handen op ons mooie en veelzij-
dige werkterrein. Voorzitter! Ik hoop 
dat deze opsomming mevrouw 
Ermen ervan heeft overtuigd dat er 
bepaald wel schot zit in de wetgeving 
op ons departement. 

Ik kom nu tot enige financiële 
aspecten van het beleid. Dit aspect 
van ons werk slokt namelijk al 

evenzeer onze aandacht op. In 
guldens uitgedrukt heeft het regeer-
akkoord ook in 1985 voor de begroting 
van ons departement en het financieel 
overzicht voor de gezondheidszorg 
en maatschappelijke dienstverlening 
ingrijpende consequenties. Als wij 
kijken naar de oude en de nieuwe 
ombuigingen te zamen, dan heeft 
mijn departement circa f 1.800 
miljoen minder te besteden in 1985. 
Dit geldt uiteraard zowel voor de 
begroting als voor het verzekerings-
circuit. Die verlaging van het budget 
is te herleiden tot het regeerakkoord. 
Daarom staan de staatssecretaris en 
ik voor de realisatie van de afgespro-
ken ombuigingstaakstellingen. 

Ik hoef hier niet te herhalen dat 
een budgetverlaging van een 
dergelijke omvang effecten op de 
dienstverlening heeft gehad en nog 
zal hebben. Die consequenties 
hebben wij als kabinet aanvaard in de 
veronderstelling dat aldus een 
bijdrage geleverd wordt aan de 
noodzakelijke sanering van de 
collectieve uitgaven. Parallel met de 
budgetverlagingen zijn in het 
regeerakkoord afspraken vastgelegd 
om de beheersbaarheid van de 
overheidsuitgaven sterk op te voeren. 
Bij de beheersbaarheid wil ik bij deze 
gelegenheid wat langer stilstaan. 

In de vorige kabinetsperiode is het 
financieringstekort in een snel tempo 
opgelopen tot een percentage van 
meer dan 10. Naast tegenvallers in 
de macro-economische grootheden, 
zoals de werkloosheid en het 
aardgas, zijn juist ook de uitgaven 
van de diverse departementen veelal 
onevenredig gestegen, vaak niet 
omdat dit geprogrammeerd was 
maar doordat het voorhanden zijnde 
instrumentarium om binnen de 
geraamde budgetten te blijven 
klaarblijkelijk niet effectief was. Het is 
derhalve terecht dat het regeerak-
koord aan budgettaire beheersbaar-
heid en flexibiliteit een zeer hoge 
prioriteit toekent. 

Wat is er nu sinds november 1982 
juist op dat vlak binnen WVC 
gebeurd? Mag ik een aantal feiten 
noemen, opdat de leden zelf kunnen 
oordelen? In 1983 en 1 984 zijn de 
van te voren afgesproken uitgavento-
talen niet overschreden. Dat de 
budgetten niet overschreden zijn, is 
geen toeval. Het is de consequentie 
van een doelbewust in gang gezet 
beleid. Mijn ministerie spant zich in 
om waar dat mogelijk is open-einde-
regelingen te beëindigen. Ik mag daar 
een opsomming van geven, opdat de 
leden een indruk kunnen krijgen van 
wat er verricht is. 
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Ik wijs op de budgettering op het 
terrein van de volksgezondheid. Ik 
noem de beëindiging van de indirecte 
financiering via de Algemene 
Bijstandswet van een aantal voorzie-
ningen, die thans zijn opgenomen in 
de tijdelijke subsidieregeling maat-
schappelijke dienstverlening. Ik mag 
wijzen op de beëindiging van de 
indirecte financiering via de Algemene 
Bijstandswet van de bejaardenoorden. 
Met de voorziene stelselwijziging van 
de sociale ziektekostenverzekering 
zal het open-eindkarakter van de 
rijksbijdrage ten behoeve van de 
ziekenfondsverzekering verdwijnen. 

Ten aanzien van Pas 65 is er 
overeenstemming bereikt over 
beëindiging van de open-einderege-
ling. Ook het voorgestane beleid voor 
de woontussenvoorzieningen leidt tot 
een beëindiging van de open-einde-
regeling. Door de inwerkingtreding 
van de rijksregeling welzijn minderhe-
den per 1 januari 1985 verdwijnt ook 
daar het open-eindekarakter bij het 
Besluit werk en kosten woonwagen-
centra en bij de werksoort zigeuners. 

Dat het in gang gezette beleid tot 
beheersing van de WVC-geldstromen 
tot succes heeft geleid, blijkt uit de 
realisatiecijfers voor 1983 en 1984. 
'Afspraak is afspraak' zou men 
kunnen zeggen. Helaas geldt dit 
WVC-resultaat nog niet voor alle 
andere onderdelen van de rijksbegro-
ting. Een aantal uitgavencategorieën 
stijgt ondanks genomen maatregelen 
nog steeds, derhalve moet de 
minister van Financiën nog steeds 
tegenvallers melden. Het kabinet 
beraadt zich, zoals u weet, op dit 
moment over de gevolgen daarvan 
voor de jaren 1985 en 1986. Aan de 
orde is dan het wel of niet in gang 
zetten van additionele budgetkortin-
gen. 

Indien die vraag met ' ja' beant-
woord zou worden, ligt uiteraard ook 
weer het verdelingsprobleem op 
tafel. Zolang bij de oplossing van dat 
probleem werkgelegenheid niet in 
alle opzichten duidelijk boven een 
gewenst inkomensniveau prevaleert, 
zal in de praktijk van het politieke 
leven niet ontkomen kunnen worden 
aan het opnieuw in beschouwing 
nemen van het van overheidswege 
gesubsidieerde voorzieningenpa-
troon. Ik wil hierover nu niet meer 
zeggen. Ik denk dat het verstandig is, 
eerst het kabinetsberaad hierover te 
laten plaatsvinden. 

Ik kom nu op een heel ander deel 
van ons werkterrein, te weten de 
cultuur. Ik wil daarover een aantal 

opmerkingen maken, om te beginnen 
over de P.C. Hooftprijs. Dat is weer 
eens iets geheel anders! In de 
Tweede Kamer is de zaak van de P.C. 
Hooftprijs uitvoerig en naar mijn 
mening ook zeer goed aan de orde 
geweest. Ook in uw midden is er 
uitvoerig bij stilgestaan. Het emotio-
nele hoogtepunt van de kwestie lijkt 
mij enigszins achter ons te liggen. In 
uw kring is men traditiegetrouw 
geneigd, enige afstand te betrachten 
tot de turbulentie van de dag. 

Mag ik om de kern van de zaak te 
onderstrepen, en in het bijzonder ook 
als reactie op hetgeen mevrouw 
Vonhoff heeft gezegd, nog eens iets 
herhalen van wat ik over deze zaak in 
het interpellatiedebat aan de overkant 
heb gezegd. De vertegenwoordiger 
van de overheid, dat wil zeggen het 
kabinet en in het bijzonder in dit 
geval de minister van Cultuur, heeft 
er in het geval van toekenning en 
uitreiking van een staatsprijs mee te 
rekenen dat in brede lagen van onze 
bevolking vermoedelijk en gelukkig 
de gedachte leeft dat van staatswege 
ruim baan moet worden gegeven aan 
opvattingen van welke aard dan ook, 
dus ook indien zij als afwijkend van 
het eigen oordeel worden beschouwd. 
Geen censuur dus. 

Tegelijkertijd hebben wij ermee te 
rekenen dat die ruimhartigheid nog 
niet zover behoeft te gaan dat 
vervolgens van staatswege wordt 
aangeprezen wat door velen onmis-
kenbaar als kwetsend in de aan de 
overzijde aangegeven zin wordt 
beschouwd. De overheid hoeft niet 
alles maar goed te vinden. Die 
minimale bescherming van wat onze 
samenleving als essentiële waarde 
zal beschouwen, namelijk ten minste 
een eigen kabinetsopvatting uitdragen 
over wat mensen elkaar bij voorkeur 
aan kwetsuren niet zouden moeten 
aandoen, mag worden verlangd van 
een kabinet dat overigens uiteraard 
ook op dit punt gelukkig verantwoor-
ding verschuldigd is aan het parle-
ment. U weet dat die verantwoording 
inmiddels aan de overzijde is 
afgelegd. 

Dit brengt mij tot de beantwoording 
van enkele meer gedetailleerde 
opmerkingen van diverse sprekers 
over dit onderwerp. De heer Nuis, die 
kennelijk ziek is, wat ik zeer betreur, 
is, zoals wij overigens van hem 
mochten verwachten, uitvoerig 
ingegaan op de kwestie. Na alle 
heftige woorden die aan de zaak zijn 
gewijd, is het positief door mij 
gewaardeerd, van zijn fractie te 
mogen horen dat er alles bij elkaar 

toch reden was voor een gematigd 
standpunt. De tijd belet mij wat 
uitvoeriger in te gaan op de beschou-
wing van de heer Nuis, hoewel hij 
zeer interessante zaken heeft 
aangeroerd. 

Ik denk dat hij gelijk heeft als hij 
zegt dat er de laatste tijd wat meer 
kritiek vanuit de kunstenwereld op de 
adviseurs van de kunstenwereld is 
dan voorheen. Hij schetste daarvoor 
als oorzaak het feit dat er minder 
middelen voorhanden zouden zijn. Ik 
deel die mening niet. Immers, er is 
door mij niet bezuinigd op de kunst in 
de begroting van WVC. Ik denk dat 
de toenemende kritiek uit het 
kunstenveld eerder veroorzaakt 
wordt door het feit dat er op tal van 
punten nogal ingrijpende beleidswij-
zigingen tot stand zijn gekomen, dan 
wel voor de deur staan. Verande-
ringen, ook al zijn ze ten goede, 
geven altijd spanningen. Ook dat 
ontlaadt zich weleens op het hoofd 
van de adviseurs, juist ook omdat die 
adviseurs in de wereld van de kunst 
zo'n belangrijke rol innemen, en 
terecht. 

De kwestie van de P. C. Hooftprijs 
staat daar, naar mijn mening, los van. 
Als daar een vertrouwensprobleem 
tussen overheid en adviseurs is 
ontstaan, dan heeft dat ook niets te 
maken met de kritiek die vanuit het 
veld wel vernomen wordt op artistieke 
adviseurs. Trouwens in de sfeer van 
de letteren doet dat laatste zich niet 
of weinig voor. De heer Nuis stelde in 
dit verband dat het maar één stap 
zou zijn van de stelling dat de 
overheid geen kunst prijst naar de 
stelling dat de overheid geen kunst 
steunt. Ik denk dat die constatering 
voortkomt uit een vrees die ik 
ongegrond acht. Mijn beleid volgt de 
gevestigde traditie dat de overheid 
niet treedt in de inhoudelijke beoor-
deling van kunst. Dat is bijna een 
axioma. Als de overheid bekroont 
kunnen de zaken echter anders 
liggen. De heer Nuis heeft voor die 
eigen verantwoordelijkheid van de 
overheid, daar waar het om prijzen 
gaat, kennelijk wel gevoel. Ik signaleer 
dat met vreugde. Anders was hij 
trouwens ook niet met zijn voorstel 
gekomen. 

Ik heb van dat voorstel met 
belangstelling kennis genomen. Ik wil 
er graag nog iets meer over zeggen. 
Het voorbeeld dat hij ter adstructie 
heeft genoemd, namelijk een 
constructie zoals die van het Fonds 
voor de Letteren, spreekt mij niet zo 
direct aan. Immers, aan dat Fonds 
voor de Letteren is een voorwaarden-
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scheppend beleid in het algemeen 
gedelegeerd. Dat is nog wel iets 
anders dan bekronen in de vorm van 
het toekennen van staatsprijzen. Ook 
delegatie aan een fonds ontslaat naar 
mijn mening de minister niet van zijn 
eigen verantwoordelijkheid. Ove-
rigens liggen er wel meer voorstellen 
op dit terrein uit andere hoek. 

Hoe moeten wij daarmee nu 
verder? De reacties die de beslissing 
van het kabinet over het niet toeken-
nen van de P.C. Hooftprijs in dit jaar 
heeft opgeroepen hebben mij 
aanleiding gegeven om de procedure 
bij het toekennen van staatsprijzen 
nog eens te bezien. In dat kader heb 
ik ook een eerste gesprek gehad met 
de Raad voor de Kunst. Daarbij is 
komen vast te staan dat de Raad 
voor de Kunst mij over deze procedure 
over enkele maanden advies zal 
uitbrengen, waarbij ondermeer ook 
aan de orde zal komen de vraag of de 
P. C. Hooftprijs toegekend moet 
blijven met de huidige periodiciteit, 
of de hoogte van de prijs nog te 
rechtvaardigen is, of de Raad voor de 
Kunst voortaan niet een advies aan 
de minister zou moeten uitbrengen 
over juryrapporten en dergelijke, dit 
alles met behoud van het systeem 
van staatsprijzen en met behoud van 
een uiteindelijke ministeriële verant-
woordelijkheid. Gelukkig blijven de 
heer Nuis en de heer Kuiper daarvoor 
ruimte zien. 

De heer Van Mierlo (D'66): Hoe 
denkt de minister het advies van de 
Raad voor de Kunst in te winnen, als 
de Commissie letteren, die als eerste 
hierbij betrokken is, daar niet meer in 
werkt? 

Minister Brinkman: Ik heb deze 
week een gesprek gehad zowel met 
het kernbestuur van de Raad voor de 
Kunst, als met de commissie voor de 
letteren. Die commissie is, zoals men 
weet een onderdeel van de Raad 
voor de Kunst. De commissie voor de 
letteren heeft tijd voor nader beraad 
gevergd en daarna voor zichzelf de 
conclusie getrokken dat zij niet met 
het voorstel van de minister kan 
instemmen. Het dagelijks bestuur van 
de Raad voor de Kunst heeft evenwel 
gezegd gaarne te willen adviseren 
over deze zaak. Men weet dat ik een 
bestuurlijke relatie heb met de Raad 
voor de Kunst in zijn totaliteit en niet 
met de individuele commissies. 
Uiteraard betreur ik de stap die de 
commissie voor de letteren heeft 
gezet. Ik beraad mij nog op de 
consequenties die ik daaruit moet 

trekken, maar dat behoeft, wat mij 
betreft, geen gevolgen te hebben voor 
de relatie tussen de Raad voor de 
Kunst in zijn totaliteit en het ministerie. 

Mevrouw Vonhoff heeft zich 
afgevraagd, wat mijn motivering is 
geweest om het architectuurinstituut 
in Rotterdam te vestigen en welke 
gevolgen dat zal hebben voor het 
cultuurbeleid. Bij de vormgeving van 
het cultuurbeleid spelen, zoals 
bekend, verschillende factoren een 
rol. Naast uiteraard de financiën 
speelt bij voorbeeld de kwaliteit van 
het gebodene een rol. In dit verband is 
het van belang te melden, dat de 
spreiding van het aanbod van kunst 
over het land een belangrijke rol 
speelt. Voor de bestaande instellingen 
is de verdeling over het land doorgaans 
een gegeven, waarmee we niet 
vreselijk veel kunnen doen. Een 
museum om maar iets te noemen, 
verplaatst men niet zo maar. 

Ook de orkestenoperatie heeft dat 
wel geleerd. Mevrouw Vonhoff zal 
dat in het Noorden wel hebben 
kunnen waarnemen. Toch zijn ook bij 
de bestaande instellingen spreidings-
overwegingen in het geding. Ook bij 
de orkesten heeft het een rol gespeeld. 
Toegegeven, bij nieuwe instellingen 
is er een mogelijkheid om meer met 
die spreidingsfactor rekening te 
houden. Amsterdam is stellig een 
zeer belangrijk cultureel centrum in 
ons land, maar ook weer niet het 
enige. Ik heb dat een en andermaal in 
de loop der tijd naar voren gebracht. 
Ik heb ook het gemeentebestuur van 
Amsterdam desgevraagd ontvangen 
en ook schriftelijk uiteengezet, dat 
het mij niet gaat om een omkering 
van de tot nu toe gevolgde redenering, 
erop neerkomend, dat allerlei 
instellingen uit Amsterdam wegge-
haald en over het land gespreid 
zouden kunnen worden. 

Mijn redenering is in dit bijzondere 
geval geweest, dat het ging om de 
instelling van een nieuw instituut, 
waarbij er ruimte was voor wat ik in 
overwegingen aan de volksvertegen-
woordiging kenbaar heb gemaakt, dit 
ook omdat aan andere factoren 
betrekking hebbend op het karakter 
van het gebouw en op de financiële 
kant, geen doorslaggevende beteke-
nis behoefde te worden toegekend. 
Dat is de kern van mijn betoog 
geweest, schriftelijk, in het overleg 
met de betrokkenen en in het 
herhaald overleg met het gemeente-
bestuur van Amsterdam. 

Als mijn beantwoording van de 
vragen die over de Wet behoud 
cultuurbezit zijn gesteld, een niet 

bepaald welwillende indruk heeft 
gewekt, dan spijt mij dat oprecht. Ik 
had bij de huidige stand van zaken 
willen volstaan met het herhalen van 
toezeggingen welke ik bij de behan-
deling van het wetsvoorstel heb 
gedaan. Ik laat nu maar over aan het 
welwillend oordeel van mevrouw 
Tiesinga, of die toezeggingen toen uit 
nood zijn geboren. Ik ben inmiddels 
wel in de gelegenheid concreter te 
zijn inzake de algemene maatregel 
van bestuur. Daarmee ga ik tevens in 
op de opmerkingen hierover van de 
heer Kuiper. Ik heb namelijk zojuist 
het door de Koningin ondertekende 
besluit toegezonden gekregen, zodat 
naar verwachting plaatsing hiervan in 
het Staatsblad een dezer dagen kan 
geschieden. 

Mijnheer de Voorzitter! Een 
afschrift van het Koninklijk besluit is 
vandaag aan uw Kamer aangeboden, 
zodat u er als eerste kennis van kunt 
nemen. Dat lijkt mij passend gelet op 
de indrukwekkende discussie die wij 
over dit onderwerp in dit Huis hebben 
mogen voeren. Bovendien mag het 
voor mevrouw Ermen opnieuw een 
signaal zijn, dat er wel degelijk 
wetgevend werk uit onze handen 
komt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik hoop ook 
dat u eruit zult willen opmaken, dat ik 
de discussie in dit Huis een jaar 
geleden zeer ter harte heb genomen. 
Ik heb in het bijzonder getracht een 
zo concreet mogelijke omschrijving 
van de criteria voor plaatsing van 
kunstvoorwerpen op de lijst te 
vinden. De ambtsinstructie voor de 
inspecteur zal begin april volgen. 

De heer Tummers heeft een 
indrukwekkend betoog gehouden, 
uitmondend in een inhoudsopgave 
voor mijn cultuurnotitie. Ik meen 
althans, dat dit de diepere strekking 
van zijn sterk doorwrochte betoog 
was. Het lijkt mij eerlijk gezegd maar 
het beste niet vooruit te lopen op de 
discussie over mijn cultuurnotitie en 
de mate waarin daaraan in de nog 
resterende kabinetsperiode uitvoering 
kan worden gegeven. Binnen niet al 
te lange tijd komt die notitie gereed. 
Ik heb inmiddels een drietal concepten 
daarvan op het departement bespro-
ken. Ik verwacht, dat zij binnen 
enkele weken gepubliceerd kan 
worden. Ik ben dan graag bereid aan 
de hand van de concrete tekst 
uitvoeriger met hem en de Kamer 
over die zaak van gedachten te 
wisselen. 

Dan wil ik nu iets zeggen over de 
beeldende-kunstenaarsregeling. 
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Tegelijkertijd met de eerste termijn 
van deze begrotingsbehandeling in 
de Eerste Kamer vonden dinsdag 19 
maart j l . in de Tweede Kamer de 
stemmingen plaats over een negental 
moties met betrekking tot de BKR en 
het beeldende-kunstbeleid van mijn 
departement. Ik neem aan, dat de 
uitslag van de stemmingen bekend 
is. 

Deze uitslag en ook de uitvoerige 
stemverklaringen zijn voor staatsse 
cretaris De Graaf, de eerstverant-
woordelijke in dezen, en mij een 
aanleiding om ons nader te beraden 
op de verdere ontwikkelingen met 
betrekking tot de BKR en het 
beeldende-kunstbeleid van WVC. 
Meer gedetailleerde uitspraken 
onzerzijds daarover kunnen binnen-
kort worden verwacht. Staatssecreta-
ris De Graaf en ik zijn intussen wel 
ten principale bereid, een onderzoek 
in te stellen naar een zodanige 
beëindiging van de huidige BKR, dat 
deze kan worden omgezet in een 
voor alle partijen zoveel mogelijk 
aanvaardbare regeling voor een door 
WVC te voeren beeldende-kunstbeleid. 

Mevrouw Tiesinga heeft uitvoerig 
gesproken over het belangrijke 
onderwerp van zorg de monumenten-
zorg. In zekere zin gaat het hier om 
één van mijn oogappels, zodat ik 
door sommige onderdelen van haar 
betoog wat geprikt werd. Ik wil nu 
mijn best doen om haar wat vriende-
lijker te stemmen dan zij in eerste 
termijn leek. 

Zij meent blijkbaar dat de monu-
mentenzorg beleidsmatig en organi-
satorisch 'op zijn achterste' zou 
liggen. Ik hecht eraan, die stelling 
met kracht te bestrijden. Ik meen dat 
met het in het voorjaar uitbrengen 
aan de Tweede Kamer van de Nota 
Monumentenzorg - en met de 
discussie daarover in die Kamer - de 
basis is gelegd voor tal van activitei-
ten, die het monumentenbeleid de 
nodige impulsen zal verschaffen. In 
dit verband verwijs ik naar de 
instelling van een nationaal restaura-
tiefonds, de vergrote rol, die de 
gemeenten op dit terrein kunnen 
spelen, en de herinventarisatie van 
het van rijkswege beschermde 
bestand van monumenten. 

Het zal duidelijk zijn dat het 
effectueren van deze beleidswijzigin-
gen tijd kost, niet in de laatste plaats 
om een en ander met de grootst mo-
gelijke zorgvuldigheid te laten 
plaatsvinden. De tijd daarvoor is mij 
door de Tweede Kamer in het kader 

van de behandeling van de nota 
gegeven. Overigens verheugt het mij 
dat mevrouw Tiesinga mijn goede wil 
niet in twijfel heeft willen trekken. 
Uiteraard zal ik nagaan, of ik deze 
nog wat pregnanter tot uitdrukking 
kan laten komen bij de presentatie 
van dit werkterrein. Ik heb haar 
voorstellen nog eens gelezen; wie 
weet komt er nog eens een gelegen-
heid om nóg fundamenteler over 
deze zaak met elkaar te spreken. 

Toch moet ik zeggen dat ik het 
vermoeden heb dat mevrouw 
Tiesinga wat onrecht doet aan de 
historische werkelijkheid. Als 
voorbeeld vermeld ik dat de registratie 
van monumenten bepaald niet een 
activiteit is, waarmee eerst in 1961 
werd begonnen. Al sinds 1902 is er 
sprake van een grondige voorberei-
ding van de registratie van het 
monumentenbestand. 

Verder geeft mevrouw Tiesinga aan 
dat er slechts een kleine groep 
mensen zou zijn, die de waarde van 
de Rijksdienst voor de Monumenten-
zorg erkent. Tegelijkertijd zou er 
angst bestaan om wat dan ook af te 
stoten. 

Mijnheer de Voorzitter! Afgezien 
van het feit, dat het verband tussen 
beide stellingen voor discussie 
vatbaar is, denk ik dat er niet zozeer 
sprake is van angst om wat dan ook 
af te stoten. Ik meen dat een zo groot 
mogelijke zorgvuldigheid is geboden 
als het erom gaat wat in decennia is 
opgebouwd te veranderen. Dat is 
geen zaak van angsthazerij maar van 
zorgvuldigheid. 

Mevrouw Tiesinga verwijt mij in 
zekere zin, dat ik een beleidsnota heb 
uitgebracht, waarin een visie op een 
gestructureerde aanpak van behoud 
en bescherming van monumenten 
zou ontbreken. Bovendien zou ik 
hebben nagelaten de beleidsvoorne-
mens en -keuzen deugdelijk van 
argumenten te voorzien. Mijnheer de 
Voorzitter! Ik denk dat deze nota een 
duidelijk herkenbaar overzicht biedt 
van de hoofdlijnen van het beleid en 
dat daarin wel degelijk samenhang 
naar voren is gebracht. Natuurlijk kan 
men verschil van inzicht hebben met 
betrekking tot de wenselijkheid om 
particuliere investeerders, pensioen-
fondsen enz. te betrekken bij de 
financiering van de monumentenzorg, 
zoals die door middel van het 
nationaal restauratiefonds zou 
kunnen geschieden. 

Ik meen echter, op grond van tal 
van gesprekken met mijn collega van 
Financiën en met adviseurs en 
financiers, dat hier wel degelijk een 

nuttige aanvullende financieringsbron 
is te vinden, die broodnodig is nu de 
zaken van stadsvernieuwing en 
monumentenzorg terecht in onze 
maatschappij meer aandacht krijgen. 

Voorzitter! Mevrouw Tiesinga heeft 
gewezen op de brede wens van de 
Tweede Kamer inzake het betrekken 
van de provincies bij het monumen-
tenbeleid. Uiteraard is mij die wens 
bekend en in dat licht moet ook de 
overdracht van de Monumentenwacht 
naar de provincies worden bezien. 
Binnenkort vindt nader overleg met 
betrokkenen daarover plaats. Mede 
op basis van de resultaten daarvan 
zal ik mijn definitieve oordeel 
bepalen, nu overigens de Tweede 
Kamer zich bij motie heeft uitgespro-
ken vóór decentralisatie van deze 
taak. 

De belangen van de functionarissen 
van de Rijksdienst voor de monumen-
tenzorg zijn in het geding gebracht in 
relatie tot het decentralisatievraag-
stuk. Uiteraard komen bij ingrijpende 
beleidswijzigingen de belangen van 
zittende medewerkers in het geding. 
Evenzeer is het vanzelfsprekend dat 
met die belangen dan zoveel mogelijk 
rekening wordt gehouden. 

Gesproken is ook over het stuwmeer 
van monumentensubsidie-aanvragen. 
Ik meen dat er kritische kanttekenin-
gen zijn te plaatsen bij de stelling dat 
op basis van navraag bij de gemeenten 
inzicht zou zijn te verkrijgen in wat zij 
bij voorbeeld over een periode van 
vijf jaar aan middelen nodig zouden 
hebben en wat zij zouden kunnen 
verwerken. He* zijn immers niet de 
gemeenten, maar overwegend 
particulieren die restaureren en die 
hun subsidie-aanvragen bij de 
Rijksdienst voor de monumentenzorg 
indienen. De vraag naar inzicht in de 
mogelijkheden tot verwerking kan 
daarnaast bij voorbeeld slechts door 
architecten worden beantwoord. 

Overigens beschikt de Rijksdienst 
voor de monumentenzorg wel 
degelijk over gegevens, zij het 
globaal, waarop mevrouw Tiesinga 
doelde en bovendien bestaat een 
redelijk inzicht in de condities van het 
bestand. Ik ben graag bereid mevrouw 
Tiesinga en anderen die daarin 
geïnteresseerd zijn een dergelijk 
inzicht te verschaffen, maar het lijkt 
mij te ver te gaan om dat in het kader 
van deze vergadering te doen. 
Afgezien daarvan, Voorzitter, maakt 
de situatie van 's lands kas het nu 
eenmaal onmogelijk om alle subsidie-
aanvragen te honoreren. In dit 
verband mag ik wellicht - naar ik 
hoop inmiddels ten overvloede - nog 
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eens verwijzen naar de aanvullende 
financieringsmogelijkheden via het 
Restauratiefonds. 

Wat de monumentenzorg betreft, 
blijf ik overigens van mening dat het 
best in overleg met alle betrokken 
partijen tot een juiste invulling kan 
worden gekomen van de nu op basis 
van de door de Tweede Kamer 
aanvaarde Nota monumentenzorg in 
gang gezette beleidswijzigingen. Dat 
zal ongetwijfeld nog enige tijd 
vergen, maar ik meen dat wij er met 
elkaar wel uit zullen kunnen komen. 

Ik kom nu op een ander onderdeel 
van de cultuur, althans in de definitie 
die het departement sinds kort van 
cultuur hanteert; op mijn verzoek 
worden ook de media daartoe 
gerekend. Meer in het bijzonder wil ik 
het dan hebben over het Bedrijfsfonds 
voor de Pers. 

Ik ben het eens met de opvatting 
dat persorganen voor hun voortbe-
staan en hun bestaan niet van de 
overheid afhankelijk dienen te zijn, 
maar van hun lezers, met andere 
woorden zij een zodanige afzet voor 
hun produkt moeten zien te vinden 
onder de bevolking dat op basis van 
abonnementen en losse verkoop en 
advertentieopbrengsten een sluitende 
en liever zelfs nog een winstgevende 
exploitatie mogelijk is. Het bedrijfs-
fonds is zo'n tien jaar geleden 
opgericht om tijdelijke steun te 
kunnen bieden aan dagbladen, 
nieuwsbladen en opinieweekbladen 
die in hun continuïteit bedreigd 
worden. Steun wordt dan ook 
verleend op voorwaarde dat er een 
project wordt uitgevoerd dat binnen 
een redelijke termijn leidt tot ten 
minste een kostendekkende exploita-
tie. 

De bedoeling van de steun uit het 
bedrijfsfonds is een financiële 
injectie te geven aan een persorgaan 
om door een moeilijke periode heen 
te komen en om dan vervolgens weer 
op eigen kracht verder te gaan. Bij 
herhaling heb ik dan ook betoogd dat 
ik het bedrijfsfonds zie als een 
vangnet onder de eerder genoemde 
persorganen en niet als een vorm van 
structurele steunverlening die 
inderdaad - de heer Van der Jagt zei 
het terecht - zou kunnen verworden 
tot een gouden koord met alle 
risico's van beïnvloeding van de 
inhoud van het in de pers geschrevene 
van dien. Die consequenties wens ik 
bepaald niet. 

De steunmaatregelen van het 
bedrijfsfonds zijn bedoeld voor 
noodlijdende persorganen en kunnen 

dus niet anders zijn dan gericht en 
generiek, namelijk binnen de persor-
ganen die principieel in aanmerking 
kunnen komen voor steunverlening . 
behandelt het fonds alleen die 
aanvragen van die organen die in hun 
continuïteit worden bedreigd en dus 
niet van alle persorganen. Algemene 
maatregelen voor de bedrijfstak als 
geheel, zoals herinvoering van het 
BTW-nultarief, overigens vele malen 
bepleit door de perswereld zelf, zijn 
onmogelijk door een richtlijn ter zake 
van de EEG en u weet, er komt veel 
heil uit Brussel! 

Voorzitter: Feij 

Minister Brinkman: Mijnheer de 
Voorzitter! Een geheel ander terrein, 
dat van de woontussenvoorzieningen. 
Op 4 april zal ik daarover overleg 
plegen met het IPO en de VNG. 
Vanmorgen heb ik er een eerste 
gesprek over gevoerd met deze 
instanties. Zeer binnenkort zullen de 
staatssecretaris van VROM, de 
staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid de heer De Graaf 
en ik in een afzonderlijk overleg met 
de Tweede Kamer op deze zaak 
terugkomen. Er zijn inderdaad nog 
enige onzekerheden, maar daarvoor 
is nu juist het overleg dat ik noemde, 
georganiseerd. 

Meer in het bijzonder is het 
onderzoek dat in de nota Woontus-
senvormen wordt aangekondigd, 
erop gericht om de onzekerheden 
structureel tot zekerheden te maken. 
In het onderzoek dat de staatssecre-
tarissen De Graaf en Brokx en ik 
hebben gedaan, in goed overleg met 
collega Ruding, hebben wij moeten 
vaststellen dat wij tot op heden 
onvoldoende zicht hebben kunnen 
krijgen op allerlei vormen van 
indirecte financiering van bepaalde 
voorzieningen voor bejaarden. Een 
deel van die voorzieningen blijkt te 
worden gefinancierd via de Algemene 
Bijstandswet, een deel via de 
individuele huursubsidieregeling, een 
deel via de tijdelijke subsidieregeling 
voor maatschappelijke dienstverle-
ning en weer een ander deel zou op 
nog andere wijze gefinancierd 
kunnen worden. 

In kaart is gebracht, om hoeveel 
geld het zou kunnen gaan, maar uit 
die ambtelijke studie is de conclusie 
getrokken dat onvoldoende zicht kan 
worden verkregen op de verschillende 
financieringswijzen en op de hoeveel-
heid geld die hiermee gemoeid is. 
Daarom heeft het kabinet besloten, 
voor een deel de oplossing te zoeken 
in hetgeen in de nota Woontussen-

vormen is aangegeven, en voor het 
overige aan te sturen op een evaluatie 
- over dat woord kom ik nog afzon-
derlijk te spreken - waarbij wij de 
steun van VNG en IPO en meer in het 
bijzonder van de gemeentelijke 
volkshuisvestingsdiensten en 
waarschijnlijk ook van de volkshuis-
vestingscorporaties niet zullen 
kunnen ontberen. Als wij het zonder 
die steun moeten stellen, dan vrees 
ik dat er sprake zal blijven van een 
vicieuze cirkel, terwijl de nota juist is 
geformuleerd zoals ze is geformuleerd 
om die cirkel te doorbreken. 

Ik denk dat het inderdaad een 
'leuke klus' voor de provincies en de 
gemeentes is, omdat het hiermee 
echt mogelijk zal zijn, een samenhan-
gend bejaardenbeleid te voeren, 
zoals bij het opstellen van de Wet 
bejaardenoorden voor ogen stond; 
een samenhang in die zin, dat niet 
alleen de bejaardenoorden en het 
gecoördineerd bejaardenwerk in 
onderlinge samenhang kunnen 
worden bezien, maar ook in die zin 
dat daarbij de woontussenvoorzienin-
gen in behandeling kunnen komen. 
Daarvoor is steeds gepleit door de 
betrokkenen en daarom vind ik dat 
we nu met elkaar moeten proberen, 
die samenhang daadwerkelijk tot 
stand te brengen. 

Overigens, als er enige vrees is dat 
de lagere overheden dit ook een 
leuke klus in de pejoratieve betekenis 
van het woord zullen vinden, dan zet 
ik daar mijn stelling tegenover dat 
decentralisatie nu eenmaal overheve-
ling van verantwoordelijkheden met 
zich meebrengt. Die verantwoordelijk-
heid zullen de lagere overheden dus 
niet kunnen ontlopen. Een argument 
daarbij is dat je er voor de praktische 
toepassing van allerlei regelingen op 
dit terrein niet aan ontkomt om 
gemeentelijke en sociale diensten in 
te schakelen. Het heeft dan ook geen 
enkele zin om daarvoor een apparaat 
op rijksniveau te stichten. Er komt 
dus nog een nadere gelegenheid om 
nader van gedachten te wisselen 
over deze belangrijke zaak. Het lijkt 
mij goed, nu eerst het nadere overleg 
met VNG en IPO af te wachten. Het 
is ook mogelijk dat de overzijde zich 
in de tussentijd nog over deze zaak 
uitspreekt. Ik kan dat niet uitsluiten, 
we weten ook niet precies wat er uit 
het overleg aan de overzijde zal 
voortkomen. 

Voorzitter, vervolgens enkele 
antwoorden op vragen over de 
medische ethiek. 

Van de onderwerpen die daarbij 
centraal staan, noem ik de euthanasie 
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de abortusproblematiek en de in 
vitro fertilisatie. Daarbij blijkt hoezeer 
de vragen die samenhangen met 
onze opvattingen over de gezond-
heidszorg en haar grenzen en de 
grenzen van leven en dood, in de 
belangstelling staan in onze samenle-
ving. Ook door de televisie en door 
de kerken wordt daaraan uiting 
gegeven. Ook door tal van anderen 
wordt dat gedaan. De waardigheid 
van de mens betekent onder meer de 
beschermenswaardigheid van het 
leven, zowel aan het begin als aan 
het einde. De waardigheid van de 
mens zal ook uitgangspunt moeten 
zijn bij het doen van onderzoekingen, 
zowel therapeutische als wetenschap-
pelijke. Er zijn waarborgen nodig dat 
in de praktijk deze uitgangspunten 
worden gehandhaafd. In dat opzicht 
hecht ik bij voorbeeld waarde aan het 
functioneren van zogenaamde 
ethische commissies, ook om 
overbodige experimenten tegen te 
gaan. Ik wil er in dit verband bovendien 
melding van maken, dat aan de 
Gezondheidsraad een nadere 
adviesaanvrage is gericht over de in 
vitro fertilisatie. 

In verband met diep ingrijpende 
consequenties van de toepassing 
van nieuwe voortplantingstechnieken 
op maatschappelijk gebied en voor 
de individuele mens, is aan de 
Gezondheidsraad gevraagd in zijn 
eindadvies uitvoerig in te gaan op de 
ethische, psychologische en sociaal-
psychologische effecten daarvan. 

Nader zal moeten worden bezien 
of het belang van de rechtsbescher-
ming vergt of en in hoeverre met 
betrekking tot deze zaken wettelijke 
voorzieningen nodig zijn, naast het in 
te dienen voorstel van wet op de 
medische experimenten. Dit geldt 
evenzeer voor het experimenteren 
met embryo's. 

Mevrouw Veder heeft geconsta-
teerd dat het vraagstuk van de 
euthanasie een gecompliceerd en 
gevoelig vraagstuk is. Ik ben het 
daarin geheel met haar eens. Ik 
verwacht het rapport van de staats-
commissie nog altijd tegen het 
zomerreces. Dat is dus over enkele 
maanden. Mevrouw Veder zal het, 
naar ik hoop, met mij eens zijn dat 
een verzoek om verdere bespoediging 
binnen dat tijdsbestek niet zo zinvol 
is. Over de termijn waarop een 
regeringsstandpunt tegemoet kan 
worden gezien, kan ik nu uiteraard 
geen uitspraak doen. Zoals u weet is 
de minister van Justitie hierbij 
evenzeer betrokken als ik. 

Evenmin is het mij mogelijk nu al 
aan te geven, of het rapport aanleiding 
zal geven tot een voorstel tot 
aanpassing van de wetgeving. 
Intussen ben ik er niet op uit om dit 
emotionele punt te laten uitgroeien 
tot een kwestie, waarover mensen 
tijdens verkiezingstournees elkaar in 
de haren gaan zitten. 

Ik hecht aan een zorgvuldige 
afweging van alle aan deze zaak 
verbonden aspecten. En, hoewel 
zonder ervaring op dit punt, meen ik 
toch te moeten zeggen dat flitsende 
televisiedebatten in verkiezingstijd 
zo'n onderwerp niet direct recht 
lijken te kunnen doen. Het is voor mij 
geen kwestie van depolitisering, 
maar wel van proberen om zaken niet 
nodeloos op de spits te drijven. 
Ethisch geladen kwesties worden, 
dunkt me, niet zonder meer opgelost 
door de helft plus één in een demo-
cratie haar zin te geven. Eventuele 
minderheden verdienen, dunkt me, 
meer respect bij zo'n afweging. 

Bij initiatieven voor nieuwe 
gegevensverzameling ten behoeve 
van onderzoek en beleid is het 
grenzen stellen door de overheid en 
politiek weer nadrukkelijk aan de 
orde. Mevrouw Veder heeft dit 
onderwerp aangeduid. Steeds weer 
moet een bewuste keuze worden 
gemaakt. Is de registratie nodig? Zijn 
het privacybelang en het algemeen 
belang wel met elkaar in strijd? Kan 
een andere opzet een dergelijk 
conflict vermijden? Weegt het 
algemeen belang wel zwaarder dan 
het belang van de privacy van de 
patiënt? Dit zijn vragen die voortko-
men uit een verantwoordelijkheid die 
de menselijke maat als een belangrijk 
uitgangspunt neemt. 

Indien dan toch het algemeen 
belang prevaleert, dan heeft de 
overheid de plicht erop toe te zien 
dat de belangen van het individu 
door organisatorische en wettelijke 
maatregelen worden beschermd. Ik 
wijs in dit verband op de komende 
wetgeving met betrekking tot 
experimenten met mensen, patiënten-
rechten en persoonsregistraties. 
Waar op het gebied van de privacy-
bescherming een belangrijke rol blijft 
toegekend aan zelfregulering, zal het 
beleidsadviescollege automatisering 
gezondheidszorg binnenkort de 
staatssecretaris en mij adviseren 
over enkele maatregelen ter onder-
steuning van deze zelfregulering. De 
staatssecretaris zal straks in zijn 
antwoord meer specifiek ingaan op 
vragen over de invloed van de 
technologie op de geneeskunde en 
de gezondheidszorg. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben bijna 
aan het einde van mijn betoog 
gekomen. Kennelijk hebben de heer 
Eijsink en ik wat langs elkaar heen 
gepraat, althans geschreven wat mij 
betreft tot nu toe, als het gaat om 
evaluatie van beleid. De zwaarwich-
tigheid - als ik mij die term mag 
veroorloven - waarmee de heer 
Eijsink zich heeft uitgelaten over het 
vraagstuk van beleidsevaluatie en het 
aanhalen van een nogal cynische 
filosoof als Schopenhauer, doet mij 
denken aan de gevleugelde uitspraak 
van die zelfde Schopenhauer. Dat is 
namelijk deze: 'Hoe meer een mens 
tot volkomen ernst in staat is, des te 
hartelijker kan hij lachen'. 

Ik neem aan dat dit ook voor de 
heer Eijsink geldt. Laat ik mij eerst tot 
de ernst bekennen. 

Het evalueren van beleid is niets 
meer of minder dan het beoordelen 
van dit beleid, simpelweg aan de 
hand van de vraag wat wij met het 
beleid willen bereiken, dus de 
doeleinden, en wat wij daadwerkelijk 
ermee bereiken, dus de effecten. 
Evaluatie is dus het vergelijken van 
doeleinden en effecten. Degene die 
de evaluatie van het beleid bepaalt, 
bepaalt hiermee ook de criteria voor 
de evaluatie. Dit laat geheel onverlet 
dat zo'n evaluatie ook door een 
andere dan de beleidsbepalende 
instantie kan worden uitgevoerd. In 
dit verband haal ik nog eens Scho-
penhauer aan. Hij heeft gezegd: 
iedereen houdt de grenzen van zijn 
eigen gezichtsveld voor de grenzen 
van de wereld. Ik ben mij ervan 
bewust dat ook ik aan deze kwaal zal 
lijden. Daarom is het goed dat ook dit 
Huis mijn beleid evalueert aan de 
hand van criteria die dit Huis hierbij 
wil aanleggen. 

Ik heb mijn gedachten over mijn 
beleid op tafel gelegd, zowel schrifte-
lijk als mondeling, als lid van een 
politieke partij, als vakminister en als 
lid van een kabinet. Elk van deze drie 
rollen speel ik graag. Afhankelijk van 
het podium waarop ik wordt geacht 
te spelen, zal nu eens de ene rol en 
dan weer de andere meer op de 
voorgrond treden. Ik vermoed dat de 
recensenten hiervan in een verkie-
zingsjaar de rol van partijpoliticus 
meer zullen beschrijven dan de 
andere rollen. Geen politicus kan er 
dan aan ontkomen, hiermee rekening 
te houden, zonder dat dit intussen 
mag leiden tot geldelijke of andere 
bevoordeling van bepaalde groepen. 
Ik wil hierop zeker geen uitzondering 
maken. 
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Ik meen dat dit, historisch gezien, 
allemaal niets nieuws is, wat ik tot 
slot aan het adres van mevrouw 
Vonhoff heb gezegd. 

Mevrouw Vonhoff-Luijendijk 
(VVD): Ik wil iets rechtzetten wat de 
minister aan het begin van zijn 
betoog heeft gezegd. Hij wekte de 
indruk dat hij al een advies van de 
Omroepraad heeft over de ontwerp-
mediawet. Mevrouw Van der Meer 
en ik zitten in deze raad, die hierover 
aanstaande vrijdag weer een 
vergadering houdt. Als de minister 
inderdaad heeft gezegd wat ik dacht, 
is hij onjuist voorgelicht. 

Minister Brinkman: Ik ben blij met 
deze correctie. Ik heb gisteravond in 
een bespreking met mijn ambtenaren 
begrepen dat de Omroepraad vrijdag 
jongstleden de inhoud van het advies 
had vastgesteld. Uiteraard moest het 
nog worden opgeschreven. Misschien 
mag ik vermelden dat de secretaris 
van de Omroepraad gelukzalig had 
geglimlacht tegen een van mijn 
medewerkers, zeggende dat het 
advies was afgerond. Ik begrijp 
echter nu van een van de leden van 
de Omroepraad dat het nog niet 
zover is. 

Mevrouw Vonhoff-Luijendijk 
(VVD): Wij zullen de secretaris 
vragen waarom hij al gelukzalig kan 
glimlachten. 

De Voorzitter: Overigens zijn er in 
dit huis geen leden van de Omroep-
raad aanwezig, alleen kamerleden. 

Staatssecretaris Van der Reijden, 
hoeveel tijd denkt u voor uw antwoord 
in eerste termijn nodig te hebben? 

Staatssecretaris Van der Reijden: 
Zeker een uur. 

De Voorzitter: Laten wij het 
voorlopig op een uur houden. Dan 
krijgt u nu het woord. 

Staatssecretaris Van der Reijden: 
Ik heb mijn antwoord zo ingericht dat 
het frequent mogelijk is, mij om 
welke reden dan ook het woord te 
ontnemen. 

De Voorzitter: Ik zal de laatste zijn 
om dit te doen. 

D 
Staatssecretaris Van der Reijden: 
Mijnheer de Voorzitter! Het viel mij 
op dat ik verleden jaar in deze Kamer 
nauwelijks een algemene inleiding 
heb laten voorafgaan aan de eigenlijke 
beantwoording van de gestelde 
vragen, terwijl ik dit doorgaans aan 

de overzijde van het Binnenhof wel 
doe. Dit is des te meer opmerkelijk, 
daar juist uw Kamer het uitgelezen 
forum is om nader en wellicht dieper 
op een bepaald onderwerp in te 
gaan. Ik heb voldoende inspiratie 
geput uit de boeiende betogen van 
de sprekers die verleden week het 
woord voerden, om dit nu wel te 
doen. Ik doel in het bijzonder op de 
betogen van mevrouw Van der Meer, 
mevrouw Veder en de heren Eijsink, 
Schuurman en Vogt. Bij allen proefde 
ik grote inhoudelijke zorg om de 
zorg. 

Aan het begin van dit jaar verscheen 
een signalement van de Harmonisa-
tieraad welzijnsbeleid, getiteld 
Herverkavelen in de gezondheidszorg. 
Het woordgebruik was opvallend 
zorgvuldig. Na jaren praten over 
herallocatie, waarbij het om geld 
ging, was de tijd kennelijk aangebro-
ken om een nieuw woord aan te 
geven om de noodzaak tot herschik-
king van voorzieningen voor de 
gezondheidszorg duidelijk te maken. 

Ook al is de conclusie van de raad 
niet optimistisch, de Harmonisatie-
raad heeft met dit signalement een 
constructief-kritische bijdrage 
geleverd aan de discussie over het 
beleid. Het substitiebeleid, zoals de 
raad het beleid aanduidt, blijkt een 
weerbarstige materie te zijn. De raad 
nam om dat aan te geven het streven 
van de afgelopen tien jaar naar 
accentverschuivingen, zoals van 
curatie naar preventie, van residentië-
le naar ambulante hulpverlening en 
van specialistische naar een eerste-
lijnshulp onder de loep. 

Gelukkig is niet uit het signalement 
af te leiden, dat de Harmonisatieraad 
het op zichzelf niet met het streven 
naar die verandering eens zou zijn. 
De raad trachtte echter te meten en 
kwam toen niet uit op het punt waar-
op de Raad gehoopt had uit te zul-
len komen. Heel belangrijk in het stuk 
vond ik de aanbeveling, dat meer 
aandacht geschonken moet worden 
aan de samenwerking tussen 
huisartsen en specialist, dat wil 
zeggen samenwerking tussen twee 
sectoren of met een ander woord 
echelons. Dat getuigt van een 
zorgvolle visie, die ik overigens ook al 
bij de publikatie van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau over samenhan-
gen in de zorg heb aangetroffen. Het 
lijkt mij inderdaad van bijzonder 
groot belang, dat het sectorale 
denken wordt doorbroken. Ook dan 
blijft de rol van de huisarts onvermin-
derd belangrijk. 

In die visie is het ze'fs mogelijk het 
herverkavelen in de gezondheidszorg 

nog breder te zien en de herverkave-
ling op de hele zorg toe te passen. In 
vroeger jaren werd, als het om de 
gezondheidszorg ging, sterk in 
blokken gedacht: een blok intramu-
raal, een blok extramuraal en daarop 
volgde dan de discussie over de 
problematiek van de relaties tussen 
de blokken. Tien jaar geleden werd 
de conclusie bereikt, dat het goed 
zou zijn als een beweging zou 
ontstaan van intra- naar extramuraal. 
Een goede gedachte, maar wel een 
die nog steeds past in het bloksge-
wijze denken. 

De laatste jaren, in de jaren 
tachtig, zijn in de Nederlandse 
samenleving de gedachten verder 
ontwikkeld. Het wordt steeds meer 
duidelijk, dat het niet alleen meer 
gaat om de problematiek die is 
samen te vatten met de woorden 
'van ziekenhuis naar thuiszorg', een 
problematiek die zich louter, zoals wij 
vroeger dachten, in de gezondheids-
zorg voordoet, doch dat er daarop 
aansluitend een vergelijkbare 
problematiek in de maatschappelijke 
dienstverlening is. Ook daar wordt de 
noodzaak gevoeld om uit en soms 
vanuit bij voorbeeld het bejaardenhuis 
te komen tot wat in ons politieke 
jargon 'een flankerend beleid' heet. 

Nu roept het begrip 'flanken' bij mij 
altijd het beeld op van het enige dier 
dat in ons taalgebruik net als de 
mens hoofd en benen heeft, het 
paard. Welnu, zover zijnde in mijn 
denken, hebben de vrouwelijke 
sprekers van de vorige week mij 
ertoe verleid een dameszit in te 
nemen op het nobele dier dat ik 
zoeven heb vermeld. Aldus - ik hoop 
dat men de beeldspraak nog kan 
volgen - als het ware schrijlings 
gezten op het beleidsveld van de 
zorg, bekropen mij de zoeven 
aangeduide gedachten. 

Als men opkijkt van deze vervoering 
mijnerzijds, houd ik mij nog in, want 
dan heb ik het nog niet eens werkelijk 
over de sport of over het wegvervoer 
waarover de heer Eijsink zo beeldend 
sprak toen hij het had over auto's die 
al wevend en invoegend zich in het 
verkeer zouden dienen te vinden. Ik 
kom hierop straks nog terug. 

Laat ik mijn betoog vooral hervatten, 
mijnheer de Voorzitter. Behalve de 
fundamentele gedachte, dat intramu-
raal en extramuraal niet geschieden 
moeten worden maar wel onderschei-
den zijn - niet alleen bij de gezond-
heidszorg sec maar ook en juist bij 
de zorg, inclusief de maatschappelijke 
dienstverlening - kwam nog een 
nieuwe wens in mijn gedachten. 
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De politiek heeft sinds enige tijd 
prioriteit aan het streven naar het 
aanbrengen van samenhangen 
tussen de vormen van zorg in de 
intramurale sector verleend, alsmede 
aan die in de extramurale sector 
verleend. Met dit feit worstelt het 
veld overigens, los van de politiek, 
al jaren. 

Die gedachte over de innerlijke 
verwevenheid van wat voorheen als 
vier relatief aparte velden van zorg 
werden gezien, te weten de volksge-
zondheid intramuraal, de volksge-
zondheid extramuraal, de maatschap-
pelijke dienstverlening intramuraal en 
de maatschappelijke dienstverlening 
extramuraal, was en is verrijkend, 
maar zij stelt ons ook voor een 
enorme uitdaging op wetgevend 
gebied. Ik kom daarop later, in 
antwoord op de door diverse leden 
van de Kamer gemaakte opmerkingen, 
nog terug. 

Op dit moment wil ik het beeld van 
de vier velden waartussen onderling, 
maar ook over en weer, een verwe-
venheid bestaat, nog even bij de 
Kamer laten leven. Wat bleek 
namelijk bij verdere beschouwing? 
Het bleken niet werkelijk vier geschei-
den velden te zijn, maar in wezen één 
groot veld: één zorgveld waarin 
uiteraard kolen te ontdekken zijn, 
maar waartussen toch zoveel 
organische verbindingen bestaan, dat 
vaak eerder zou moeten worden 
gesproken van een 'continuüm', een 
glijdende schaal van zorg, en niet van 
aparte zorgeenheden. 

Uitgaande van dit denken komt ook 
het woord 'herverkaveling' waarover 
ik in het begin van mijn inleiding 
sprak in een ander licht te staan. Wij 
spreken in dit verband namelijk niet 
meer over enkele heel grote kavels, 
maar over een groot aantal kleine 
kavels. Een dergelijk denken, 
mijnheer de Voorzitter, moet voor de 
bestuurders en het veld de opening 
kunnen zijn om aan die herverkaveling 
te werken. Het gaat om kleine kavels, 
duidelijk herkenbare functies, die 
vervuld worden door professionals en 
vrijwilligers, door financiers en 
overheden, door beleidsmakers en 
het veld, de consumentenorganisaties 
hieronder begrepen. 

Het allerlaatste stapje in dit 
inleidende betoog is het stapje van 
gezondheidszorg naar volksgezond-
heid. Het eerste, de gezondheidszorg, 
zou moeten leiden tot het tweede, de 
volksgezondheid. Dit is wat anders 
dan, laat staan uitsluitend, de 
aandacht richten op het verminderen 

van de kosten van de vraag naar 
hulp. 

Beleid en planning moeten zich in 
de komende jaren dan ook - zeker 
niet uitsluitend - bezighouden met de 
zorgstructuur, maar juist met het 
resultaat van de inspanningen: de 
gezondheid van de Nederlandse 
gemeenschap. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit was 
mijn inleiding. Ik kom nu toe aan een 
rechtstreekse reactie op de gemaakte 
opmerkingen. Ik begin met een 
opmerking over de structuur van de 
wetgeving waarover mevrouw Veder 
en de heer Eysink een aantal opmer-
kingen hebben gemaakt. 

Mevrouw Veder heeft als probleem 
de structuurwetgeving voor de 
gezondheidszorg genoemd. Voordat 
ik op haar uitvoerig betoog inga, wil 
ik vooraf nog een opmerking maken. 
Ik vind het namelijk moeilijk om een 
uitvoerig verhaal over de concrete 
inhoud van de nu nog toekomstige 
wet gezondheidszorg en maatschap-
pelijke dienstverlening te houden. Ik 
vind het allereerst staatsrechtelijk 
gezien wat minder gelukkig een inhou-
delijke discussie in deze ruimte te 
voeren over een ontwerp dat nog in 
bewerking is en waarover de Raad 
van State nog het licht moet doen 
schijnen. 

Nog afgezien van dit bezwaar, zijn 
het juist de inhoudelijke aspecten van 
de adviezen die over de ontwerp-WGM 
zijn ingewonnen, die mij enigszins 
doen aarzelen om thans een uitvoerige 
beschouwing over de WGM te 
houden. 

Toch wil ik graag reageren op 
datgene wat mevrouw Veder heeft 
opgemerkt. Ik heb namelijk het 
gevoel dat mevrouw Veder mij 
eigenlijk een hart onder de riem heeft 
willen steken. Om maar gelijk met de 
deur in huis te vallen: de WVG wordt 
wel degelijk ingevoerd. 

Bij de invoering van de WVG blijkt 
het in de praktijk echter om een 
weerbarstige materie te gaan, een 
weg waarop veel voetangels en 
klemmen liggen. Daardoor is het in 
feite een langdurig proces waarvan 
de voortgang zorgvuldig gevolgd 
moet worden. Voor mij staat vast dat 
in de drie integrale invoeringsprojec-
ten - Kennemerland, Eindhoven en 
omstreken en de provincie Limburg -
dit jaar spijkers met koppen moeten 
worden geslagen, ook al komt de 
WGM in discussie. Na de totstandko-
ming van die wet zullen wij de 
vruchten kunnen plukken van de 
moeite, de tijd en het geld dat is en 
nu nog wordt besteed aan de 

invoering van de WVG. Niets van wat 
in die drie gebieden gebeurt is 
weggegooid geld noch moeite. 
Hoewel de uitbreiding van het aantal 
integrale invoeringsprojecten nog in 
studie is, moet mijns inziens verder 
worden gegaan met de voorbereiding 
van de invoering, ook al weten wij 
dat een verschuiving van de aan-
dachtsvelden zal plaatsvinden. Als 
mij dan gevraagd wordt waaraan ik in 
concreto denk, antwoord ik dat het 
als een eerste stap voor de voorbe 
reiding van de planning ex WVG dan 
wel ex WGM goed zou zijn wanneer 
in geheel Nederland op basis van de 
dit jaar vast te stellen methodiek ter 
berekening van de financiële kaders, 
de financiële kaders voor de subre-
gio's in de zogenaamde sectorale 
invoeringsgebieden ook werkelijk 
worden berekend. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn 
excuses voor de uiteimate technische 
formuleringen in deze zinnen, maar 
dat is tegelijkertijd de reden waarom 
de WVG zo'n weerbarstige materie 
oplevert. Dat is overigens, hoe 
technisch ook geformuleerd, recht 
toe recht aan mijn antwoord op de 
vragen van mevrouw Veder over de 
invoering van de WVG. Op welke 
.wijze de WVG op een later tijdstip 
wordt omgewerkt tot een WGM - het 
weven en invoegen waarover de heer 
Eijsink sprak - lijkt mij op grond van 
eerder genoemde argumenten een 
zaak die ook nog wel later kan 
worden besproken. 

Daar blijft het echter niet bij. Ik ben 
het eveneens met mevrouw Veder 
eens dat de taak van de WVG veel 
vergt van de bestuurders van 
gemeenten en provincies. Ik heb ook 
vertrouwen in die bestuurders. De 
ervaring in de integrale invoeringsge-
bieden opgedaan leert dat dat 
vertrouwen terecht is. Waar mogelijk 
zullen de uitvoeringsbesluiten als 
aanvulling op het wettelijk stramien 
aan de bestuurders in de gemeenten 
en de provincies de nodige steun 
moeten bieden om de problemen die 
de planningstaak en de beheersings-
taak met zich brengen het hoofd te 
kunnen bieden. 

De WVG moet worden ingevoerd. 
Door discussies die nodig blijken te 
zijn als het gaat om uitvoeringsbeslui-
ten en deregulering mogen de 
bestaande verwachtingen van het 
veld en de lagere overheden over het 
basisdenken van de wetgeving en de 
mogelijkheden tot inspraak niet 
door de regering beschaamd worden. 
De invoering van de WVG - mevrouw 
Veder wees daar volstrekt terecht 
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op - is bepaald geen gemakkelijke 
zaak. De vraag hoe de financiële 
kaders moeten worden berekend 
heeft ons bij voorbeeld heel wat 
hoofdbrekens gekost en heeft 
deskundigen enige jaren gekost. Dat 
is in feite de vertraging die wij 
hebben opgelopen: niet onwil of 
gebrek aan financiën, maar de 
technische problematiek van het 
berekenen van de financiële kaders. 
Ik ben blij dat ik kan zeggen dat wij 
nu zover zijn, met enige jaren 
vertraging, dat het probleem althans 
in technische zin kan worden 
opgelost. 

Omdat mevrouw Veder zich zo 
duidelijk heeft uitgesproken, wil ik 
nog eens ingaan op de vraag of de 
WGM nu wel nodig is. 

Kan niet alleen worden volstaan 
met het daartoe opgenomen artikel 
in de WVG? Ik heb geconstateerd dat 
veelvuldig, ook in deze Kamer, de 
samenhang tussen voorzieningen 
voor volksgezondheid en maatschap-
pelijke dienstverlening is onderschre-
ven. De verschillen die mevrouw 
Veder meent te constateren tussen 
de volksgezondheid en de maatschap-
pelijke dienstverlening, zijn er wel 
maar zij zijn mijns inziens beslist niet 
van een zodanige aard dat zij de 
regeling van beide in één structuurwet 
behoeven te bemoeilijken. Integen-
deel. In beide sectoren zijn er 
voorzieningen die op een grote 
schaal werkzaam zijn en voorzienin-
gen die op een beperkte schaal 
werkzaam zijn. De verzekerings-
grondslag komt niet alleen in de 
volksgezondheid maar ook in de 
maatschappelijke dienstverlening bij 
een aantal voorzieningen voor. Ook 
de laatste sector kent projecten van 
een lange duur. 

Met het pleidooi van mevrouw 
Veder voor een betere afstemming 
tussen intra- en extramurale zorg 
stem ik van harte in. De zorgterreinen 
zijn immers sterk met elkaar verwant 
en zij hebben elkaar voortdurend 
nodig. Dat geldt tegelijk ook voor de 
voorzieningen voor de maatschappe-
lijke dienstverlening. Ik behoef 
daarbij slechts te herinneren aan de 
discussies die eerder hebben 
plaatsgehad over het eerstelijnsbe-
leid. Juist dan is integrale kostenaf-
weging op het zorgterrein goed 
mogelijk. 

Met mevrouw Veder onderstreep ik 
het belang van het goed regelen en 
uitvoeren van de voorzieningen voor 
de gezondheidszorg. Ik ben het 
echter niet met mevrouw Veder eens, 

als zij daaruit de conclusie trekt dat 
de afstemming tussen de voorzienin-
gen voor de gezondheidszorg en de 
maatschappelijke dienstverlening 
alleen op grond van de WVG zou 
moeten plaatsvinden. Daarvoor biedt 
de WVG naar mijn mening te weinig 
mogelijkheden en is de reikwijdte van 
de WVG te beperkt. Een aantal 
instrumenten, ook voor voorzieningen 
voor maatschappelijke dienstverle-
ning, moet worden opgesteld. De 
samenhang van het beleid moet op 
inhoudelijke gronden een goede 
wettelijke basis krijgen. Uitgaande 
van de ervaringen die met de WVG 
kunnen worden opgedaan, kan 
vervolgens het weven, het invoegen, 
de invulling van de WGM plaatsvin-
den. 

Ter afronding van dit tweede deel 
wil ik graag zeggen dat de vrees die 
mevrouw Veder uitte om haar eigen 
geestesprodukt te verdedigen, voor 
mij heel begrijpelijk was. Ik ben er blij 
mee, dat zij zich er niet door heeft 
laten weerhouden, zeer inhoudelijk 
op het onderwerp in te gaan. Ik ben 
haar daarvoor dankbaar. Het is een 
goede zaak wanneer er, onder 
behoud van verantwoordelijkheden, 
continuïteit in de ontwikkelingen is, 
ook in het overleg met de Kamer. Ik 
hoop dat mevrouw Veder door mijn 
uitvoerige reactie op haar betoog die 
continuïteit in mijn beleid heeft 
ontdekt. 

Ik kom dan tot het derde grote 
onderwerp van mijn betoog: de 
verschuiving van intra- naar extramu-
raal en de beschermde woonvormen. 
Mevrouw Van der Meer sprak in het 
bijzonder over het eerste, de heer 
Eijsink in het bijzonder over het 
tweede punt. Het betoog van 
mevrouw Van der Meer over de 
verpleging en verzorging in ziekenhui-
zen, verpleeghuizen, bejaardenoorden 
en thuis spreekt mij bijzonder aan. 
Niet omdat de problemen die 
mevrouw Van der Meer aanreikt, 
volstrekt nieuw zijn, maar omdat zij 
genoemde knelpunten heeft belicht 
vanuit een zeer reëel te achten casus, 
waarbij schijnbaar op zichzelf 
staande zaken in hun onderling 
verband worden gebracht en gesteld 
tegen het beleid van versterking van 
de eerstelijnszorg en stimulering van 
zelfzorg en mantelzorg. Mevrouw 
Van der Meer geeft eigenlijk heel 
duidelijk te kennen, dat zij het geheel 
eens is met het beleid. Maar zij 
vraagt zich af, in hoeverre de huidige 
situatie in ziekenhuizen, verpleeghui-
zen, bejaardenoorden en in de 
thuiszorg in overeenstemming is of 

nog kan worden gebracht met dit 
beleid. 

Mevrouw Van der Meer stelde 
allereerst aan de orde: de voorkeur 
van de patiënt om thuis te kunnen 
worden verzorgd. 

Zij stelde daarbij de vraag hoe dit 
te verwezenlijken is, indien zelfhulp 
nog niet mogelijk is en mantelhulp 
niet voorhanden is. Laat ik - dit is 
voor een CDA-er geen ongebruikelijke 
bezigheid - beginnen met een 
confessie. Ondanks het feit dat ik de 
in het regeerakkoord voorgestelde 
bezuinigingen voor de gezinsverzor-
ging tot en met 1985 ongedaan heb 
gemaakt, zijn er wachtlijsten voor 
deze hulpverlening, terwijl de 
thuisverpleging door de wijkzieken-
verzorgsters niet gegarandeerd kan 
worden, omdat andere groepen die 
verpleging behoeven, zoals bejaarden, 
gehandicapten en chronisch zieken, 
prioriteit verdienen. Met die 'confes-
sie', die vaststelling van feiten is 
tegelijkertijd het capaciteitsprobleem 
in de eerste lijn aangeduid. 

De capaciteit van de eerste lijn kan 
helaas niet met de aanvankelijk 
voorziene snelheid worden vergroot. 
De reden daarvoor is dat de capaci-
teitsvergroting en de kwaliteitsverbe-
tering in de eerste lijn nu worden 
bekostigd uit de budgettaire groeimo-
gelijkheden. Deze zijn, zoals bekend, 
uiterst beperkt. Eigenlijk moeten 
deze beleidsintensiveringen worden 
bekostigd uit de ombuigingen in de 
tweedelijnsgezondheidszorg. Deze 
worden in deze jaren echter wegge-
boekt als bezuinigingen die in het 
regeerakkoord overeengekomen zijn. 

Mevrouw Van der Meer weet dat 
ondanks deze niet geringe problema-
tiek het kruiswerk - met andere 
woorden de thuisverpleging - toch 
ieder jaar een 4% volumegroei kent, 
dat de praktijken van de huisartsen 
verkleind zullen worden tot naar 
verwachting één huisarts op 2.200 
patiënten in 1990, hetgeen in totaal 
ongeveer f 200 miljoen zal gaan 
kosten, en dat zoals gezegd de 
bezuinigingen in de gezinsverzorging 
en het maatschappelijke werk tot 
dusverre ongedaan zijn gemaakt. 

Hiermee kom ik op het tweede 
knelpunt dat mevrouw Van der Meer 
aangeeft, namelijk dat de beddenre-
ductie zou kunnen leiden tot wacht-
lijsten voor ziekenhuizen en het naar 
huis zenden van mensen waar voor 
hen geen verzorging zou kunnen zijn. 
Deze redenering is onjuist, omdat de 
beddenreductie niet, zoals mevrouw 
Van der Meer impliciet veronderstelt, 
voortkomt uit blind bezuinigen, maar 
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uit de vraag naar herallocatie van de 
middelen. Er was en er is overcapaci-
teit in de ziekenhuizen, bij voorbeeld 
omdat de opnameduur korter wordt. 
De beddenreductie wordt niet alleen 
door de regering gerealiseerd door 
neerwaartse bijstelling van promilla-
ges van 4 of zelfs 5 in sommige 
gebieden tot 3,7 of lager tot 3,0, 
maar wordt ook bevestigd in produk-
tieafspraken die door de ziekenhuizen 
worden gemaakt met de financiers 
respectievelijk de verzekeraars. 
Gisteravond kreeg ik op een spreek-
beurt naar mijn hoofd dat deze 
mensen zelfs als geldophalers 
gekwalificeerd zouden moeten 
worden. Ik houd mij aan het jargon 
financiers/verzekeraars. 

Wij komen dit jaar nog te spreken 
over de herwaardering van de 
verdeling van de functies over de 
ziekenhuizen. Die herverdeling zal op 
zichzelf tot beddenreducties aanlei-
ding geven. Ik vind dat ook een veel 
betere aanpak dan het louter 
nominaal verlagen van een bepaald 
promillage. Je zit dan namelijk in het 
hart van de zaak. Wij pakken dit, 
zoals is afgesproken met de provin-
cies, dit jaar aan. Dit zal overigens 
- ik voorspel dat - tot nog veel groter 
geweld, tot veel groter rumoer 
aanleiding geven dan nu de nominale 
aanpassing van het promillage. Dan 
wordt namelijk een groot deel van 
ons medische gebeuren in het hart 
aangetast. Dan gaat het om overhe-
veling van functies van het ene 
ziekenhuis naar het andere ziekenhuis. 
Daar staan dan onmiddellijk specia-
listen, verpleegkundigen en allerlei 
andere mensen achter. 

Dit vraagstuk speelt op dit moment 
veel minder op het terrein van de 
nominale bijstelling van het promilla-
ge. Desalniettemin denk ik dat het 
onontkoombaar is om die discussie 
op korte termijn te voeren als wij 
werkelijk structureel de situatie in de 
ziekenhuizen willen aanpakken. 

Alles wat ik zoeven zei, is de reali-
teit. Het past daarom niet om spook-
beelden van wachtlijsten en naar 
huis zenden van patiënten op te roe-
pen. Zoals ik zojuist heb aangegeven 
wordt er hard gewerkt aan de capaci-
teitsvergroting van de eerste lijn, juist 
om de uit de tweede lijn ontslagen 
patiënten op te vangen, dan wel om 
de niet noodzakelijke opname in de 
tweede lijn te voorkomen. Mevrouw 
Van der Meer heeft gezegd dat voor 
de patiënt of cliënt zelf de gezinszorg 
steeds duurder wordt en dat het 
daarom voor deze individuele patiënt 

uit financiële overwegingen aantrekke-
lijker kan zijn om in een ziekenhuis te 
worden verzorgd. 

Op zichzelf is er natuurlijk geen 
goedkopere vorm van zorg dan de 
thuiszorg. Het gaat erom dat de 
gezinszorg voor een deel wel door de 
patiënt moet worden betaald en de 
ziekenhuiskosten, die door het 
ziekenfonds worden betaald, niet. Als 
het om een particuliere ziektekosten-
verzekering gaat, hangt het ervan af 
of er een eigen-risicoclausule is en, 
zo ja, hoe groot deze is. Mevrouw 
Van der Meer stelt hier één van de 
aanzienlijke problemen die met het 
verschillend zijn van de financiering 
van de zorg samenhangen, aan de 
orde. Het mag bekend worden 
verondersteld dat het verschillend 
zijn van financieringsvormen en 
voorwaarden in de gezondheidszorg 
en de welzijnszorg mijn voortdurende 
aandacht heeft in het kader van de 
stelselwijziging. Ik streef ernaar dat 
de collectieve middelen zo doelmatig 
mogelijk worden aangewend, en dat 
de financieringswijze er niet toe zal 
leiden dat de patiënt of cliënt, louter 
uit financiële overwegingen omdat ze 
direct voelbaar zijn in de eigen 
portemonnaie, er de voorkeur aan 
geeft in de intramurale sector 
verpleegd en verzorgd te worden. 

Ik realiseer mij dat mevrouw Van 
der Meer met haar kritische kantte-
kening eigenlijk wil suggereren dat 
een volksverzekering, zo uitgebreid 
mogelijk gestructureerd, antwoord 
zou kunnen geven op de door haar 
gesignaleerde vraag. Mevrouw Van 
der Meer weet dat ik de realiteitswaar-
de van een dergelijke volksverzekering 
niet zie. Voorts heb ik nog vorige 
week aan de overzijde gewezen op 
mijn voornemen, nog in deze 
kabinetsperiode met een voorstel tot 
het aanbrengen van een eigen risico 
in de ziekenfondsverzekering te 
komen, iets waarover de nationale 
raad heeft uitgesproken dat het tot 
de mogelijkheden behoort. 

Hierover heb ik inmiddels uitvoe-
ringstechnisch advies gevraagd aan 
de Ziekenfondsraad. Ik wijs mevrouw 
Van der Meer er voorts op dat voor 
een aantal voorzieningen ook de 
AWBZ nu reeds een eigen bijdrage 
kent, maar ik laat het daar nu verder 
maar bij. Wij komen daarover nog 
ruimschoots te spreken. 

Het verband tussen ziekenhuis, 
verpleeghuis, bejaardenoord of 
verzorgingstehuis en thuiszorg is 
eveneens aan de orde. Deze kwestie 
houdt verband met de zojuist door 
mij besproken knelpunten, te weten 

de bezuiniging, de capaciteit en de 
financiering. Het probleem is 
overigens zo complex dat ik advies 
heb gevraagd aan de Nationale Raad 
voor de Volksgezondheid. Ik hoop 
dat u mij toestaat, te volstaan met 
verwijzing naar deze adviesaanvrage 
van 1 6 november jongstleden, 
getiteld 'Thuisverpleging'. Desalniet-
temin zal ik u de kern van de advies-
aanvraag niet onthouden. 'Van 
groot belang voor de ontwikkeling 
van bepaalde verantwoorde vormen 
van thuisverpleging is de plaatsbepa-
ling van de thuisverpleging in de 
totale bestaande structuur van de 
gezondheidszorg. Hierbij doet zich 
immers de vraag voor, wat de relatie 
is tussen de thuisverpleging enerzijds 
en de reeds bestaande vormen van 
intramurale en extramurale zorg 
anderzijds. 

Voor de beantwoording van die 
vraag zijn met name van belang de 
doelstellingen en de hoofdlijnen van 
het beleid zoals deze zijn uiteengezet 
in de nota's Eerstelijnszorg en 
Volksgezondheidsbeleid bij beperkte 
middelen'. In die adviesaanvraag 
staat ten slotte: 'Het zal u duidelijk 
zijn dat bij de probleemstelling rond 
de thuisverpleging ook de kostenas-
pecten en de financiering van het een 
en ander grote aandacht vragen. Ik 
heb dan ook de Ziekenfondsraad 
advies gevraagd over de financiële 
aspecten van de onderhavige 
problematiek en over de relatie 
tussen de thuisverpleging en de 
bestaande verstrekkingenstructuur 
van de Ziekenfondswet en de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekos-
t e n ' . 

Ik hoop met dit relaas te hebben 
kunnen aantonen dat alle in deze 
Kamer terecht gesignaleerde 
knelpunten de nodige aandacht 
krijgen. Welke oplossingen er zullen 
worden gevonden staat nog niet vast. 
Dat is - ik ben nu een beetje badine-
rend - nog 'slechts' een kwestie van 
ti jd. 

De heer Eijsink sprak over de 
verschuiving van intra- naar extramura-
le zorg vanuit een geheel andere 
kritische invalshoek, de beschermen-
de woonvormen. Hij duidde deze 
woonvormen aan als een nieuw soort 
behandelingsinstituut, dat als een 
tweede soort psychiatrisch ziekenhuis 
zou worden ontwikkeld. Laat ik 
vooropstellen dat er in de bescher-
mende woonvormen slechts in 
beperkte mate sprake zal zijn van 
behandeling. Het gaat daarbij in elk 
geval duidelijk niet om een intensieve 
behandeling. Beschermende woon-

Eerste Kamer 
26 maart 1985 Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 777 



Van der Reijden 

vormen zijn daardoor inderdaad een 
reëel alternatief voor die patiënten 
die niet of niet meer zijn aangewezen 
op de intensieve 24-uurs zorg van 
het APZ. 

De verdere ontwikkeling van 
dergelijke lichte zorgvormen ligt 
volledig in de lijn van het tot dusver 
gevoerde regeringsbeleid, gericht op 
verschuiving van intensieve naar 
minder intensieve vormen van zorg. 
Daarom heb ik in de nieuwe nota 
geestelijke volksgezondheid de 
omzetting van 2000 APZ-bedden in 
plaatsen in beschermende woonvor-
men aangekondigd. 

De heer Eijsink meende dat de 
verdere ontwikkeling van de bescher-
mende woonvormen in het kader van 
de regionale instelling geestelijke 
gezondheidszorg (RIGG) moeten 
worden gestimuleerd. Ik ben dat met 
hem eens. In het regeringsstandpunt 
wordt dan ook aangegeven dat de 
regionale instelling voor beschermd 
wonen (RIBW) met de regionale 
instellingen voor ambulante geestelij-
ke gezondheidszorg (RIAGG's) en het 
algemeen psychiatrisch ziekenhuis 
(APZ) de belangrijkste pijlers van de 
regionale instellingen voor geestelijke 
gezondheidszorg (RIGG's) zullen 
moeten vormen. Ik zeg het allemaal 
maar eens voluit, anders praten wij 
louter in lettergroeperingen. 

Ook op andere wijze is de samen-
werking en de samenhang in RIGG-
verband gewaarborgd. Zo ligt het in 
de bedoeling dat de RIAGG en het 
APZ zijn vertegenwoordigd in het 
bestuur van de regionale instelling 
voor beschermd wonen (RIBW). 
Daarnaast zal de RIAGG in belangrijke 
mate betrokken worden bij de 
behandeling in de RIBW. 

Over mijn volgend onderwerp heeft 
de minister al enkele opmerkingen 
gemaakt, maar hij heeft daarbij heel 
duidelijk aangegeven dat ook ik nog 
wat zou zeggen over de vertechnise-
ring, de bescherming van de privé-
sfeer en de genetische manipulatie. 
De heer Schuurman en mevrouw 
Veder hebben hierover het woord 
gevoerd. Ik heb met veel belangstel-
ling geluisterd naar de uiteenzetting 
van de heer Schuurman. Het is juist 
dat de ontwikkeling van de techniek 
van groot belang is geweest voor de 
gezondheidszorg. Dat is nog steeds 
het geval. Het ziet ernaar uit dat de 
technologische ontwikkeling in de 
toekomst zich zelfs nog zal versnellen. 
Dat hoeft op zichzelf geen slechte 
zaak voor de gezondheidszorg te zijn. 

Ook verdergaande informatisering 
kan leiden tot een beter inzicht ten 
behoeve van de zorg voor zowel het 
individu als de bevolking in haar 
geheel. 

Bij zijn ambtsaanvaarding als 
hoogleraar in de maatschappelijke 
gezondheidszorg constateerde prof. 
dr. Van der Maas, dat de technologi-
sche ontwikkeling moeilijk is tegen te 
houden en dat de echte morele, 
politieke en wetenschappelijke vraag 
is, hoe wij de mogelijkheden van 
geneeskunde zo goed mogelijk 
gebruiken. Ik sluit mij hierbij aan en ik 
zie daarbij een taak voor de overheid 
om deze beoordeling te bevorderen. 
Het past in deze visie, dat grenzen 
aan de gezondheidszorg worden 
gesteld. Iets wat ook dhr. Eijsink 
heeft opgemerkt. 

Een verantwoordelijkheid die ik 
nog wil belichten is die van de 
zorgverlener. Deze zal uiteindelijk bij 
de behandeling van zijn patiënt de 
nieuwe verworvenheden al dan niet 
toepassen. Hij dient dat alleen te 
doen als de patiënt daarmee is 
gebaat. De beroepsgroep heeft zich 
dan echter al eerder uitgesproken 
over de wenselijkheid het diagnos-
tisch of therapeutisch arsenaal met 
de technologie in kwestie te verrijken. 
Bij dergelijke beslissingen heeft in 
feite de politiek het laatste woord, 
zeker als kwaliteit en grenzen van de 
gezondheidszorg in het geding zijn. 
In het politieke veld moet worden 
afgewogen, waar en hoe ethiek, 
medische overwegingen, patiënten-
belangen, juridische aspecten en 
kostenbeheersing een rol spelen. 

In dit verband wijs ik op de 
activiteiten van de stuurgroep 
toekomstscenario's gezondheidszorg, 
omdat deze van groot belang zijn 
voor deze discussie. Daarnaast is 
natuurlijk een regelmatige beoorde-
ling vereist van de mate waarin het 
beleid tot de gewenste resultaten 
heeft geleid. Het betreft een vraagstuk 
van evaluatie, waarover de minister 
al enige opmerkingen maakte aan het 
adres van de heer Eijsink. De 
zorgverleners dienen bij een dergelijk 
afwegingsproces niet op de stoel te 
gaan zitten van de politici. Ik meen, 
dat ik hierbij ook aan een opmerking 
van de heer Eijsink mag refereren. 

Een analoog vraagstuk doet zich 
voor bij de door de heer Schuurman 
genoemde informatisering. Op het 
niveau van de patiëntenzorg moet de 
zorgverlener hiertoe alleen overgaan, 
als dit zijn eigen mogelijkheden tot 
zorgverlening versterkt. De communi~ 

catie tussen arts en patiënt mag 
daaronder in geen geval lijden. 

Bij initiatieven voor nieuwe 
gegevensverzameling ten behoeve 
van onderzoek en beleid is de vraag 
naar het stellen van grenzen door de 
overheid en de politiek weer nadruk-
kelijk aan de orde. Mevrouw Veder 
heeft op het belang van bespreking 
van dit onderwerp gewezen. Steeds 
weer moet een bewuste keuze 
worden gemaakt. Is registratie 
nodig? Zijn het privacybelang en het 
algemeen belang met elkaar in strijd, 
of kan een andere opzet een dergelijk 
conflict vermijden? Weegt het 
algemeen belang wel zwaarder dan 
het belang van de privacy van de 
patiënt? Dit zijn vragen die voortko-
men vanuit een verantwoordelijkheid 
die de menselijke maat als belangrijk 
uitgangspunt neemt. Indien dan toch 
het algemeen belang prevaleert, 
heeft de overheid de plicht erop toe 
te zien, dat de belangen van het 
individu door organisatorische en 
wettelijke maatregelen worden 
beschermd. 

De heer Schuurman heeft in zijn 
indringend betoog ook aandacht 
gevraagd voor de problematiek die 
kan gaan optreden in verband met 
genetische manipulatie van het 
menselijk embryo. Hij stelde de 
vraag, of alles wat technisch zou 
kunnen, dientengevolge ook zou 
mogen. Ik stem met hem in als hij 
concludeert, dat dan sprake zou zijn 
van vertechnisering in optima forma. 
De dreiging die hiervan uitgaat wordt 
echter onderkend, zowel nationaal 
als internationaal. Bij de ontwikkeling 
van mijn beleid houd ik bij voorbeeld 
op het terrein van patiëntenrechten 
en experimenten met mensen 
hiermede rekening. Ook interdeparte-
mentaal krijgt het onderwerp 
aandacht. Ik moge verwijzen naar het 
regeringsstandpunt inzake het 
recombinant-DNA. 

Verder is het treffend, dat juist op 
de dag dat de heer Schuurman zijn 
betoog hield, in Wenen de Europese 
ministersconferentie over de mensen-
rechten van start is gegaan. 

Een van de belangrijkste onderwer-
pen, die daar op de agenda voorkwa-
men, was de mensenrechten in 
verband met de diverse technologi-
sche ontwikkelingen op het terrein 
van de biologie, de geneeskunde en 
de biochemie. Bij die gelegenheid is 
van de zijde van Nederland het 
standpunt onderschreven dat de 
Raad van Europa zijn aandacht voor 
deze zaken zou moeten versterken en 
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als informatiecentrum zou moeten 
functioneren omtrent de ontwikkelin-
gen in de verschillende l idstaten, 
zodat de landen daarmee onderling 
hun voordeel kunnen doen. 

De heer Schuurman en mevrouw 
Veder hebben enkele opmerkingen 
gemaakt over ethiek in de geneeskun-
de, waarover de laatste tijd veel is 
geschreven. Ik vind het een goede 
zaak dat er voor deze onderwerpen 
zo'n brede belangstelling bestaat. 
Eén van de problemen van deze 
discussie is dat zij eigenlijk gelijke 
tred zou moeten kunnen houden met 
de ontwikkelingen van de technologi-
sche mogelijkheden. Nodig is dat er 
in deze discussie bij voortduring een 
bezinning plaatsvindt op de uitgangs-
punten, die voor de discussie van 
belang zijn. Eén van de centrale 
punten, die uit dit geheel naar voren 
komen, is dat van de waardigheid 
van de mens. Schuurman heeft 
opgemerkt dat deze niet altijd meer 
hoog wordt geschat. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik sluit mij 
aan bij degenen, die de waardigheid 
van de mens als een buitengewoon 
belangrijk uitgangspunt hanteren. In 
onze samenleving zullen de visies, op 
grond waarvan de waardigheid van 
de mens wordt benaderd, ver-
schillen. Immers, al vaker is gezegd 
dat wij in een pluriforme maatschappij 
leven. Niettemin zal iedereen het 
over het uitgangspunt van de 
waardigheid van de mens eens 
kunnen zijn. In mijn visie heeft deze 
waardigheid te maken met de plaats 
en de taak van de mens als onderdeel 
van Gods schepping. 

Vervolgens wil ik enkele zaken 
behandelen, waarop ik korter kan 
ingaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben het 
met de heer Eijsink eens dat bij de 
discussie over de grenzen van de 
zorg de grote beleidsvragen met 
betrekking tot het gebruik van de 
schaarse middelen in de volksgezond-
heid naar voren komen. De heer 
Eijsink heeft in dit verband veronder-
steld dat de minister en ik niet 
bedoelden, hem een wedervraag te 
stellen bij onze opmerking dat het 
niet aan de regering is om op het 
niveau van de individuele patiënt 
keuzen te maken. Ik ben hem er 
dankbaar voor dat wij elkaar althans 
op dit punt zo dicht zijn genaderd. Na 
wat ik zojuist heb gezegd, hoop ik 
dat mijn mening ter zake voor de 
heer Eijsink duidelijk is geworden. 

Mevrouw Van der Meer vroeg om 
een effectrapportage inzake de 

gevolgen voor vrouwen van maatre-
gelen op het terrein van de volksge-
zondheid. 

Mijnheer de Voorzitter! Als ik deze 
opmerking zó mag interpreteren dat 
bij de uitvoering van bestaand beleid 
en bij de ontwikkeling van nieuw 
beleid steeds moet worden overwo-
gen wat de gevolgen daarvan zijn 
voor vrouwen, wil ik graag positief op 
haar vraag reageren. Ik erken dat een 
dergelijke benadering nog niet over 
de gehele linie plaatsvindt. Ik streef 
er echter naar, dit tot een vast punt 
in het beleidsvormingsproces te 
maken. 

In een recente brief aan de 
Emancipatieraad heb ik, in een 
reactie op het rapport Gezondheids-
zorg en Vrouwen van die raad, de 
principiële bereidheid tot een 
dergelijke aanpak geuit. Binnenkort 
hopen de minister en ik met de raad 
een gesprek te voeren, waarbij deze 
aspecten zeker aan de orde zullen 
komen. 

Mevrouw Veder heeft enkele 
opmerkingen gemaakt over de 
verpleging en het Instituut verple-
gingswetenschappen. Zij vroeg mij of 
door een betere taakafbakening met 
andere instituten tot continuering van 
de subsidie zou kunnen worden 
gekomen. Dat is helaas niet het 
geval. De gesignaleerde problemen 
liggen niet op het terrein van de 
taakafbakening en ik moet dus bij 
mijn standpunt blijven dat het 
instituut op de langere termijn op een 
andere manier aan structurele 
middelen zal moeten komen. 

Mevrouw Veder vroeg ook naar de 
financiële middelen voor de opleiding 
tot verpleegkundige specialismen. 
Waar deze opleidingen nu reeds 
gegeven worden, maken de kosten 
ervan deel uit van de budgetten van 
de instellingen. Wil men in die 
instellingen nieuwe opleidingen 
starten, dan zullen de daarvoor 
benodigde gelden in de budgetten 
moeten worden vrijgemaakt. Op het 
vraagstuk van de budgettering kom ik 
nog nader terug. 

Mevrouw Van der Meer sprak over 
patiëntenorganisaties. Ik ben van 
oordeel dat democratisering van het 
volksgezondheidsbeleid een nastre-
venswaardige zaak is. Ik ga er dan 
vanuit dat dit onder meer zal leiden 
tot een betere aansluiting van de 
zorg op de behoeften van de gebrui-
kers. De veronderstelling dat 
democratisering besparingen kan 
opleveren, kan ik vanwege het 
ontbreken van gegevens ter zake niet 
op voorhand onderschrijven. Ik houd 

eerlijk gezegd, ook los daarvan, 
aarzelingen daarover. 

Thans heb ik nog geen goed inzicht 
in de wijze waarop verdere democra-
tisering binnen de gezondheidszorg 
vorm en inhoud zal krijgen. Daarom 
kan ik over de kosten geen uitspraak 
doen. Laat er geen misverstand over 
bestaan; als ik zeg dat ik niet 
onderschrijf dat het kostenbesparin-
gen oplevert en dat ik nog geen 
concreet inzicht heb, dan wil dat nog 
niet zeggen dat ik democratisering 
op zich geen nastrevenswaardige 
zaak zou vinden. Integendeel, ik acht 
die van groot belang en ik ondersteun 
dan ook de patiëntenorganisaties 
waar en voor zover mij dat mogelijk 
is. 

Ik kom op het belangrijke onderwerp 
dat onder andere de heer Eijsink 
heeft aangesneden, namelijk de 
budgettering. Hij vroeg mij daar toch 
eens wat nader op in te gaan, want 
zo vroeg hij, waarom worden 
instituten die in een bepaald jaar 
binnen hun budget zijn gebleven 
daarvoor in het volgend jaar gestraft. 
Ik moet dat toch ontkennen. Het voor 
de intramurale instellingen geldende 
systeem van budgettering kent 
dergelijke straffen niet en dat heb ik 
al in antwoord op de schriftelijke 
vraag 1 74 gesteld. De heer Eijsink 
vond dat antwoord kennelijk niet 
voldoende en spitste zijn vraag nu 
toe op incidentele gevallen. Hij zag 
graag dat ik daar iets dieper op 
inging en ik wil dat graag doen. 

De richtlijnen van het COTG 
(Centraal orgaan tarieven gezond-
heidszorg) dienen ertoe om langs 
objectieve weg het tussen de 
instellingen en financiers overeenge-
komen budget te toetsen, resp. dat 
budget vast te stellen. Deze richtlijnen 
leggen geen verband met het 
resultaat van een voorgaand jaar. Bij 
toepassing van de richtlijnen kan dus 
geen straf op zuinig beleid volgen, 
maar dat neemt niet weg dat er best 
sprake kan zijn van incidentele 
budgetverlagingen. 

Dat wil echter nog niet zeggen dat 
ik dat als een onjuiste straf zou willen 
aanmerken - noch onjuist, noch als 
een straf - omdat de incidentele 
budgetaanpassingen naar mijn 
mening op een zorgvuldige wijze tot 
stand komen. Daarbij zijn er twee 
mogelijkheden. In de eerste plaats 
kunnen de instellingen en financiers 
in hun overleg overeenstemming 
bereiken over een incidentele budget-
verlaging. In zo'n geval kan men toch 
zeker niet van straf spreken, omdat 
de instelling de vrijheid heeft om wel 
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of niet tot overeenstemming te 
komen. De tweede mogelijkheid doet 
zich voor indien in het lokaal overleg 
geen overeenstemming over het 
budget wordt bereikt. In dat geval 
stelt het COTG het budget vast. Het 
COTG zal het budget slechts indien 
daarvoor zeer duidelijke redenen 
aanwezig zijn op een lager niveau 
dan het richtlijnniveau vaststellen. 

Ik begrijp niet dat dit als strafop-
iegging gezien zou moeten worden, 
omdat er daarna toch voldoende 
beroepsmogelijkheden zijn. Dus is 
mijn conclusie dat het vigerende 
budgetsysteem zuinig beleid niet 
bestraft, noch structureel, noch 
incidenteel. Het is juist een van de 
grote voordelen van het budgetsys-
teem, vergeleken met het systeem 
van begrotingsvaststelling met 
afrekening op basis van de werkelijke 
exploitatiekosten. Dit voordeel is een 
van mijn motieven om over te gaan 
tot verdere invoering van budgette-
ring, namelijk in de extramurale 
gezondheidszorg en bij voorbeeld in 
het ambulancevervoer. 

De heer Eijsink heeft gezegd dat de 
marge voor zelfbestuur groter zou 
moeten zijn. Hij zei dit naar aanleiding 
van mijn mededeling dat deze klein 
is. In het budgetteringsjargon wordt 
deze marge substitutievrijheid 
genoemd. Deze ruimte mag van mij 
best groter worden, maar dan stuit je 
meteen op de vraag, of dat werkelijk 
te realiseren is met behoud van de 
nulgroei-doelstelling en van de 
kwaliteit van de zorg, als we daarnaast 
nog de rechten van de verzekerde 
wensen te handhaven. Het is en blijft 
dan schipperen. 

De heer Vogt heeft, hoewel hij 
instemt met het antwoord op vraag 
85, nog een aanvullende vraag 
gesteld over het zoutgehalte van 
brood. In dat antwoord is al aangege-
ven, dat er een relatie bestaat tussen 
voedingswaardedeclaratie en 
vermindering van het zoutgehalte, 
onder andere van brood. Zonder de 
suggestie om op dit punt tot een 
specifieke wettelijke verplichting te 
komen over te nemen hoop ik dat uit 
de schriftelijke antwoorden al 
gebleken is, dat vrijwillige verminde-
ring van het zoutgehalte werkelijk de 
nodige prioriteit heeft. 

De heer Vogt heeft ook een 
opmerking gemaakt naar aanleiding 
van het antwoord op de schriftelijke 
vraag nr. 101, waarbij verschil werd 
gemaakt tussen alcohol en tabak 
enerzijds en drugs anderzijds. We 
kunnen naar mijn mening slechts 

uitgaan van de maatschappelijke 
realiteit dat er zowel aan de kant van 
het aanbod als aan de kant van de 
vraag grote verschillen bestaan. Er 
zijn tussen deze onderscheiden 
stoffen verschillen in schadelijkheid 
voor de gezondheid, maar er zijn ook 
verschillen van een andere orde. 
Daarnaast is er het aspect dat de 
schade voor de gezondheid zich 
direct of pas op de langere termijn 
kan openbaren. 

Het is en blijft een gegeven dat 
maatschappelijke opvattingen over 
de risico's, verbonden aan het 
gebruik van de verschillende stoffen, 
worden uitgedrukt in verschillende 
wetten: de Drank- en Horecawet, die 
vervangen zal worden door een 
nieuwe Alcoholwet, de ontwerpTa-
bakswet, nu in behandeling genomen 
door de Tweede Kamer - ik hoop dat 
dit wetsvoorstel buitengewoon snel 
de Eerste Kamer zal bereiken, want 
het zou mij spijten als ik mijn 
handtekening daar niet meer onder 
kon zetten - en de Opiumwet. 

De heer Vogt heeft ook nog 
gewezen op het verband tussen de 
hoogte van de premies voor particu-
liere ziektekostenverzekeringen en de 
vergoedingen voor het afsluiten van 
ziektekostenverzekeringen door 
ambtenaren die het Rijk betaalt. 

Of de premies voor de particuliere 
verzekering zouden beter in de hand 
moeten worden gehouden of de 
ambtenaren zouden moeten worden 
beperkt in hun keuzemogelijkheden 
van ziektekostenverzekeringen. Het is 
aan de minister van Binnenlandse 
Zaken om zich uit te spreken over dat 
laatste. Over het eerste wil ik wel iets 
opmerken. In het antwoord op de 
vragen 168 en 169 is reeds gewag 
gemaakt van de beperkingen die het 
prijsbeleid de premiestelling oplegt 
in de vorm van maximale premiemu-
taties. 

Hieruit kan naar mijn mening niet 
worden geconcludoerd, dat de 
premies voor particuliere ziektekos-
tenverzekeringen niet strak in de 
hand worden gehouden. Ik moge de 
heer Vogt erop wijzen dat er dit jaar 
zelfs geen enkele verhouding van de 
premies was, voor het eerst sinds 
jaren. En ik zeg dat met enigszins 
gepaste trots. 

Ik kom op een vraag van de heer 
Vogt over de effecten op de hulpver-
lening van de Wet tweeverdieners. 
Berichten over de ontslagaanvragen 
in de voorbije maanden, zijn voor mij 
uiteraard aanleiding om de ontwikke-
lingen nauwgezet te volgen. De 
indruk bestaat - maar het is niet 

meer dan een indruk - dat er op dit 
moment ondanks de berichten geen 
sprake is van een catastrofale 
toestand. Deze indruk is - ik herhaal 
dat met enige nadruk - een voorlopige. 
Een cijfermatige analyse is namelijk 
nog gaande. Wel is mij bekend dat in 
een aantal gevallen met veel inventi-
viteit en slagvaardigheid, althans op 
korte termijn, knelpunten worden 
weggenomen, die het gevolg zijn of 
waren van reacties op deze wet. 

Ik besef dat aan deze slagvaardig 
heid grenzen zijn en dat dus naar een 
structurele oplossing van de knelpun-
ten moet worden gestreefd. Ik moge 
echter toch verwijzen naar hetgeen ik 
in antwoord op vraag 58 van het 
voorlopig verslag heb gesteld met 
betrekking tot het onderzoek, dat de 
staatssecretaris van Financiën heeft 
toegezegd. Daaraan vooraf gaat de 
rapportage door de Centrale Raad 
voor de Gezinsverzorging. 

Ik kom op een andere vraag van de 
heer Vogt, over de WUV, de Wet 
uitkeringen vervolgingsslachtoffers. 
Hij heeft gevraagd of de beantwoor-
ding van het voorlopig verslag niet te 
lang heeft geduurd. Daarvoor was 
geen enkel excuus, geen enkele 
verontschuldiging, geen enkele reden 
aangegeven. Ook ik vind het een 
vervelende zaak dat de memorie van 
antwoord zo lang is uitgebleven. 
Zoals ik echter al eerder heb opge-
merkt, waren in het voorlopig verslag 
een aantal dringende vragen door 
deze Kamer gesteld. De beantwoor-
ding daarvan had, vanwege de 
complexiteit van de vragen, helaas 
een langdurige voorbereiding nodig. 
Intussen is, zoals bekend, de memorie 
van antwoord op 8 maart 1985 bij 
deze Kamer ingediend. 

Ik wil vervolgens een opmerking 
maken over de alleenstaanden. 
Mevrouw Tiesinga heeft daarover een 
vraag gesteld. Ik eindig daarmee, 
want haar andere vragen zijn, naar ik 
meen, schriftelijk beantwoord. Als dit 
niet zo is, kom ik in tweede termijn 
graag terug op eventuele omissies. In 
een gesprek tussen de staatssecreta-
rissen van WVC, Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid - dat is dus 
staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello - en Financiën en het 
Platform van Organisaties voor 
Alleenstaanden zijn nieuwe afspraken 
gemaakt over de contacten tussen 
het Platform en de bewindslieden. 

De genoemde departementen 
zullen voor het Platform een contact-
persoon aanwijzen. Periodiek zal een 
bijeenkomst worden belegd tussen 
de eerder genoemde staatssecretaris-
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sen en het Platform. Tijdens dat 
overleg zal het Platform in de 
gelegenheid worden gsteld om 
vragen en opmerkingen over het 
overheidsbeleid met betrekking tot 
de alleenstaanden aan de orde te 
stellen. Nu interdepartementaal tot 
nieuwe afspraken is gekomen, zal 
binnen het ministerie van WVC 
worden gezocht naar een alternatief 
voor de departementale coördinatie-
groep alleenstaandenbeleid. — 

De vergadering wordt van 13.15 uur 
tot 14.15 uur geschorst. 

Voorzitter: De Rijk 

• 
Mevrouw Ermen (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik geef een korte 
reactie op de toelichting over de 
wetgeving die de ministervanmorgen 
heeft verstrekt. De minister heeft 
geprobeerd, het door mij in eerste 
termijn geconstateerde gemis aan 
wapenfeiten te weerspreken. 
Waarschijnlijk heeft hij met de rits 
van goedgekeurde en ingediende 
wetsontwerpen de indruk willen 
vestigen dat op WVC heel wat werk 
is verzet. Het laatste zal zeker het 
geval zijn: waar vele mensen bezig 
zijn, houden zij zich vanzelf bezig. Ik 
ben echter, helaas, niet onder de 
indruk gekomen van datgene wat de 
minister heeft verteld. 

Ik ben blij met de voortgang van de 
welzijnswetgeving, nu deze in ieder 
geval verzekerd lijkt. Ik begrijp goed 
dat de minister in deze ambtsperiode 
nog wat aan zijn scorelijst wil 
toevoegen. De wet zelf is echter na 
alle discussies geen schoolvoorbeeld 
van goede sectorwetgeving. Ik ben 
dan ook benieuwd naar het advies 
van de Raad van State. 

Ik sta overigens in mijn opvatting 
dat het wetgevingsproces niet snel 
verloopt, niet alleen. De commissie 
aan de overzijde van het Binnenhof 
die wetsvoorstel 18111 behandelt, 
heeft dit verleden week nog in een 
forse discussie met de minister 
bevestigd. Mijn historisch besef is 
overigens uitstekend - ik heb de 
kaderwet hier zelf mede behandeld -
en ik betwijfel de goede wil van de 
minister niet. Desondanks is er geen 
duidelijke voortgang in het wetgevings-
proces en ik twijfel eraan of in deze 
kabinetsperiode nog voorstellen 
komen over, laat staan behandeling 
plaatsvindt van de W G M , een 
kunstenwet, een jeugdhulpverlenings-
wet en wat er nog meer op stapel 
stond. 

Hoe belangrijk wetswijzigingen op 
het vlak van de vleeskeuring, de 
tijdelijke verstrekkingenwet op het 
vlak van de vleeskeuring, de tijdelijke 
verstrekkingenwet of het openbare 
bibliotheekwerk ook zijn, ik moet 
vaststellen dat toch een beperkt 
wetgevingsterrein is bestreken om 
hiervoor maar geen andere woorden 
te gebruiken. Hoe interessant het ook 
lijkt, om wegens de afstemming en 
samenhang, gezondheidszorg en 
maatschappelijke dienstverlening aan 
elkaar te koppelen, ik zal niet nalaten, 
op dit moment te waarschuwen, ook 
gelet op de financiële en andersoorti-
ge problemen, voor het opnieuw 
overspelen van de wetgevingshand. 
De minister begrijpt precies wat ik 
hiermee bedoel. Ik raad hem aan, zijn 
aspiraties niet te hoog te stellen. 
Anders komt hij in het proces te 
verkeren, waarin hij terecht is 
gekomen met de behandeling en 
vervolgens de intrekking van de 
kaderwet. 

Niets is moeilijker dan het bevor-
deren van volledige integrale van 
wetgeving. Daarom zal ik een motie 
ondersteunen die mevrouw Veder 
straks indient over de uitvoering van 
de Wet voorzieningen gezondheids-
zorg, uiteraard mede namens mijn 
fractie. Misschien klinkt dit voor de 
minister wat vreemd, maar na enig 
nadenken zal het hem duidelijk zijn. 
Deze motie past precies in mijn 
betoog: wetgeving is er; voer haar in, 
zodat zij kan worden uitgevoerd. 

De minister heeft vervolgens de 
beheersingsproblematiek, vooral de 
financiële, aan de orde gesteld, 
waarbij het gaat om het beëindigen 
van enkele open-eindfinancieringen. 
Hoe goed het beheersen van middelen 
op zichzelf ook is, het is niet uitsluitend 
een verdienste, als niet gelijktijdig de 
voorzieningen op de beheersing 
worden afgestemd, dus naar de 
inhoud van de desbetreffende 
voorzieningen wordt gekeken. 

Ik houd enkele concrete vragen 
over. Er is een vraag niet beantwoord. 
Nu ik hoor dat de voortgang van de 
welzijnswet een feit wordt, ben ik 
toch benieuwd naar het antwoord 
erop. In eerste termijn heb ik gezegd: 

'Op de vragen 212 en 213 van de 
VVD-fractie inzake de reikwijdte van 
de welzijnswet antwoordt de minister, 
dat de kunstzinnige vorming en de 
amateuristische kunstbeoefening 
onderdeel blijven uitmaken van de op 
stapel staande welzijnswet. Het 
conceptvoorstel dat ik heb gezien, 
sluit deze twee gebieden uit.' Ik heb 
gevraagd of de minister mij helderheid 
hierover kan verschaffen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog 
een vraag stellen over het antwoord 
van de minister ten aanzien van de 
kinderdagverblijven. In het schriftelij-
ke antwoord staat, dat de structurele 
middelen die beschikbaar zijn gesteld 
voor de uitvoering van de rijksbijdra-
geregeling kinderdagverblijven 
volledig zijn besteed. Het zou 
plezierig zijn geweest als erbij had 
gestaan waaraan deze middelen zijn 
besteed, dan hadden wij misschien 
daarover de discussie kunnen voeren. 
Om dit alleen van mijn kant te doen, 
is wat eenzijdig. 

Bovendien is in de UCV van 12 no-
vember 1985 f 1 5 min aan incidente-
le middelen toegezegd om knelpunten 
op te lossen. Wat is bedoeld met 
'knelpunten' en in hoeverre hebben 
die incidentele middelen niet een 
structureel karakter gesuggereerd? 

Mijnheer de Voorzitter! De minister 
schrijft op bladzijde 1 van de ant-
woordnota over de herstructurering 
landelijke organisaties, dat bij de 
herstructurering recht moet worden 
gedaan aan het particulier initiatief. 
Hij antwoord dit overigens niet op 
vragen mijnerzijds want daarop 
wordt geen antwoord gegeven. 

Ik breng deze hierbij dan nog eens 
onder de aandacht van de minister 
en herhaal mijn vraag of de minister 
het volledig aan het particulier 
initiatief overlaat of dat het in overleg 
wordt geregeld. Ik loop hiermee niet 
vooruit op een standpuntbepaling, 
maar constateer het vanuit de 
voorlopige, nader uitgewerkte 
standpuntbepaling. De minister kan 
mijns inziens deze vraag beantwoor-
den, tenzij het wat moeilijk voor hem 
wordt, maar ik hoor dat dan wel. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat betreft 
de woontussenvoorzieningen heeft 
de minister mij goed begrepen. Hij 
bevestigt dat als hij schrijft in de 
nota, dat weinig inzicht bestaat in de 
aard en de omvang van de woontus-
senvoorzieningen. Dit betreft niet 
alleen de voorzieningen maar ook de 
aard van de financiering. De minister 
is daarop ingegaan en heeft gecon-
stateerd, dat er weinig beleid is te 
voeren. Het is niet duidelijk hoe de 
woontussenvoorzieningen zijn 
samengesteld en waar de financiering 
ligt. Het beleid is dus moeilijk aan te 
geven, aldus de minister in de nota. 
Ik heb toen opgemerkt, dat de 
minister dit beleid door de decentra-
lisatie van de Wet op de bejaarden-
oorden aan anderen over laat. 

Maar als tevoren niet dat inzicht 
bestaat, kun je wel zeggen dat 
provincies en grote gemeenten het 
moeten opknappen maar dat lijkt mij 

Eerste Kamer 
26 maart 1985 Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 781 



Ermen 

wat moeilijk. Het lijkt mij ook geen 
leuke job voor provincies en grote 
steden om deze klus te moeten 
opknappen. Als het inzicht over aard 
en omvang niet centraal bestaat, kan 
het ook niet decentraal bestaan. 

Voor alle duidelijkheid: de zaak 
moet nog in behandeling komen. Het 
is een voorlopig standpunt. Als de 
minister daartoe geen behoefte voelt, 
hoeft hij hierop niet uitvoerig in te 
gaan. Ik wijs er echter op, dat je als 
provincies en steden alleen verant-
woordelijkheid kan dragen als je 
precies weet waarover het gaat. Als 
je dat niet weet en zeker niet wat 
betreft de financiën, lijkt het mij wat 
te veel van het goede om te zeggen 
dat provincies en grote gemeenten 
het maar moeten doen omdat zij wel 
dat inzicht hebben, terwijl in de nota 
wordt uitgesproken dat het inzicht 
niét bestaat. Dat kan toch zeker niet 
de bedoeling van WVC zijn, maar 
misschien wil de minister daarover 
nog iets kwijt. 

Minister Brinkman: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil mevrouw Ermen een 
verduidelijking van een van haar 
opmerkingen vragen, opdat ik straks 
beter kan antwoorden. Zij maakte 
een kanttekening bij een motie die 
nog zal worden ingediend, maar 
waarvan ik al kennis draag en zij 
vroeg of het kabinet niet zijn eigen 
hand overspeelt wat betreft de 
voorgenomen wetgeving inzake de 
gezondheidszorg en de maatschappe-
lijke dienstverlening. Zij bracht die 
opmerking in verband met de 
reikwijdte van de Welzijnswet. Wat is 
nu precies de strekking van de 
opmerking van mevrouw Ermen in 
relatie tot de nog in te dienen motie? 
Bedoelt zij te zeggen, dat de reikwijdte 
van de Welzijnswet groter zou 
moeten zijn en is dat naar haar 
oordeel ook neergelegd in de motie 
of heeft zij iets anders bedoeld? 

Mevrouw Ermen (PvdA): Ik koppel 
de motie zeker niet aan de Welzijns-
wet, maar aan de WGM die wel 
ingediend is en waarover adviezen 
zijn ingewonnen. Dit voorstel heeft 
namelijk een nogal breed bereik. Ik 
vraag mij af of er mogelijkheden zijn 
om dat wetsvoorstel uit te voeren 
zoals het er ligt. 

U hebt de Kaderwet ingetrokken 
vanwege exact die problematiek. U 
stelt uw aspiraties van integrale 
wetgeving te hoog. Ik koppel de 
motie dus niet aan de welzijnswetge-
ving. Ik vind dat u de WVG moet 

uitvoeren en dat u daarna moet 
bezien welke mogelijkheden er zijn. 
Ik vind niet dat u van tevoren moet 
proberen de zaken op elkaar af te 
stemmen. Met andere woorden: ik 
ondersteun de motie die mevrouw 
Veder waarschijnlijk zal indienen. Ik 
doe dat met het oog op de invoerings-
mogelijkheden van de WGM. De 
uitvoering 

De Voorzitter: Het moet nu duidelijk 
zijn. Als het nu nog niet duidelijk is, 
dan kan het ook nooit meer duidelijk 
gemaakt worden. 

Mevrouw Ermen (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! De heer Brinkman 
knikt, maar dat wil niet zeggen dat 
het hem duidelijk is. Dat heb ik 
namelijk ervaren in de antwoorden 
die hij gegeven heeft! 

D 
Mevrouw M.A. van der Meer 
(PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Als ik 
zeg dat ik de staatssecretaris bedank 
voor zijn antwoord, dan is dat meer 
dan het obligate bedankje. Ik kreeg 
namelijk het gevoel dat de staatsse-
cretaris en ik het in grote mate eens 
zijn. Alleen de staatssecretaris zegt in 
feite wel: Ik kan er niets mee. Er zijn 
verschillende structuren en verschil-
lende financieringsbronnen en die 
kun je niet zonder meer door elkaar 
gooien. 

Bovendien zegt de staatssecretaris, 
heb ik ervoor gezorgd dat er niet 
meer werd bezuinigd op gezinszorg, 
en er zit nog rek in het aantal zieken-
huisbedden, enzovoorts enzovoorts. 

Dit is allemaal wel waar en ik ben 
er ook wel blij over, maar, zoals de 
staatssecretaris zelf zegt, er zijn nog 
steeds wachtlijsten en het kost de 
mensen nog steeds geld. Daardoor 
zijn wij toch nog steeds duurder uit. 
En dat in een tijd van bezuinigingen! 

Dat geldt natuurlijk voor mijn hele 
verhaal. Dat verhaal bestond eigenlijk 
alleen maar uit een aantal voorbeelden 
waaruit blijkt dat wij uit bezuinigings-
overwegingen maatregelen nemen die 
in feite leiden tot hogere kosten. Als 
de structuren een verbetering 
verhinderen, dan moet er aan die 
structuren maar wat gebeuren. Wij 
zitten per slot van rekening in de 
politiek om te zorgen dat sommige 
zaken beter gaan 

Ik weet wel dat het niet gemakkelijk 
is, maar je moet toch het gevoel 
hebben dat je in de goede richting 
werkt. Bij de voorbeelden die ik 
noemde heb ik echter het gevoel dat 

wij finaal de verkeerde kant op 
werken. 

Ik denk soms: 'Was de overheid 
maar een huisvrouw want die weet 
dat zij maar één portemonnaie heeft, 
ook al zitten er 15 vakjes in'. Als een 
huisvrouw bezuinigt op de hoofdmaal-
tijden is er meer behoefte aan chips 
en pinda's en in het beste geval aan 
kaas en wortels en dat is toch 
duurder. Daarom bezuinigt een 
huisvrouw dus niet op die manier. Bij 
de overheid wordt echter gezegd: 
'Het ene komt van de kruidenier en 
het andere komt van de groenteboer 
en wij gaan nu bezuinigen op de 
kruidenier, en die twee hebben niets 
met elkaar te maken; bovendien 
moet men eerst maar minder kaas 
eten voordat de hoofdmaaltijden 
aangevuld kunnen worden'. Die lijkt 
mij voor een huishouden een heel 
rare redenering. Toch wordt die 
redenering bij de overheid gevolgd. 

Aangezien elke vergelijking mank 
gaat, houd ik er maar gauw mee op, ik 
vrees dat ik anders in moeilijkheden 
kom. Ik vind het echter een trieste 
zaak, en het is maar een schrale 
troost dat de staatssecretaris het daar 
kennelijk wel mee eens is. 

Ik wil vervolgens nog een paar 
reacties geven op enkele schriftelijke 
antwoorden die ik zaterdag ontving, 
wat overigens buitengewoon prettig 
was. Ik zal over de RIAGG's en 
aanverwante zaken verder niets 
zeggen, want daarmee kom ik toch te 
veel op het terrein van de Nieuwe 
Nota. 

Met betrekking tot het onderzoek 
naar de oorzaken van psychische 
problematiek zegt de staatssecretaris 
dat 'een adequaat preventiebeleid 
eerst dan mogelijk is, nadat meer 
inzicht is ontstaan in veroorzakende 
factoren. Op dit gebied is en wordt 
veel wetenschappelijk onderzoek 
verricht. Het antwoord is dus 
bevestigend.' En dan komt er ook 
nog eens een projectgroep. Allemaal 
aandacht dus. Hoera! Hoera! Maar 
wat staat er drie regels verder: Het 
NISSO, onderzoeksinstituut bij 
uitstek op dit gebied, moet inleveren, 
evenals andere onderzoeksinstituten, 
want bezuinigingen zijn in deze tijd 
nu eenmaal onvermijdelijk. 

Heb ik dan zó slecht uitgelegd wat 
ik bedoelde? Ik zei, dat juist het 
NISSO in plaats van minder, méér 
wordt gekort dan andere instellingen. 
Ik zei ook dat bezuinigingen op 
onderzoek alleen maar méér geld 
gaan kosten in plaats van minder. Wil 
je echt structureel bezuinigen dan 
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heb je dat onderzoek extra hard 
nodig. Het gaat hier dus om een dure 
schijnbezuiniging en dat kun je je in 
een tijd van bezuinigingen echt niet 
veroorloven. Ik blijf dus vragen om 
een herziening. 

Het antwoord dat mantelzorg bij 
psychiatrische patiënten niet altijd 24 
uur per dag hoeft te beslaan - let op 
het woord 'hoeft' - omdat er ook wel 
eens een deeltijdbehandeling is, lijkt 
mij wat aan de optimistische kant. 
Leuk dat buurman of buurvrouw 
soms tijdens de behandeling in staat 
is iets aan het eigen werk te doen! 
Maar de uiteindelijke verantwoorde-
lijkheid wordt er niet minder om. Al 
je vrije t i jd, inclusief weekends en 
inclusief vooral de nachten, met zo 
iemand zitten is ook niet mis, niet 
wetend of je het goed doet boven-
dien. 

Geen nood, zegt de staatssecreta-
ris, want de naaste omgeving wordt 
bij de behandeling betrokken, dus 
buurman of buurvrouw draagt niet de 
gehele last. Kom nou, de buurvrouw 
krijgt er op die manier nog een hele 
last bij: ook nog even meedraaien bij 
een behandeling. Ik blijf het een 
onmogelijke opgave vinden. 

Een bevolkingsonderzoek op 
prostaatkanker is prematuur, zegt de 
staatssecretaris; althans hij zegt het 
niet, maar een hoog persoon zei het 
enkele jaren geleden. Is dat de 
manier waarop de staatssecretaris 
zijn standpunten vormt? En is het wel 
zeker dat hoge personen ook goed 
kunnen rekenen? Als zo'n hoog 
percentage van een bepaalde 
bevolkingsgroep kans heeft een 
bepaalde ziekte te krijgen, lijkt het 
toch wel erg voordelig om dat te 
voorkomen. Dan heb ik het alleen 
nog maar over de financiën en niet 
over de ellende voor de mensen zelf. 

Maar hoe dan ook, ik vroeg 
helemaal niet om een bevolkingson-
derzoek. Ik vroeg alleen maar ten 
minste een voorlichtingscampagne 
om mannen boven een bepaalde 
leeftijd ertoe te bewegen zich 
tweemaal per jaar te laten toucheren. 
De meeste mannen weten absoluut 
niet dat zij een zo grote kans hebben 
prostaatkanker te krijgen. Zo'n 
voorlichting is toch niet duur. In 
landen om ons heen zie je affiches 
hangen die daarop attent maken. Bij 
voorbeeld in wachtkamers bij de 
dokter is het heel vanzelfsprekend. 
En hier is niks. Dat is dom en duur. 

Ik kom dan weer op baarmoeder-
halskanker. Waarom is het ongewenst 
vrouwen te blijven confronteren met 

een bevolkingsonderzoek? Bij alles 
waarop ik zelf niet reageer krijg ik 
een rappel. Een lid van mijn fractie 
zei hierover: ik wilde dat de belasting-
dienst ook zo reageerde. Bij de 
proefregio's is nergens gebleken dat 
het slecht zou zijn voor vrouwen nog 
eens aan die oproep herinnerd te 
worden. Het klinkt weer als betutte-
lende mannen, die uitmaken wat wel 
of niet goed is voor vrouwen. 

Ik heb een aantal vergaderingen 
bijgewoond over de organisatie van 
het bevolkingsonderzoek baarmoe-
derhalskanker, waarin mannelijke 
artsen in alle ernst uitlegden wat 
vrouwen wel en niet aankonden. Zij 
zeiden er wel bij dat dat natuurlijk 
niet voor mij gold, hoewel ik ook een 
vrouw was en ook in die categorie 
viel. In ieder geval meen ik dat 
vrouwen van een rappel niet slechter 
worden. Het is gebleken dat zij dan 
wel komen. Het is ook gebleken dat 
zij een grotere positieve reactie op 
het uitstrijkje vertonen. Het is zonde 
van het geld om iets dat je al weet 
opnieuw uit te zoeken. Dat een 
herhalingsoproep duur wordt 
gevonden, veronderstelde ik al. Dat 
het een zuinigheid is die in feite meer 
kost, zei ik ook al. 

De staatssecretaris zegt dat er 
genoeg geld is voor de bestrijding 
van geslachtsziekten en voor 
voorlichting daarover. Dat is raar, 
want waarom moet bij voorbeeld de 
gemeente Amsterdam dan bijpassen? 
Waarom zijn de activiteiten nog altijd 
gericht op slechts enkele groepen, 
zoals studenten en andere kennelijke 
losbollen, terwijl toch duidelijk is dat 
het overal voorkomt en het dus niets 
te maken heeft met een losbandig 
leven? Waar komen dan al die 
afgesloten eileiders vandaan die tot 
die akelige ongewilde kinderloosheid 
leiden? Voor een algemene campagne 
en voor verbreiding van het idee dat 
het overal - meestal ongeweten -
voorkomt en om het uit het specifieke 
hoekje te halen, is immers helemaal 
geen geld? En voor reageerbuisbaby's 
wel. Hoe kan de staatssecretaris dan 
zeggen dat er helemaal geen tekort 
is? 

Op mijn vraag over de opleiding 
voor epidemiologen die nodig zijn 
voor de basisgezondheidsdiensten, 
heeft de staatssecretaris een ant-
woord gegeven waaruit blijkt dat er 
speciaal bij de kankerinstituten 
mogelijkheden zijn voor financiering 
en opleiding van epidemiologen. Die 
zijn er dan echter vooral voor dat 
gebied, dus dat helpt niet voor de 
basisgezondheidsdiensten. Ik weet 

nu nog niet waar zij dan vandaan 
komen. 

Ten slotte zal de staatssecretaris 
inmiddels al wel aan de minister 
verteld hebben dat het voorlopig 
verslag van de BOPZ al geruime tijd 
op het departement ligt. 

D 
De heer Tummers (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! In eerste instantie had 
ons betoog de strekking van het 
aangeven van een bepaalde ontwik-
keling, niet zozeer geschiedenis als 
alleen maar een verhaal van verleden 
feiten. Op een goed moment zei ik 
dat die ontwikkeling historisch 
voltooid was. Ik heb toen opgelet uit 
welke hoek een interruptie zou 
komen, want zoiets kun je eigenlijk 
niet beweren. Dat is ook gebleken 
toen de heer Kuiper het woord nam 
en meteen inbrak. Hij zfii dat nog 
steeds de staatkundige ethiek gold 
met wat er aan filosofieën omheen 
gebouwd is. Het verhaal over het 
onderwerp dat wij bespraken maakte 
echter juist duidelijk dat de opvolgen-
de ontwikkelingsmomenten betreffen-
de de verhouding tussen Staat en 
kunst hadden aangegeven dat die 
staatkundige ethiek overbodig was 
geworden. 

Daar botsten dus de ideologieën; 
de ideologen gelukkig net nog niet. Ik 
kan hierop moeilijk terugkomen, want 
dat zou een langdurig debat vragen. 

Mevrouw Vonhoff maakte het iets 
gemakkelijker door te zeggen: wij 
houden gewoon vast aan de uitlating 
van Thorbeckfc, al wil de heer 
Tummers daar vanaf. Ik had niet 
aangegeven dat ik er vanaf wilde, 
maar stelde dat zij functioneel-histo-
risch was uitgewerkt. Het was dus 
een compliment voor Thorbecke, dat 
ik hem niet als gipsen beeld wilde 
herafgieten. 

De minister heeft vanochtend een 
antwoord gegeven op mijn betoog op 
een wijze die eigenlijk in dit Huis niet 
kan worden geaccepteerd. Ik heb 
duidelijke vragen gesteld. De 
minister heeft mij weliswaar compli-
mentjes gegeven, maar als ik die 
hoor aankomen, dan zit ik altijd te 
wachten op het 'maar'. In dit geval 
kwam er gewoon geen antwoord. De 
minister heeft gezegd: het zag er 
interessant uit, maar wacht maar tot 
de nota er is. Ik vind dat niet behoorlijk. 
Deze Kamer behandelt geen nota's 
of notities. Het is dan onbehoorlijk 
om geen antwoord te geven op 
duidelijke vragen door te verwijzen 
naar een nota. Ik hoop dan ook, dat 
de minister in tweede termijn ruim de 
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ti jd zal nemen om een redelijk 
antwoord te geven op de hem 
voorgelegde vragen. 

Het onderwerp van die vragen 
mag de minister misschien vreemd 
zijn geweest. Dat hij daarmee niet zo 
gauw rond kwam, is een zaak die 
helemaal voor zijn rekening komt. Hij 
had overigens helemaal niet hoeven 
wachten totdat ik hem een vraag 
stelde. In de redevoering van mr. 
Tjeenk Willink voor de Raad van de 
Kunst over 'Cultuur en reorganisatie' 
had de minister immers al een aantal 
aanknopingspunten kunnen vinden. 
Hij had dan, lang voordat ik met mijn 
betoog kwam, kunnen zeggen: dat 
zijn redelijke zaken, waar wij nu op af 
moeten gaan. Op dit moment staan 
wij namelijk voor een aantal ingrepen. 
Ik wil ze thans niet noemen; ze staan 
intussen op schrift. De nieuwe 
constellatie in de maatschappij, 
waaruit het cultuurbeleid als vanzelf 
te voorschijn komt als je het maar 
weet te pakken, is een zo duidelijke 
zaak dat het niet kan dat een minister 
er in de Eerste Kamer overheen stapt 
op een manier zoals hij heeft gedaan. 
Je komt dan op het beeld dat Max 
van Rooy gisteravond in de NRC gaf: 
Brinkman is in staat, zinnen te 
formuleren die op eigen kracht 
voortrollen, als een trein zonder 
locomotief. 

D 
Mevrouw Tiesinga-Autsema 
(D'66): Voorzitter! Ik wil de bewinds-
lieden bedanken voor hun vanmorgen 
gehouden betogen. Mijn fractie blijft 
zorgen houden over de vergoeding 
van de apparaatskosten ingevolge de 
Wet op de bejaardenoorden, nu de 
minister blijft bij de verlaging van 
f20,5 min. naar f 10,1 min. Ik heb 
begrepen, dat hij vorige week 
donderdag over dit onderwerp aan 
de overzijde een mondeling overleg 
heeft gehad. Waarom is hij echter 
niet ingegaan op de suggestie van de 
VVD om die f20,5 min. wel ter 
beschikking te stellen, zoals ook de 
Raad voor de Gemeentefinanciën 
adviseert, en vervolgens die zaak na 
één jaar te evalueren? 

Het is thans voor mij weinig zinvol, 
nog verder in te gaan op de woontus-
senvoorzieningen. Onze vragen en de 
recente brief van de minister hebben 
elkaar gekruist en deze week heeft hij 
hierover een mondeling overleg met 
de kamercommissie aan de overkant. 
Mijn fractie is echter van mening dat 
het met de WVC-component een 
droevige zaak blijft. Dat blijkt ook 

wel, want blzz. lang wordt in de nota 
uiteengezet wat het beleid van 
VROM is. Hoe sombertjes tekenen de 
WVC-voornemens zich daartegen 
niet af? 

Wij blijven van mening dat beide 
componenten tegelijk bij de beschik-
king dan wel bij de wet inzake de 
individuele huursubsidie in werking 
zouden moeten treden. Ik begrijp 
echter dat er nog heel wat overleg 
over dit onderwerp voor de minister 
zal volgen. 

Ik zeg nog iets over de alleenstaan-
den. In december 1984 verschenen 
de resultaten van een in opdracht van 
het departement van VROM door het 
EIB verricht onderzoek naar bewoners 
met een hoge huur of hoge hypotheek-
uitgaven. Daaruit blijkt dat, uitgaande 
van de criteria woongrootte en 
inkomenspositie, de woonlastenpro-
blematiek voor alleenstaande 
huurders zowel beneden als boven 
de 65 jaar het meest nijpend is. Het 
rapport strekt zich uit tot 1 januari 
1982. Daarom is het voor mijn fractie 
nog steeds onbegrijpelijk dat, terwijl 
toen reeds de alleenstaande huurders 
de belangrijkste probleemgroep 
vormden, desondanks daarna in de 
individuele huursubsidie juist voor 
die groep dramatische verslechterin-
gen zijn doorgevoerd. 

Het zal de minister duidelijk zijn 
dat ik op de alleenstaandentabel 
doel. Dit is de reden waarom wij de 
aandacht van de coördinerend 
minister voor het welzijnsbeleid nog 
eens extra op deze problematiek 
hebben willen vestigen, helemaal 
gezien zijn wens om te komen tot 
een evenwichtige en rechtvaardige 
verdeling van rechten en plichten. 

Voorzitter! Ik ga voor een paar 
puntjes over naar staatssecretaris 
Van der Reijden. Ik wil dan meteen 
zeggen dat ik in deze begrotingsbe-
handeling eigenlijk relatief weinig 
aandacht aan zijn onderwerpen heb 
besteed. Ik heb dit jaar echter echt 
gemeend een andere keuze te 
moeten maken. Het is geen gebrek 
aan belangstelling, maar dat weet hij 
ongetwijfeld van mij. 

Wij danken de staatssecretaris 
voor de toezegging dat de algemene 
maatregel van bestuur over planning 
en vestigingsbeleid ten behoeve van 
het project gezondheidszorg Almere 
binnenkort - hij denkt hierbij in 
weken - de Staatscourant zal 
bereiken. Mijn fractie vraagt zich 
echter af hoe hard die toezegging is. 
In januari jongstleden riep de 
staatssecretaris al enthousiast tegen 
burgemeester Lammers van Almere 

dat het een kwestie van een paar 
dagen was en dat hij de algemene 
maatregel van bestuur zelfs de week 
daarop nog wenste te tekenen. Het 
grote probleem waarmee het project 
nu al zo lang kampt, is dat zo lang die 
algemene maatregel van bestuur er 
niet is, het feitelijk wordt bedreigd 
door allerlei vormen van vrije 
vestiging die de intentie van het 
project grondig doorkruisen. 

Waarom is die algemene maatregel 
van bestuur er nog niet? Aan de 
goede wil van de staatssecretaris 
twijfelen wij eigenlijk niet zo erg. Zijn 
ambtenaren schijnen echter steeds 
iets nieuws te bedenken waardoor 
vertraging ontstaat. Kunnen wij nu 
wel twee algemene maaregelen van 
bestuur maken, één voor de integrale 
invoering van de WVG en één voor 
Almere? Deze vraag schijnt het 
nieuwste obstakel geweest te zijn. 
Kortom, wij zouden de staatssecreta-
ris willen vragen of het nu echt gaat 
gebeuren. Het ontbreekt de mensen 
in Almere te lang aan het gewenste 
instrumentarium. 

Bij het project gezondheidszorg 
Almere probeert men in bestuurlijk, 
structureel en functioneel opzicht 
een samenhangend geheel van 
voorzieningen op te bouwen afge-
stemd op de behoefte aan gezond-
heidszorg van de bevolking tegen 
acceptabele kosten. Dat is dus een 
geïntegreerde opzet met de nadruk 
op de eerste lijn. Dit is prachtig. De 
staatssecretaris is ervoor. D'66 staat 
daar vierkant achter. Wat mij onlangs 
in Almere opviel, is de rigiditeit 
waarmee bestaande regels worden 
gehanteerd. 

Dat zijn regels die er natuurlijk 
moeten zijn en die in het verleden 
voor andere zaken ook hun nut 
hebben bewezen, maar die juist hier 
waar het om een experiment gaat, 
een obstakel vormen voor vernieu-
wing. Ik geef een klein voorbeeld. 
Het wettelijke systeem voor de 
vestiging van apotheken dat wij in 
Nederland hebben, is voortgekomen 
uit het vrije ondernemerschap. 
Almere past niet in dat systeem. 
Immers, daar staat een apotheek niet 
op zichzelf, maar is als voorziening 
gepland binnen de drie gezondheids-
centra . Dit is een prachtige kleinscha-
lige opzet, precies zoals de mensen 
zich dit wensen. Dit kan echter 
plotseling weer niet, omdat in dat 
geval de vloeroppervlakte van de 
desbetreffende apotheken te gering 
is. Daarom vraag ik u, mijnheer de 
Voorzitter, waarom de staatssecreta-
ris niet bereid zou zijn om in het 
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algemeen te bevorderen dat bij dit 
soort experimenten de regels wat 
soepeler en inventiever worden 
gehanteerd, zodat de experimenten 
ook werkelijk een kans krijgen. 

Ik dank de staatssecretaris voor 
zijn antwoord op de vraag inzake de 
eigen bijdrage AWBZ. Eén puntje van 
belang is onze fractie echter nog 
opgevallen. Wat het ter vrije beschik-
king te laten eigen inkomen betreft, 
valt het op dat de berekeningssyste-
matiek voor het minimumbedrag 
enigszins is gewijzigd. Tot 1 juli 1985 
is het gemiddelde inkomen over 
1983 bepalend en na 1 juli dat over 
1984. 

Daardoor kan het voorkomen dat 
bij stijging van inkomen door 
aanpassing aan de gestegen kosten 
van onderhoud, het vrij ter beschikking 
staande bedrag daalt. Dat kan toch 
nooit de bedoeling van de staatsse-
cretaris zijn? Wil hij hier nog eens 
naar kijken? 

Het antwoord op de vraag over het 
moeten opgeven van het eigen huis 
klinkt mooi. Zo werkt het in de 
praktijk echter niet. Bij oude mensen 
is een ziektebeeld vaak moeilijk te 
bepalen, evenals het verloop. Reeds 
na een half jaar is een inkomensaf-
hankelijke bijdrage van maximaal 
f 1350 per maand verschuldigd. 
Daarbij wordt ook de periode 
betrokken die de verzekerde in een 
inrichting doorbracht, ongeacht of 
deze periode in een inrichting ook via 
de AWBZ werd gefinancierd. Bij 
opname wordt deze termijn van een 
half jaar dus al erg snel overschreden. 
Hierbij gaat het bij voorbeeld om 
opname wegens overspannenheid, 
beenfracturen enzovoorts. 

Bij oudere mensen verloopt een 
genezings- en revalidatieproces nu 
eenmaal wat anders dan bij jonge 
mensen. Deze beide groepen worden 
geconfronteerd met de noodzaak van 
opheffing van het eigen huishouden. 
Ik ben het eigenlijk niet eens met het 
antwoord van de staatssecretaris, die 
zegt dat dit nauwelijks voorkomt. Het 
komt in de praktijk wel voor. Waar 
moeten de mensen die uit een 
AWBZ-inrichting worden ontslagen, 
naartoe? Dit brengt hen ontzettend in 
de problemen. 

Ik kom toe aan de retributies bij de 
gezinsverzorging. Resultaten van 
diverse studies en de veelbetekende 
signalen uit de samenleving doen ons 
twijfelen aan de 'algemene' aanvaard-
baarheid van het gehanteerde 
draagkrachtbeginsel. De staatssecre-
taris heeft gezegd dat aan de Tweede 

Kamer een notitie zal worden 
aangeboden, waarin de positie van 
alleenstaanden in een aantal financië-
le regelingen, onder meer de 
retributieregelingen voor de gezins-
verzorging, wordt toegelicht. 

De bedoeling is, naar ik heb 
begrepen, niet dat in deze notitie de 
positie van alleenstaanden wordt 
toegelicht, maar dat de positie van 
alleenstaanden met betrekking tot de 
onderhavige overheidsmaatregel en 
de mogelijke cumulatieve effecten 
daarvan, wordt geïnventariseerd. Op 
grond daarvan kan worden bekeken 
of de draagkracht juist is ingeschat. 
Ik wijs hierbij tevens op de toezegging 
van de minister-president en zijn 
argumentatie op dit punt. Dit wilde ik 
in dit kader graag nog even opmerken. 

Ik heb begrepen dat zeer onlangs 
de inhoud van de notitie hoofdlijnen 
bijstelling WGM is uitgelekt. Een van 
de voornemens van de staatssecreta-
ris houdt in - als ik dat tenminste 
goed heb begrepen - dat voor de 
gemeenten de plankosten worden 
bevroren. Achtergrond daarvan is dat 
de gemeenten minder zouden 
moeten doen. Ik wil daar drie 
bezwaren tegen noemen. Op het 
moment van toezegging van de 
plankostenvergoeding voor 1985 is 
er naar ik heb begrepen nooit 
gesproken over een onderbouwing 
van de hoogte van dat bedrag. Het is 
voor mijn fractie nog de vraag of de 
taken geringer zullen zijn dan tot nu 
toe het geval was. Het overeind 
houden van regionaal overleg is 
immers geen sinecure. Het laatste en 
belangrijkste bezwaar is dat op basis 
van een toezegging van eind vorig 
jaar de gemeenten hun begrotingen 
hebben vastgesteld. In een groot 
aantal gevallen zijn gemeenten 
structurele verplichtingen aangegaan. 
Daarom zullen zij straks ongetwijfeld 
in moeilijkheden komen als de 
staatssecretaris bij zijn plannen blijft. 

Ik kom toe aan de cultuur. Aan het 
adres van de minister maak ik nog 
een enkele opmerking over de Wet 
behoud cultuurbezit. Ik bedank hem 
voor het stuk dat mij vanmorgen op 
mijn plaats zo aardig 'toestraalde'. Ik 
zal daaraan verder geen negatieve 
bewoordingen meer wijden. Ik ben 
gewend om in plaats daarvan naar de 
toekomst te kijken. Wat andere 
vragen betreft heb ik nog wel iets op 
mijn lever. Voor de schriftelijke 
beantwoording hiervan moet een muf 
recept zijn gebruikt. Wat hierin wordt 
geschreven over de fiscale faciliteiten 
wordt al sinds de jaren '70 geroepen, 
maar het is nog nooit in orde 

gekomen. Ik heb overigens niet 
beweerd dat van de bestaande 
regelingen te weinig gebruik wordt 
gemaakt. De minister beweert dat 
zelf in de nota naar aanleiding van 
het verslag. Er ontstaan bij begrotings-
behandelingen in dit Huis soms 
complete spraakverwarringen, omdat 
vragen verkeerd worden begrepen of 
verkeerd worden uitgelegd. 

Als de minister schrijft dat over de 
mate waarin in de sfeer van de 
inkomstenbelasting gebruik wordt 
gemaakt van de fiscale faciliteiten 
ten aanzien van het schenken of 
nalaten van kunst aan musea in het 
geheel geen gegevens of statistieken 
bekend zijn, dan denk ik: één 
telefoontje naar Financiën en het rolt 
uit de computer van staatssecretaris 
Koning. Het is mij nog steeds niet 
duidelijk waarom in Nederland maar 
niet kan lukken wat in Engeland, in 
Beieren, in de Verenigde Staten wel 
lukt. 

Als iemand dan probeert van die 
regelingen gebruik te maken, moet 
hij zich nogal wat kosten en moeite 
getroosten om onder de regeltjes te 
kunnen vallen. Gezien het feit dat 
opeenvolgende bewindslieden van 
WVC en Financiën hieraan nu al 25 
jaar sleutelen, vind ik mijn idee 
daarvoor eens een commissietje in te 
stellen niet zo gek. Maar goed, wij 
zien met belangstelling uit naar de 
voorlichtingsbrochure van de 
minister. 

Ik wil nog iets zeggen over de 
antwoorden over het archeologisch 
bodemonderzoek. In het kabinetjar-
gon zou je zeggen dat ze getuigen 
van een positieve grondhouding, 
maar ze zijn helaas niet erg concreet. 
De minister geeft toe dat zijn 
rijksdienst over onvoldoende midde-
len beschikt om het werk naar 
behoren te doen. Natuurlijk weten wij 
best dat de minister niet in staat is 
tekorten uit de provinciale noodpotten 
aan te vullen. Daarover kan geen 
misverstand bestaan. Ik heb echter 
mijn zorg uitgesproken over de 
situatie die ontstaat. 

De bijdragen voor oudheidkundig 
onderzoek verschillen erg per 
provincie. Noord-Holland, bi jvoor-
beeld, draagt veel bij en Overijssel 
erg weinig. Aan subsidies uit de 
provinciale noodpotten kleven 
bovendien twee grote bezwaren, nog 
afgezien van de vraag of ze toereikend 
zijn. Er mag geen personeel uit 
worden betaald. Dit betekent dat de 
uitwerking van het onderzoek niet 
gefinancierd wordt. Bovendien zijn 
de subsidies gericht op noodonder-
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zoek van bedreigde objecten. De 
minister heeft gelijk als hij zegt dat er 
voldoende middelen zijn voor 
bedreigde objecten die bekend zijn, 
maar daar zit 'm nu net de kneep. 
Waterland is in dit opzicht illustratief. 

Er was niets bekend en er ontstond, 
voor zover wij wisten, dan ook geen 
onaanvaardbare situatie. Pas bij het 
inventariserend onderzoek bleek dit 
wel degelijk het geval. De ROB komt 
niet of nauwelijks toe aan het 
inventariserende werk. De provincies 
betalen in principe alleen noodopgra-
vingen. Daardoor wordt er veel te 
weinig geïnventariseerd en verdwijnen 
heel veel zaken zonder dat wij weten 
dat ze er waren. Dat is wel degelijk 
onaanvaardbaar. 

De Voorzitter: U bent wel aan uw 
ti jd. 

Mevrouw Tiesinga-Autsema 
(D'66): Ik erken het, mijnheer de 
Voorzitter, maar er is na mijn opgave 
nog enige mutatie opgetreden. Ik wil 
proberen mij te houden aan de helft 
van de tijd die ik oorspronkelijk had, 
ook gezien het feit dat de heer Nuis 
hier vandaag niet is. Toen ik mijn 
spreektijd opgaf heb ik ook gezegd 
dat ik het nog niet precies wist. Ik wil 
het verhaal over de monumentenzorg 
toch even houden. 

De Voorzitter: U moet er wel voor 
zorgen dat de tweede termijn niet tot 
een uitgestelde eerste termijn wordt. 
Het moet een reactie zijn op hetgeen 
de minister en de staatssecretaris 
hebben gezegd. 

Mevrouw Tiesinga-Autsema 
(D'66): Ik kom dan nu bij de P.C. 
Hooftprijs. Ik dank de minister voor 
zijn reactie op wat mijn collega Nuis 
heeft gezegd. Binnen enkele maanden 
zal de minister een advies van de 
Raad voor de Kunst ontvangen. Wij 
zijn benieuwd naar de reactie van de 
minister op dit advies. Wij verwachten 
dat het parlement te zijner tijd de 
gelegenheid zal krijgen daarover nog 
van gedachten te wisselen. 

Ik wil nog even ingaan op enkele 
opmerkingen van de minister over de 
monumentenzorg. Ik heb begrepen 
dat dit onderdeel de oogappel van de 
minister is. Dat is het voor mij ook. 
Hij heeft zeker - ik zeg dit voordat ik 
nog enige kritische opmerkingen 
maak - de afgelopen jaren pogingen 
gedaan om het budget voor monu-
mentenzorg structureel omhoog te 
brengen. Dat juich ik zeer toe, zeker 
gezien de bezuinigingen in de vorige 
kabinetsperioden en gezien het feit 

dat ruim 27 miljoen is verdwenen 
naar het stadsvernieuwingsfonds. 

Ik wil nog een aantal opmerkingen 
maken over de projectorganisatie. Ik 
heb in eerste termijn daarover een 
aantal vragen gesteld. Ik zou graag 
inzicht krijgen in de manier waarop 
de projectorganisatie is ingericht en 
in de samenstelling. De minister 
moet daarover toch wat meer 
informatie kunnen geven. Dat zou 
ons zeer veel deugd doen. 

Hij heeft vanmorgen een opmerking 
over de taak van de provincie 
gemaakt en gezegd, dat het toch al 
heel wat is, dat hij bij wijze van 
spreken de monumentenwacht naar 
de provincie toe zou willen decentra-
liseren. Als dat het enige voorbeeld 
is, dan vind ik het zeer matig. 
Bovendien heb ik begrepen, dat de 
minister van de commissie voor 
cultuur aan de overzijde een brief 
heeft gekregen waarin wordt gevraagd 
voorzichtigheid met deze zaken te 
betrachten. 

Ik heb geen antwoord gehad op 
mijn vraag over het NMF van mr. 
Jaap Oranje. 

De minister en ik blijven structureel 
van mening verschillen over nut en 
noodzaak van een nationaal restaura-
tiefonds. Ik denk, dat het op den duur 
vervelende gevolgen zal hebben. Wij 
zullen het daarover niet eens worden, 
noch over de manier waarop we te 
weten kunnen komen, hoe in de 
gemeenten de zaken erbij staan. Ik 
denk, dat er best oplossingen te 
vinden zijn. De minister heeft ook 
geen antwoord gegeven op mijn 
vraag, of hij weet, hoeveel gemeenten 
een monumentenverordening hebben 
en ook een eigen beleid willen 
voeren. Daarmee hangt het vergun-
ningenstelsel, dat hij wil decentralise-
ren, samen. Ik weet, dat in januari de 
provincie Noord-Holland een 
inventarisatie per telefoon heeft 
gemaakt en dat de resultaten 
daarvan zeer pover en zeer matig 
waren. 

Ik dank de minister voor zijn 
toezegging inzake het kerkimpresa-
riaat. Ik vind dat zeer belangrijk, net 
als alle initiatieven van het particulier 
initiatief. Het is voor de minister - ik 
heb onlangs nog zelf een voorbeeld 
aan de hand gehad - toch mogelijk 
met hele kleine bedragen dat 
particulier initiatief te stimuleren en 
de mensen aan het werk te houden. 
In het kader van die kleine bedragen 
wil ik toch nog eens wijzen op de 
documentatie en publikaties inzake 
historische schepen, waarmee ook 
nog werkgelegenheid is gemoeid. 

Mij resten nog twee kleine punten. 

De jongerenbouwkunst is het eerste. 
Het schriftelijk antwoord op mijn 
vragen en opmerkingen over het 
ontbreken van een aan de praktijk 
van vandaag aangepaste vorm van 
het inventarisatiesysteem slaat 
natuurlijk alles. De geachte afgevaar-
digde, zo zei de minister, vergist zich 
als zij stelt, dat er geen sprake is van 
een behoorlijk inventarisatiesysteem, 
want dat is er al sinds 1902. Grote 
schrik aan mijn kant. Vergiste ik mij 
zo? Is er wel wat? Ik heb toen J. A. C. 
Tillema's Schetsen van de geschie-
denis van de monumentenzorg in 
Nederland maar eens geraadpleegd 
en daarin een hoofdstuk gevonden 
over een rijkscommissie die in 1903 
een inventarisatie startte. Daarbij 
ging het echter om een inventarisatie 
van monumenten die louter werden 
geselecteerd op schoonheid. Het 
gaat dus om topstukken. De minister 
kan toch niet in ernst menen, dat dit 
mijn vragen dekt? Als hij meent, dat 
dit wel het geval is, laat de minister 
mij dan in het verlengde van deze 
begrotingsbehandeling op een briefje 
geven, hoe alle 42.000 monumenten 
erbij staan, met de kwalificaties 
goed, matig, slecht enz., plus een 
financieel plaatje. 

De Voorzitter: Wilt u nu afronden? 

Mevrouw Tiesinga-Autsema 
(D'66): Ja, mijnheer de Voorzitter. Ik 
heb tot mijn spijt geen visie van de 
minister op het monumentenbeleid 
kunnen ontdekken. Het zijn nog 
steeds allemaal stukjes maar een 
echte puzzel heeft hij nog nooit 
gelegd. Weet de minister overigens, 
wat er allemaal bij de monumenten-
zorg speelt? Laat hij zich goed 
voorlichten op het departement en 
bij de rijksdienst? Ik vind de schrifte-
lijke beantwoording van de vragen 
over dit onderdeel in beide instanties 
tot dusverre onder de maat en 
eigenlijk een belediging voor de 
mensen die zich met zorg met dit 
onderwerp hebben beziggehouden. 
Ik hoor bij de gemeenten, bij de 
provincies, op het departement en bij 
de rijksdienst geen prettige geluiden 
over het beleid. Als dit huis nog 
bestaansrecht heeft - daar ga ik van 
uit - en wij hier beleidsdebatten 
voeren, dan dienen we onze contro-
lerende taak waar te maken en 
mogen we niet met een kluitje in het 
riet gestuurd worden. Men moet zich 
nooit schamen z'n ongelijk te 
erkennen, hetgeen niets anders is 
dan met andere woorden te zeggen, 
dat men heden wijzer is dan gisteren. 
Dat laatste is niet van mijzelf, maar 
van Alexander Pope. 
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De Voorzitter: Het lijkt mij toch 
verstandig, dat men meer aandacht 
besteedt aan de compositie van de 
tweede termijn. Het is natuurlijk 
bijzonder handig met de reactie op 
de antwoorden van de minister tot 
het slot te wachten; dan kan ik er 
moeilijk wat van zeggen. Thans haast 
ik mij het woord te geven aan de 
heer Schuurman. 

D 
De heer Schuurman (RPF): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik dank de 
bewindslieden voor de wijze, waarop 
zij hebben gereageerd op mijn 
bijdrage. Beiden hebben zij begrepen 
dat ook mij zorg om de zorg vervult. 
Bij beiden merkte ik de algemene 
stellingname op, dat er in de maat-
schappij een discussie rond de 
medische ethiek moet plaatsvinden en 
dat daarna in de politiek een beleid 
moet worden uitgezet. Ik heb tegen 
die stellingname als zodanig bezwaar. 
Ik vind haar te algemeen. Voor zover 
zij algemeen is, kan ik haar nog 
bijvallen maar bijzondere gevallen 
zullen er nooit onder kunnen vallen. Ik 
denk daarbij aan twee bijzondere 
situaties: het experimenteren met 
embryo's en de kunstmatige insemina-
tie. 

In het algemeen kan ik ermee 
instemmen als de staatssecretaris 
zegt dat de ontwikkeling van de 
technologie in de gezondheidszorg 
geëvalueerd dient te worden. Ook als 
dit gebeurt binnen de Stichting 
Toekomstscenario Gezondheidszorg 
en daarbij de methode technology 
assessment wordt benut, kan dit 
positief worden gewaardeerd. 
Overigens moet er wel meteen met 
nadruk bijgezegd worden dat 
technology assessment niet een 
algemeen aanvaarde methodiek is, 
waarin iedereen zich bij voorbaat kan 
vinden. De criteria van deze methodiek 
staan ter discussie, hetgeen te 
maken heeft met de pluriforme 
samenleving, waarin wij leven. 

Ik vraag de staatssecretaris, of het 
niet nodig is, die discussie rond de 
technology assessment in de 
gezondheidszorg ook tegen de 
plurale achtergrond van onze 
samenleving te voeren om de 
dreigende onnodige polarisering 
zoveel mogelijk te voorkomen. 

De algemene stelling dat ethische 
discussies moeten uitmonden in 
politiek beleid kunnen wij niet altijd 
volgen omdat men ook wel ziet dat 
die discussies ontsporen. In 1983 is 
door de brede DNA-commissie een 

rapport uitgebracht. Die commissie 
hield zich bezig met de maatschap-
pelijke en ethische gevolgen van de 
recombinant-DNA-technologie. Zij 
wees unaniem alle experimenten 
vanuit menselijke embryo's af op 
grond van het algemeen aanvaarde 
gezichtspunt van de menselijke 
waardigheid, die overigens vanuit 
verschillende levensovertuigingen 
werd ingevuld. Sinds 1983 zien wij 
echter duidelijk een verschuiving 
optreden, die soms ernstige vormen 
kan aannemen, zó ernstig zelfs dat 
wetenschappelijke onderzoekers het 
voorstel doen om menselijke em-
bryo's, verkregen door invitro 
fertilisatie, in te planten bij dieren. 
Dan mag toch ook door de politiek 
worden gevraagd, of hier nog de 
norm van de menselijke waardigheid 
recht wordt gedaan? 

Als de minister spreekt over het 
tegengaan van overtollige experimen-
ten vraag ik hem, of er wat betreft 
het experimenteren met embryo's 
ook niet-overbodige experimenten 
zijn. De staatssecretaris heeft 
gezegd, dat men ook dient te kijken 
naar wat er in internationaal verband 
gebeurt. Ik zou in dit verband willen 
verwijzen naar het aanvaarden van 
een initiatiefwetsvoorstel door het 
Lagerhuis in Engeland op 28 februari 
1985 waarmee alle experimenten 
met embryo's worden verboden. Ik 
kan mij voorstellen dat een dergelijke 
algemene stellingname niet direct in 
Nederland te realiseren valt maar is 
niet te overwegen, in elk geval met 
elkaar af te spreken dat een en ander 
voor een bepaalde periode wordt 
afgewezen opdat de ethische 
discussies op gang komen? Het is 
ook mogelijk dat die discussies 
achterwege blijven. 

Ik wil in dit verband ook aandacht 
vragen voor de gang van zaken in 
Zweden. In dat land is er inmiddels 
een generatie kinderen, die verwekt 
is door middel van kunstmatige 
inseminatie. Deze kinderen hebben 
bij de overheid aangeklopt met het 
verzoek, te weten te mogen komen 
wie hun natuurlijke vaders zijn. Ik 
meen dat er in de rechtsstaat 
inderdaad sprake is van een recht 
voor elke staatsburger om te weten 
wie zijn of haar ouders zijn. 

Toen daar in Zweden via de 
wetgeving ook gestalte aan werd 
gegeven, moest men toch wel 
concluderen dat het een misser is 
geweest dat een ethische discussie 
achterwege is gebleven, want van de 
tien donorbanken moesten er negen 
sluiten! 

Samenvattend, mijnheer de 
Voorzitter, die algemene stelling van 
de minister en de staatssecretaris 
- als ik ze althans goed begrepen 
heb - zou ik ook alleen voor algemene 
zaken toegepast willen zien, want er 
zijn zaken waar bij voorbaat mogelijk 
al een 'neen' moet gelden! 

D 
Mevrouw Vonhoff-Luijendijk 
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! 
Allereerst wil ik de minister danken 
voor zijn zowel schriftelijke als 
mondelinge reactie op de door mij 
gestelde vragen en sommige van 
mijn beschouwingen. Met name wat 
betreft mijn principiële stellingname 
als het gaat om de toekenning van de 
P.C. Hooftprijs heb ik een reactie van 
zijn kant node gemist In de Tweede 
Kamer en in alles wat daaromheen 
gebeurde, laaiden de emoties op, zal 
de minister hebben gedacht. Daar 
moet kennelijk eerder op gereageerd 
worden dan op principiële betogen. 
Ik kom hier straks nog op terug. 

Met grote belangstelling zullen wij 
volgen hoe de minister erin zal 
slagen om de afzetmogelijkheden 
van de zgn. vrije produkties op een 
aanvaardbaar peil te houden. Gezien 
de bezuinigingen die toch ook 
gemeenten moeten doorvoeren, 
vrees ik zeer dat het niet in die mate 
zal lukken als de minister op dit 
moment wellicht voor mogelijk 
houdt. 

Wat het Holland Festival aangaat, 
wil ik de minister tegemoet komen en 
nog wat geduld betrachten, al had ik 
mij als het gaat om de feitelijke 
informatie een andere opstelling 
kunnen voorstellen, want die interes-
seert mij namelijk bijzonder. 

Ik heb begrepen dat de nieuwjaars-
speech van de minister wat te kort is 
samengevat. Toch vond ik de 
gebruikte formuleringen wel wat 
verwarrend. Misschien kunnen wij , 
nu ik de minister vanmorgen nog 
eens goed beluisterd heb, elkaar 
vinden in een oude Antirevolutionaire 
zegswijze, ik meen van Kuyper: Hoe 
dichter bij de kroon, hoe minder 
partijman! 

Uit de toelichting van de minister 
op de vestiging van het architectuur-
museum heb ik begrepen dat bij 
nieuwe vestigingen een spreiding van 
financiële rijksmiddelen doorslagge-
vend kan zijn. Waarvan nota, zou ik 
willen zeggen. Als dat argument 
doorslaggevend kan zijn, vraag ik mij 
af, of andere argumenten, met name 
de verlangens van het personeel, ook 
zo'n prioriteit zouden kunnen 
hebben. 

Eerste Kamer 
26 maart 1985 Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 787 



V o n h o f f - L u i j e n d i j k 

Voor de poort van het Spinhuis in 
Amsterdam heeft de dichter P.C. 
Hooft de tekst gedicht die daar nog 
steeds te lezen staat: Schrik niet, ik 
wreek geen kwaad, maar dwing tot 
goed; straf is mijn hand, maar lieflijk 
mijn gemoed. Ik moest toch aan deze 
woorden denken toen ik de minister 
zijn beleid inzake de naar die dichter 
genoemde staatsprijs vanmorgen 
hoorde rechtvaardigen. In wezen 
- daar gaat het toch om - greep hij 
weer over het juryrapport heen en 
ging zelf tot een beoordeling over 
van het werk van de auteur. Waar wij 
dan van mening blijven verschillen is 
over de vraag welke betekenis moet 
worden toegekend aan artikel 6 van 
het reglement. Voor ons als liberalen 
is dat duidelijk, voortvloeiend uit de 
traditie van onthouding door de 
overheid als het gaat om inhoudelijke 
beoordeling van kunst. Alleen als de 
jury klaarblijkelijk tekort schiet dient 
de minister zijn eigen verantwoorde-
lijkheid te nemen. 

Hij bracht echter andere elementen 
in, eigenlijk waardeoordelen over de 
voorgedragen auteur. Daar gaat hij 
nu doen wat de dichter P.C. Hooft zo 
treffend heeft gezegd: dwingen tot 
goed. Wie in de ogen van de minister 
misprezen moet worden, krijgt geen 
prijs! Verder gaat hij voorbij aan het 
gegeven dat sarrend, schofferend en 
beledigend optreden - dat is toch 
wat de minister vanmorgen ook weer 
met 'kwetsen' bedoelde - niet zonder 
meer acceptabel is, maar dat wij 
daarvoor onafhankelijke rechtsinstan-
ties hebben. Ik denk niet alleen aan 
de rechter, maar bij voorbeeld ook 
aan de raad voor de journalistiek 
waarop men een beroep kan doen als 
men zich in de dagbladpers terecht 
onheus behandeld voelt. Corrigeren 
via literaire prijzen acht mijn fractie 
hoogst ongewenst. Dit geeft duidelijk 
aan, dat er een verschil is tussen 
onze - liberale - zienswijze en die 
van de minister. Het is soms nuttig 
om dit te constateren. 

Ten slotte. Mijn fractie betreurt het 
dat er als gevolg van de zienswijze 
van de minister een breuk tussen 
hem en een belangrijk deel van de 
literaire wereld is ontstaan. Dat is 
niet goed voor het aanzien van de 
cultuur, in feite is er een vertrouwens-
crisis ontstaan. Mijn fractie verwacht 
dat deze minister er alles aan 
gelegen zal zijn, deze relatie zo 
spoedig mogelijk te normaliseren. 

D 
Mevrouw Vede r -Sm i t (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Beide 
bewindslieden hebben veel aandacht 
geschonken aan het thema 'struc-
tuurwetgeving' op hun ministerie. De 
heer Brinkman heeft uiteengezet, 
welke intentie de regering al in het 
begin van deze kabinetsperiode had. 
Hij heeft geschetst, hoe de pogingen 
om deze intentie te realiseren zijn 
verlopen. De heer Van der Reijden 
heeft er te recht op gewezen dat de 
WGM een niet-ingediend wets-
ontwerp is, een stuk dat in concept in 
discussie is geweest. 

Er zijn adviezen over uitgebracht 
en het is inderdaad niet meer dan 
een concept, maar het geeft aan in 
welke richting gedacht wordt. Hij 
heeft het belang wat gerelativeerd 
door te zeggen dat hij in dameszit, 
schrijlings op het blokdenken heeft 
gezeten. Dat lijkt me heel knap; is 
daar wellicht het kubusdenken uit 
voortgekomen, waarvan we toch wel 
mogen zeggen dat het van dit 
ministerie afkomstig is? Maar hoe 
dan ook, daar komen we nog wel op. 

In korte bewoordingen wil ik nog 
illustreren, waarom invoering van de 
WVG naar de mening van onze 
fractie de hoogste prioriteit zou 
moeten hebben. Allereerst vinden wij 
dat deze wet zou moeten worden 
ingevoerd uit een oogpunt van 
continuïteit; het gaat om een 
wetsontwerp dat wet is geworden, 
dat allang in het Staatsblad staat. 
Het is een wet waarin een moeilijke 
materie wordt geregeld; zowel in de 
proefgebieden als door de adviesor-
ganen wordt er full speed aan 
gewerkt. Een tweede argument is dat 
de tijd een rol speelt. 

Die t i jd moet gebruikt worden voor 
het voorbereiden van de invoering 
van deze wet. De staatssecretaris 
heeft ook aangetoond dat dit 
gebeurt. Een derde overweging is de 
urgentie van het afstemmen van de 
intramurale voorzieningen en de 
extramurale op elkaar. Mijn inleiding 
op dit stuk rond ik af met de opmerking 
dat het niet gaat om de vraag, of men 
van de WVG mag afwijken - dat kan 
noodzakelijk blijken te zijn - maar 
hoe ver men ervan mag afwijken. De 
WVG is bepaald niet in strijd met de 
kostenbeheersing die door de 
bewindslieden in het vaandel 
gevoerd wordt. De wet houdt sterke 
beperkingen in, hij is bij uitstek 
decentraliserend, en deregulering zou 
op een enkel onderdeel mogelijk zijn. 

Een belangrijk punt bij de voorge-
nomen wijziging is de afstemming 
van de gezondheidszorg op de 
maatschappelijke dienstverlening. 
Een paar opmerkingen over de 
verschillen tussen de gezondheids-
zorg en de maatschappelijke dienst-
verlening, ervan uitgaande dat die 
afstemming ook al in de WVG is 
opgenomen, zij het in een lichte 
vorm. Mijn vraag is: kun je gezond-
heidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening wel in één wet 
samenvatten? Kun je zulke verschillen-
de bekostigingssystemen wel in één 
wet opnemen? Ik denk verder aan de 
indicatiestelling, het toezicht en de 
registratie. De twee sectoren zijn 
lang niet even ver gevorderd op dit 
terrein en er wordt op bepaalde 
punten heel verschillend gedacht. 
Denk maar aan de weerstand van het 
maatschappelijk werk in het verleden 
tegen registratie. 

Er zijn nog veel meer verschillen 
aan te voeren, maar ik moet daarover 
niet te veel uitweiden. Ik wil die 
verschillen alleen noemen, om ze 
duidelijk te maken. Ik wil er geen 
waardeoordeel aan verbinden. Bij 
maatschappelijke dienstverlening is 
er geen contractverhouding; bij 
gezondheidszorg is dat voor het 
overgrote deel wel het geval. Er is 
een veel minder vergevorderd 
systeem van kwaliteitsbewaking. Ik 
denk aan toetsing, aan toezicht, aan 
registratie. Er is geen klachtrecht. De 
investeringen die nodig zijn, zijn zeer 
verschillend. De duur van de projecten 
waarmee men zich bezighoudt, is ook 
uiteenlopend. Dit alles maakt dat wij 
grote twijfels hebben of je ernaar 
moet streven om die twee grote 
sectoren volledig in één wet te 
regelen en niet alleen de plannings-
methode, zoals in de WVG stond. 

Ik kom dan op hetgeen staatssecre-
taris Van der Reijden heeft gezegd 
over de invoering van de WVG en de 
problemen die daarbij nog rijzen. Ik 
heb die problemen ook zelf genoemd. 
Wij beiden menen dat zij technisch 
oplosbaar zijn. De staatssecretaris 
heeft ook gezegd dat het mogelijk is 
en dat er zelfs al een methodiek is 
om die financiële kaders te berekenen. 
Hij heeft zelfs meegedeeld dat die dit 
jaar berekend zullen worden. Dan is 
toch een oplossing nabij, zij het dat 
men in de detaillering niet al te ver zal 
kunnen gaan. 

Tot mijn vreugde heeft de staatsse-
cretaris ook gezegd, dat in de drie 
proefgebieden nu spijkers met 
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koppen moeten worden geslagen en 
dat van de ervaringen daar nu ook 
vruchten geplukt moeten worden. De 
staatssecretaris heeft duidelijk 
gesteld dat de WVG wel moet 
worden ingevoerd. Hij heeft ook 
gezegd dat de verwachtingen die ten 
aanzien van de inspraak zijn gewekt, 
niet mogen worden beschaamd. Dat 
is iets wat ik zeer verheugend vind. Ik 
ga er nu maar vanuit dat de concept-
WGM die ter tafel lag, niet zal 
worden ingevoerd. De vraag is in 
welke mate de WVG dan toch nog 
moet worden gewijzigd. 

Ter afronding van dit deel van mijn 
betoog en ter onderstreping van 
hetgeen ik tot nu toe namens de 
VVD-fractie heb gezegd over 
prioriteit, eisen van duidelijkheid en 
urgentie, zou ik nu een motie willen 
indienen over de WVG. Die motie is, 
uiteraard in andere bewoordingen, 
gesteund door het CDA, de PvdA, 
D'66 en de RPF. Ik heb de eer u die 
motie nu te overhandigen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden 
Veder-Smit, Eijsink, Schuurman, 
Ermen en Tiesinga-Autsema wordt 
de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de 
begroting van Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur, 

van oordeel dat aan de afstemming 
van intramurale en extramurale 
gezondheidszorg op elkaar hoge 
prioriteit moet worden verleend; 

van mening dat de Wet Voorzieningen 
Gezondheidszorg (W.V.G.) daartoe 
het juiste wettelijke instrument biedt; 

in de overtuiging dat de huidige 
onzekerheid inzake de invoering van 
de W.V.G. zo snel mogelijk moet 
worden weggenomen; 

verzoekt de regering de invoering, in 
eventueel vereenvoudigde vorm doch 
met behoud van de inspraak van 
dienstverleners, verzekeraars en 
gebruikers, van de W.V.G. met kracht 
te willen bevorderen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 97d (18 600-
XVI). 

Mevrouw Veder-Smit (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Over dit 
onderwerp wil ik tenslotte nog 
zeggen, dat naar mijn mening de 
gebiedsindeling een hoeksteen van 

het beleid is. Er is aanleiding dat WVC 
het initiatief neemt tot invoering van 
een gebiedsindeling. 

Wat de wetgeving betreft wil ik 
nog een enkele andere opmerking 
maken. De minister heeft gesteld dat 
ook naar zijn mening de stelselwijziging 
in de ziektekostenverzekering urgent 
is. Hij heeft nog eens onderstreept dat 
de beperkte stelselwijziging voor de 
vrijwillige en bejaardenverzekering 
daarbij de hoogste urgentie moei 
hebben. Mijn hoop is dat een en ander 
in de vorm van wetgeving zo snel kan 
worden ingediend, dat het nog 
gehaald kan worden in deze kabi-
netsperiode. 

Onze wensen over verdere 
wetgeving zijn bekend. De minister 
heeft enkele wetsontwerpen genoemd 
die er al waren en enkele die in voor-
bereiding zijn. Het initiatief van de 
regering ligt bij de wet-BIG en de wet 
BOPZ, om deze lelijke afkortingen 
maar te gebruiken. Hieraan is dan ook 
hoge urgentie toe te kennen. 

Beide bewindslieden hebben 
uitvoerig gesproken over de ethische 
vraagstukken in de volksgezondheid. 
De minister heeft over de euthanasie 
gezegd dat hij verwacht dat het 
rapport van de staatscommissie voor 
het aanstaande zomerreces ver-
schijnt. Ik hoop dat zijn toezegging 
betekent dat wij niet opnieuw het 
uitschuiven van termijnen zullen 
meemaken die wij in het verleden 
hebben gezien. Als het genoemde 
tijdschema werkelijkheid wordt, 
moeten wij hiermee tevreden zijn en 
kan het rapport op een gunstig tijdstip 
verschijnen. 

De minister heeft ook gesproken 
over de registratie van ziektegevallen 
die voor enkele ontwikkelingen in de 
gezondheidszorg noodzakelijk is, maar 
in sommige gevallen voor individuen 
grote problemen kan opleveren. 
Terecht heeft hij of de staatssecretaris 
gezegd dat het individu en zijn privacy 
toch moeten worden beschermd, als 
de belangen van de samenleving in 
het gedring komen. Ik meen dat wij 
het met deze algemene stelling eens 
kunnen zijn. De uitwerking ervan is 
een zaak van beleid. Ik weet uit het 
verleden hoe een dwang tot inenting 
tegen polio op geweldige problemen 
zou hebben gestuit. Daarom kan ik mij 
voorstellen dat men voor AIDS, hoe 
dringend en griezelig het probleem 
ook is, eerst probeert tot aangifte op 
vrijwillige basis te komen. 

De heer Van der Reijden heeft ten 
slotte hierover gezegd dat de 
waardigheid van de mens bij al deze 
zaken uitgangspunt moet zijn. Ik ben 

het hierover uiteraard graag met hem 
eens. Iedereen zal hiervoor een 
andere levensbeschouwelijke 
achtergrond hebben. In verband met 
de euthanasie zeg ik dat dit wel tot 
de conclusie moet leiden dat wij de 
mens niet mogen degraderen tot een 
verlengstuk van machines of technie-
ken en methodieken. 

Ik heb nog iets op het hart over de 
verpleging en de inspectie. Op twee 
concrete punten heb ik antwoord 
gekregen op mijn opmerkingen en 
vragen over de verpleging. Het 
antwoord over het instituut voor 
verplegingswetenschapsonderzoek 
was wat ontwijkend. De situatie een 
beetje kennende, neem ik aan dat het 
bezwaar van het kabinet de problemen 
met het management van het 
instituut betreffen. Dit is naar mijn 
gevoel echter geen reden om de taak 
van het instituut niet te erkennen. Ik 
vraag de bewindslieden of zij de taak 
van dit instituut zien, die anders is 
dan die van de intramurale verpleging, 
die het NZI bestudeert, de capaciteits-
problemen, die men in Maastricht 
bestudeert, en de organisatorische 
problemen, die men in Enschede 
bestudeert. Ik vraag hun aandacht 
voor deze taak. 

Ook over de specialisatie in de 
opleiding is enigszins ontwijkend 
geantwoord. Er is gezegd dat de 
instituten die een opleiding voor 
specialisatie in de verpleging ver-
zorgen, dit binnen hun eigen budget-
ten doen en dat in deze budgetten 
ruimte moet worden gemaakt, als zij 
dit werk willen voortzetten. Mijn 
wedervraag is dan echter of de 
staatssecretaris de noodzaak tot 
specialisatie niet inziet. Is hij niet 
gevoelig voor het advies van de 
Nationale Raad voor de Volksgezond-
heid, die op het nut van specialisatie 
wijst? 

Het is duidelijk dat de kosten die uit 
het budget moeten worden gedekt, te 
zien geven dat de budgettering 
knelpunten vormt voor de kwaliteit en 
voor de opleiding. Ik heb in de 
beantwoording van mijn opmerkingen 
en vragen over de verpleging gemist 
de aandacht voor de kwaliteit en de 
toekomstwaarde van de verpleging. 
De staatssecretaris weet, dat deze mij 
bijzonder ter harte gaat; wij spreken 
er bijna jaarlijks over. Ik wil wijzen op 
de onderbezetting in de verpleeghui-
zen, op de problemen van de arbeids-
duurverkorting en op de problemen 
die men bij de opleiding in de vorm 
van de stages ontmoet. Ik vraag 
opnieuw bijzondere aandacht voor de 
verpleging, die toch in feite de 
steunpilaar van de patiënt is. 
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Ook wat betreft de inspectie is het 
antwoord niet erg concreet geweest. 
Ik begrijp uit het antwoord, dat men 
de regionale inspectie graag wil 
versterken. Daarmee ga ik natuurlijk 
graag akkoord. De inspectie is oog 
en oor van de overheid. Maar er is 
ook een hoofdinspectie met eigen 
deskundigheid, een onafhankelijke 
positie en een heel eigen taak. Ook 
de hoofdinspectie heeft een deskun-
digheid bij uitstek, meer dan het 
departement, en heeft toegang tot de 
gezondheidszorg. Zij komt daar 
regelmatig. 

Zij is daarom een belangrijke 
instantie van kwaliteitsbewaking en 
ontwikkeling. Zij mag dus ook van 

nature een tegenwicht tegenover het 
departement vormen. Dat is wel eens 
lastig, maar het is naar mijn mening 
een functie die in ons bestel noodza-
kelijk is. Het departement moet naar 
de structuur van de gezondheidszorg 
en naar de noodzakelijke beperkingen 
kijken, maar de inspectie mag door 
haar signaal- en verslaggeving de 
kwaliteitsbewaking in haar vaandel 
schrijven. Mede gezien de rol van de 
inspectie in het tuchtrecht, moeten wij 
de positie en de onafhankelijkheid van 
de inspectie naar mijn mening als een 
zeer groot goed bewaren. 

D 
De heer Eijsink (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De fractie van het CDA is 
bijzonder gelukkig met de uitvoerige 
aandacht die de bewindslieden aan 
onze inbreng hebben gegeven. Nog 
eens te meer is onze fractie verheugd 
dat het departement kans heeft 
gezien om temidden van de hem 
overstelpende activiteiten op het 
gebied van de wetgeving een 
ogenblik in te lassen voor een 
voortgezette studie van Schopenhau-
er. Ik ben dus uitermate bediend 
door het feit dat ik één citaat gaf en 
er daarvoor twee heb teruggekregen. 
Dat lijkt mij een goede verhouding 
tussen regering en parlement. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit laat 
echter onverlet, dat er toch nog 
enkele vragen zijn gebleven met 
betrekking tot bij voorbeeld de 
evaluatie. Bij de evaluatie - en dit is 
waarschijnlijk weer een nieuw 
element in de discussie - is het 
tweede citaat van de minister het 
uitgangspunt geweest voor een 
heel beroemde ontwikkeling in de 
sociaal-psychologie, namelijk die van 
William Gray die zijn 'looking glass 
self' heeft gefundeerd op dit tweede 

citaat van Schopenhauer. En wat is nu 
het leuke daaraan? Dat de minister 
vanuit zijn visie in de spiegel kijkend, 
denkt dat hij zichzelf ziet maar hij ziet 
alleen - volgens Cooley - het beeld 
dat hij heeft van de gedachte zoals 
anderen naar hem kijken! 

Nu zijn wij in het middenpunt van 
de evaluatie, mijnheer de Voorzitter! 
Daar ligt de ellende van ons misver-
stand. De minister heeft hiervan zelfs 
al een voorbeeld gegeven met 
betrekking tot de woontussenvormen. 
In verband met het feit, dat er niet 
voldoende exacte gegevens zijn over 
de kostenfactor - vooral over de 
indirecte wijze van financiering - zal 
evaluatie nodig zijn. Wat zegt dan de 
minister? Dan zal degene die de 
evaluatie aangeeft ook de wijze 
waarop en de normen moeten 
aangeven. Dan antwoordt onze 
fractie: dat betwijfelen wij. 

Wij vinden namelijk dat in dat 
gemeen overleg tussen Kamer en 
regering de beide componenten bij 
de evaluatie betrokken moeten 
worden. Men moet zelf zijn zegje 
kunnen doen ten aanzien van de 
wijze waarop de evaluatie zal 
geschieden. 

Dat is nu het enige wat mijn fractie 
uit deze discussie wil 'halen'. Wij zijn 
bang dat wij aan het eind van de 
discussie, hier in de Kamer, in een 
UCV of ergens anders, een antwoord 
krijgen met de strekking: maakt u 
zich geen zorgen; er komt een 
evaluatie. In dat geval is onze reactie: 
mogen wij dan ook over die evaluatie 
meepraten. Het gaat namelijk hierbij 
om de input van wetgeving en de 
input van geld. Het gaat voorts om 
de effectberekening en de effectrap-
portage. Iets dergelijks kennen wij bij 
het milieubeleid. Ook bij andere 
beleidsterreinen is sprake van 
effectrapportage 

In ieder geval zijn wij in die 
gevallen zelf betrokken bij het 
vaststellen van de normering. Een 
dergelijke betrokkenheid heeft mijn 
fractie willen bepleiten. Wij hopen 
dat in alle zwaarwichtigheid van het 
gebrachte, de lichtvoetigheid van het 
antwoord van de minister minder zal 
worden en het antwoord zelve meer 
gewicht zal krijgen. 

Mijnheer de Voorzitter! De staats-
secretaris verdient hulde voor zijn 
inaugurale rede in dit huis met 
betrekking tot de beleidselementen 
die hij hier te voorschijn heeft 
getoverd. Wij zijn uitermate gelukkig 
met deze rede. De staatssecretaris 
sprak van één veld, waarbij het om 
vier sectoren ging die in elkaar 

overvloeien. Ik voeg aan zijn opmer-
king onmiddellijk toe: één veld, één 
ministerie. 

Mede in verband met datgene wat 
in de motie van mevrouw Veder-Smit 
is gezegd - mijn fractie steunt deze 
motie ook - vinden wij die wetgevende 
arbeid bijzonder belangrijk. Wij 
vinden het echter nog belangrijker 
dat niet alleen aan de top van het 
gebouw van zorg - op dat punt was 
de staatssecretaris duidelijk - en niet 
alleen bij de uitloop van de wetgeving 
naar nieuwe wetgeving iets gebeurt, 
maar dat het niet-sectorale en 
integrale beleidsdenken naar de 
basis doorwerkt. 

Ik wil in dit verband een voorbeeld 
uit de praktijk geven. Het gaat hierbij 
om een zaak waarbij echt niet op 
wetgeving gewacht kan worden. Aan 
de basis, vooral in de grote gemeen-
ten, doet zich een integratiebeweging 
voor met betrekking tot een aantal 
voorzieningen. De vraag doet zich 
hierbij voor: in welk hokje past de 
betreffende instelling? 

Ik geef een voorbeeld. Er is een 
instituut voor het begeleiden en 
helpen van epilepsiepatiënten en hun 
gezinnen. Nu doet zich de vraag voor 
bij welke sector zo'n instituut thuis 
hoort. Van huis uit gaat het om een 
zaak van maatschappelijke dienstver-
lening. Dat is het, eerlijk gezegd, in 
de loop der tijd per toeval geworden. 
De indicatie is medisch, het object is 
medisch, de begeleiding is medisch 
en de behandeling is medisch. Deze 
zorg had net zo goed in een RIGG 
kunnen zitten. Die was er echter 
destijds nog niet. En nou stokt de 
wijsheid aan de basis. 

Staatssecretaris Van der Reijden: 
Nu begint de kennis van de wet. 

De heer Eijsink (CDA): Het ging hier 
om een praktijkgeval. Wanneer men 
naar een ander kader zoekt, dan is 
het natuurlijk begrijpelijk dat men aan 
een RIGG denkt. De betreffende 
gemeente zal echter zeggen dat een 
RIGG niet mogelijk is, omdat de 
onderhavige zorg is ondergebracht 
bij de sector waarvoor een aparte 
subsidiëring geldt. Gehoord het 
antwoord van de staatssecretaris en 
kennis genomen hebbend van zijn 
integraal denken, is mijn reactie: een 
dergelijke zorg moet in de RIGG 
geïntegreerd kunnen worden. Men 
behoeft niet per se al in dat hoekje te 
zitten; men kan evengoed in een 
andere sector werkzaam zijn als de 
integratie maar functioneel voor de 
ontwikkeling van het gehele kader 
van de zorg en de volksgezondheid, 
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inclusief de sector van de maatschap-
pelijke dienstverlening! Dit is een 
belangrijke zaak, die ook door de 
staatssecretaris in zijn overall-visie 
naar voren wordt gebracht. Het 
geschetste probleem kan namelijk 
zonder wetgeving gewoon aan de 
basis worden opgelost. 

Staatssecretaris Van der Reijden: 
Dit is een interessant betoog. Ik 
meen dat. Hier wordt precies het 
probleem geschetst. Zonder wetge-
ving kan er echter voor dit soort, 
simpel ogende, buitengemeen 
belangrijke problemen geen oplossing 
worden gevonden. Dat is nu net de 
moeilijkheid. Ik kom hierover echter 
straks nog te spreken. 

De heer Eijsink (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik vroeg mij echter af 
waarom het niet kan. Ik hoop op deze 
vraag straks een antwoord te krijgen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nog 
te spreken over een tweetal andere 
zaken. De staatssecretaris heeft onze 
vraag ook in zijn schriftelijke beant-
woording - zie het blauwe boekje 
pagina 14 - heel technisch en heel 
mooi beantwoord. 

Bedankt, wij wisten het al; wij 
hebben het weer eens naast elkaar 
gezien. Hij heeft gelukkig in de 
mondelinge discussie een aantal 
begeleidende opmerkingen gemaakt 
die van een veel grotere importantie 
zijn dan hetgeen op papier stond. Dat 
waren feitelijke gegevens, die kennen 
wij wel. 

De staatssecretaris heeft twee 
dingen gezegd. Hij heeft niet ons 
bezwaar ontkend dat er natuurlijk 
behandeling nodig is. Hij zegt alleen 
terecht: niet zo intensief en langdurig, 
maar behandeling is nodig. Hij heeft 
echter met deze positieve zaak en de 
wijze waarop hij het geheel inpakte, 
ook in het kader van de relatie tot de 
rest van de RIGG en de RIAGG en de 
AWBZ, niet geantwoord op hetgeen 
wij hebben gezegd: budgettair 
neutraal kan dit nooit, want het 
ontwikkelen van eigen organen 
daarbinnen plus een coördinatie en 
hun samenwerkingsverbanden kost 
opnieuw belasting, ook op het 
provinciaal niveau. Het was een 
voorbeeld waarbij bepaalde ontwikke-
lingen tot kostenverhoging leiden. 

De staatssecretaris heeft dat 
gelukkig bevestigd en gezegd: ik ben 
daar ook voor; pak het in de RIGG en 
laat het daar ontwikkelen. Dan heb je 
ook die directe relatie met de RIGG 
en de AWBZ. Dan kun je het ontwik-
kelen zonder helemaal aparte zaken 

te ontwikkelen. Wij zagen daarin als 
het ware een noodzaak om te 
voorkomen dat opnieuw overheads-
kosten ontstaan, vooral op provinciaal 
niveau, die in feite de ontwikkeling 
drukken. Als men dan, niet ten 
onrechte, zegt 'budgettair neutraal', 
lijdt de kwaliteit van de voorzieningen 
daaronder. 

Ik kom tot een afsluiting. Ik ben de 
staatssecretaris en de minister 
erkentelijk, want beiden hebben er 
blijk van gegeven dat het gesprek 
met de Eerste Kamer altijd nog een 
inspiratiebron is. Ik hoop dat ook de 
replieken dat zullen zijn. 

D 
De heer Kuiper (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn recatie in tweede 
termijn kan kort zijn. De minister is 
zijn betoog begonnen met een 
algemene beschouwing, daartoe 
overigens uitgedaagd door enkele 
leden van deze Kamer, waarbij hij 
erop wees hoeveel wetten er de 
afgelopen jaren door zijn departement 
zijn of worden voorbereid. Ik hoop 
dat ik de dubbele boodschap die 
daarin verborgen zat goed heb 
verstaan: het pareren van het verwijt 
dat er te weinig wetgevend werk het 
departement zou verlaten en toch 
ook het teken van ironie, inhoudend 
dat overdaad op dit gebied kan 
schaden. Het laatste is althans de 
mening van mijn fractie betreffende 
het gebied van de cultuur, waartoe ik 
mij uiteraard moet beperken. 

Bij de schriftelijke beantwoording 
heb ik een antwoord gemist op mijn 
vraag, of de vermelding in een in 
1984 uitgegeven brochure over 
kunst- en cultuurbezit van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken 
dat de P. C. Hooftprijs behalve voor 
het gehele oeuvre ook toegekend zou 
kunnen worden 'voor een werk, 
gepubliceerd in de drie jaar vooraf-
gaande aan het jaar van de uitreiking 
van de prijs', juist of achterhaald is. 
Het antwoord op deze vraag is mijns 
inziens in ieder geval van historisch 
belang voor de beoordeling van de 
vraag, of de jury voor een geheel 
andere aanpak had kunnen kiezen 
dan zij heeft gedaan. Gaarne verneem 
ik alsnog een mondeling of schriftelijk 
antwoord op deze vraag. 

Mijn fractie heeft met instemming 
kennis genomen van het betoog van 
de bewindsman naar aanleiding van 
de achtergrondbeschouwingen die 
vorige week zijn gehouden in deze 
Kamer over de relatie tussen overheid 
en kunst. Het is een goede zaak - ik 
sluit mij daarin aan bij mevrouw 

Tiesinga - dat wij uit de sfeer van het 
incidentele geraken en dat de 
minister in gesprek is met de Raad 
voor de Kunst. Met belangstelling 
wachten ook wij het advies van de 
Raad voor de Kunst af. Wij zijn 
evenzeer benieuwd naar de reactie 
van de minister daarop. 

De minister is niet uitvoerig 
ingegaan op de achtergrondbeschou-
wingen die ik over de relatie tussen 
overheid en kunst heb gehouden. 

Dat duid ik hem ook helemaal niet 
euvel, omdat die beschouwingen niet 
zozeer tot hem gericht waren, als wel 
tot vertegenwoordigers van andere 
politieke stromingen in deze Kamer. 
Het deed mij genoegen dat de heer 
Tummers terecht kon constateren dat, 
doordat ik na hem sprak, de 
historie niet was afgesloten met zijn 
betoog in eerste instantie. Anticipe-
rend daarop, was dat mijn motief om 
aandacht te wijden aan de dialectiek 
en de verschuivingen in standpunten 
van conservatieven als Wintgens, 
liberalen als Thorbecke en socialisten 
als Van der Leeuw over de staatkun-
dig-ethische aspecten van de 
verhouding tussen overheid én cultuur 
en kunst. 

Ik eindigde met een beschouwing 
over de vraag, hoe christen-democra-
ten daartegenover staan. De bewinds-
man heeft impliciet wel gereageerd 
op dat laatste punt. Op dat punt 
heeft zijn betoog mijn instemming. Ik 
wil graag nog eens met de heer 
Tummers spreken over de staatkun-
dig-ethische aspecten van socialisti-
sche en christen-democratische 
cultuurpolitiek, maar ik begrijp heel 
goed dat dit thans niet kan, want een 
tweede termijn stelt zijn beperkingen. 

De timing van de algemene 
maatregel van bestuur inzake de Wet 
behoud cultuurbezit is werkelijk 
vlekkeloos. Het is zeer bevredigend 
dat alle staatsorganen daaraan op 
een dienovereenkomstige wijze 
wilden meewerken. De door de 
minister gedane toezeggingen zijn in 
deze algemene maatregel van 
bestuur mijns inziens inderdaad 
verwerkt. De instructie voor de 
inspecteur en de lijst van de te 
beschermen voorwerpen zien wij nog 
gaarne te zijner ti jd tegemoet. 

Uit het betoog van mijn collega-
fractiegenoot en sociale wetenschap-
per-de heer Eijsink heb ik begrepen 
dat de minister impliciet voldoet aan 
het mechanisme dat met het begrip 
'looking glass self' is verwoord. Het 
doet mij als socioloog erg veel 
plezier dat de minister kiest voor een 
brede cultuurpolitiek. Ik moet 
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eigenlijk zeggen: een brede cultuur-
definitie. Ik heb namelijk al de 
beperkingen van een cultuurpolitiek 
proberen aan te geven in de terug-
houdendheid waarmee wij wetgeving 
op dat punt willen bezien. 

De minister kiest voor een brede 
definitie van het begrip 'cultuur', 
waarin naast de elitaire cultuur ook 
de boerenroman en mogelijk ook de 
arbeiderspoëzie thuishoort. Dat bleek 
in ieder geval onlangs in een televi-
siegesprek met Adriaan van Dis. 
Misschien is dat televisiegesprek ook 
de reden waarom de minister, naar 
eigen zeggen, ook de media tot de 
cultuur is gaan rekenen. Deze 
herindeling maakt mij overigens wel 
nieuwsgierig naar de categorie 
waartoe de media tot voor kort 
werden gerekend door de minister of 
door zijn ministerie. 

D 
De heer Vogt (PSP): Voorzitter! Het 
door mij genoemde bezwaar, dat er 
steeds weer onderscheid wordt 
gemaakt tussen tabak en alcohol 
enerzijds en andere drugs anderzijds, 
is door de staatssecretaris niet 
helemaal terecht beantwoord. Ik wil 
er nog eens op wijzen, dat de 
maatschappelijke acceptatie van het 
één wel en het ander niet op zichzelf 
geen reden mag zijn om drugs al of 
niet te aanvaarden. Ook alcohol en 
tabak vallen onder alle definities die 
voor drugs gelden. 

Ik ben er niet ontevreden over, dat 
de premie van de ziektenkostenverze-
keringen de laatste jaren niet veel 
meer is gestegen. Mijn vraag was 
echter meer gericht op het feit dat bij 
eventuele prijsbeheersing altijd van 
de al gevraagde prijzen wordt 
uitgegaan. Daaraan wordt de 
verhoging dus gekoppeld. De ene 
verzekering vraagt echter soms voor 
dezelfde rechten het dubbele in 
vergelijking met andere verzekerin-
gen. Als er prijsbeheersing moet 
plaatsvinden, dan denk ik dat zeker 
voor de hogere premies een stop 
moet gelden. 

Met het oog op het ontslag van 
vele gezinsverzorgsters heb ik 
gevraagd of de staatssecretaris van 
Financiën - ik heb dus niet gesproken 
van mijnheer Koning, maar van de 
staatssecretaris als functionaris - de 
eerstaangewezene is om hiernaar 
onderzoek te doen. Ik heb het 
antwoord op deze vraag gemist. 

Ik heb nog drie punten met 
betrekking tot de overigens uitvoerige 
schriftelijke beantwoording. In 
antwoord op de vraag over de 
diëtisten wordt gezegd dat er in 

1990 per 50.000 inwoners een 
diëtiste zal zijn. Ik had aanvankelijk 
begrepen dat daar nu al naar werd 
gestreefd. Als dit pas in 1990 het 
geval zal zijn, dan geldt des te meer 
dat de voorlichting die de bewindslie-
den over de voeding willen geven, in 
het gedrang gaat komen. Als de zaak 
pas na 1990 geëvalueerd kan worden 
- het woord evaluatie is net uitvoerig 
geanalyseerd door mijn voorganger 
de heer Eijsink - dan denk ik dat wij 
niet eerder dan in 1992 aan maatre-
gelen toe zijn. Dat betreur ik bijzonder. 

Ten aanzien van de bereikbaarheid 
van ziekenhuizen en verpleegtehuizen, 
met name op het platteland en per 
openbaar vervoer, merkte de 
bewindsman op dat de provincies 
invloed hebben op de routes van de 
bussen en dergelijke. Dit gaat echter 
langs de bedoeling van mijn vraag 
heen. Tot nu is de afstand hemels-
breed nogal eens het criterium 
geweest voor sluiting of samenvoe-
ging van verpleeg- en ziekeninrichtin-
gen op het platteland. Ik zou liever 
zien dat de tijd die per openbaar 
vervoer moet worden gereisd, het 
criterium zou zijn. Ik vraag mij op dit 
punt overigens af hoe groot de volle 
aandacht is die in de schriftelijke 
beantwoording wordt toegezegd. 

Met betrekking tot het alcoholge-
bruik in rijksgebouwen heb ik op de 
recepties gewezen die daar geregeld 
gegeven plegen te worden. Hoe zit 
het nu? Zijn dat uitzonderingen? Zo 
ja, vindt de bewindsman dan dat dit 
zinnige uitzonderingen zijn? 

Mijnheer de Voorzitter! Tot mijn 
spijt moet ik om vier uur een com-
missievergadering bijwonen. Ik weet 
dus niet of ik de beantwoording zal 
horen. Ik zal deze echter zeker lezen 
in de Handelingen. 

De vergadering wordt van 1 5.50 uur 
tot 16.05 uur geschorst. 

D 
Minister Brinkman: Mijnheer de 
Voorzitter! Mevrouw Ermen heeft 
zich zojuist bij mij verontschuldigd. 
Desalniettemin meen ik toch te 
moeten antwoorden op een aantal 
vragen die zij heeft gesteld. Mogelij-
kerwijs heeft zij gelegenheid om in de 
Handelingen na te lezen wat ik haar 
heb geantwoord. 

Ik heb kennis genomen van haar 
opvatting dat het haar bekende 
ontwerp van een welzijnswet nog niet 
fraai genoeg is. Misschien zal blijken 
dat het wetsvoorstel dat uiteindelijk 
aan de overzijde wordt ingediend en 
dat later naar ik hoop hier zal komen, 
de kwalificatie 'fraai', ook van haar. 

zal kunnen meekrijgen. De meer 
inhoudelijke discussie zal gevoerd 
worden bij de behandeling van het 
ontwerp van de welzijnswet, met 
name bij de bespreking van de 
reikwijdte daarvan. Welke voorzienin-
gen komen daar nu precies in, en 
welke niet? 

Dit was ook de achtergrond van 
mijn interruptie over de steun van de 
fractie van mevrouw Ermen aan de 
motie die is ingediend door mevrouw 
Veder. Hoewel ik daarop straks nog 
meer gedetailleerd terugkom, wil ik 
nu toch al opmerken dat langzaam 
maar zeker vast moet komen te staan 
of de reikwijdte van de Welzijnswet 
die moet zijn welke aan de overzijde 
bij motie is vastgelegd, respectievelijk 
die welke nu door de regering als 
'fraai' wordt bestempeld. Als de 
reikwijdte anders moet zijn, kunnen 
wij niet van de ene naar de andere 
studie blijven hollen. 

In gemeen overleg tussen regering 
en volksvertegenwoordiging zullen 
wij de terreinen die in de ene dan wel 
de andere wet moeten komen, meer 
definitief moeten afbakenen. Ik erken 
dat vooral op de grens tussen 
welzijnswetgeving en wetgeving voor 
gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening enige vragen kunnen 
rijzen. Nogmaals, het lijkt mij beter 
om dit meer gedetailleerd te bespre-
ken bij de behandeling van het 
wetsvoorstel. 

Wat de reikwijdte van de Welzijns-
wet en meer in het bijzonder de 
amateuristische kunst en de kunstzin-
nige vorming betreft, hebben wij op 
grond van de binnengekomen 
adviezen gemeend de conclusie te 
moeten trekken dat in het wetsvoor-
stel die reikwijdte zo moet worden 
opgerekt dat ook de amateuristische 
kunst en kunstzinnige vorming onder 
de werkingssfeer van de welzijnswet 
komen te vallen. Als dit niet het geval 
is, zou de bestaande rijksbijdragere-
geling sociaal-cultureel werk, waarin 
die voorzieningen mede zijn opgeno-
men, weer moeten worden uiteenge-
rafeld, wat volgens ons - dit is mede 
gebaseerd op de uitspraken van onze 
adviseurs - buitengewoon veel 
praktisch-bestuurlijke problemen zou 
veroorzaken. 

Natuurlijk is ten principale de vraag 
mogelijk of de amateuristische kunst 
en kunstzinnige vorming niet eerder 
rechtstreeks onder het bereik van 
culturele regelingen zouden moeten 
vallen. Ook dan nog is de vraag aan 
de orde of niet bij voorkeur een meer 
decentrale vormgeving zou moeten 
worden toegepast op dat terrein dan 
in het algemeen in de cultuur aan de 
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orde is. De kabinetsleden menen 
vooralsnog dat beter de route van de 
welzijnswet kan worden gevolgd. Ik 
realiseer mij overigens dat de 
discussie daarover wel eens niet 
afgerond zou kunnen blijken te zijn. 

Ik kom toe aan de vraag over de 
kinderdagverblijven. Bij gelegenheid 
van de discussie over het tweeverdie-
nersontwerp is een bedrag van 1 5 
min. aanvullend beschikbaar gesteld 
door het kabinet, uitsluitend en 
alleen voor 1985, met de daaraan 
gekoppelde mededeling dat voor 
1986 en volgende jaren nog geen 
besluitvorming had plaatsgevonden. 
Deze situatie geldt nog steeds. Ik 
denk dat bij mevrouw Ermen een 
misverstand in het geding is als zij 
veronderstelt dat met deze 1 5 min. 
toch projecten zouden zijn gefinan-
cierd, waarbij wordt verondersteld 
dat structurele financiering aanwezig 
is. Die hoop kan natuurlijk bestaan bij 
degenen die het project vorm geven, 
maar de regering heeft die suggestie 
bepaald niet gewekt. 

Wat de herstructurering van de 
landelijke organisaties betreft mag ik 
mevrouw Ermen via u en de Hande-
lingen nog eens toevoegen dat in 
elke oplossing die wij uiteindelijk 
kiezen wat mij betreft plaats is voor 
overleg met de betrokken particuliere 
organisaties, niet alleen omdat het 
om particuliere organisaties gaat en 
het dus op zichzelf wel logisch is dat 
zij bij de herstructurering worden 
betrokken, maar ook omdat wij het 
gevoel hebben dat niet zonder meer 
de boel de boel kan worden gelaten. 
Je kunt het de particuliere organisa-
ties niet verder uit laten zoeken. 

Dat zou een buitengewoon 
onzorgvuldige afloop van een 
discussie van vele jaren zijn en dat 
heb ik zeker niet voor ogen. Daarmee 
loop ik geenszins vooruit op de 
inhoudelijke beslissing die ik wil 
nemen. Omdat ik echter weet dat de 
zaak buitengewoon gevoelig ligt, heb 
ik mij voorgenomen in deze weken 
nog eens overleg te voeren met deze 
en gene teneinde vervolgens een 
beslissing te kunnen presenteren die, 
naar ik hoop, voldoende steun in de 
volksvertegenwoordiging kan krijgen. 

Er zijn een aantal opmerkingen 
gemaakt over de woontussenvoorzie-
ningen. Wij moeten ervoor waken dat 
het misverstand ontstaat dat er 
sprake is van het overdragen van 
bevoegdheden van de centrale 
overheid naar gemeenten en provin-
cies. Op dit moment zijn in feite de 
gemeentelijke sociale diensten, de 

gemeentelijke huisvestingsdiensten 
en in een aantal gevallen de woning-
bouwcorporaties en de beheerders 
van woningcomplexen, al de instan-
ties die op decentraal niveau belast 
zijn met de feitelijke uitvoering van 
tal van regelingen op dit terrein. Het 
is voor mij niet zozeer een zaak van 
principe, maar vooral van praktische 
uitvoerbaarheid om aan te sluiten bij 
de decentrale uitvoering van deze 
regelingen. 

Bij de woontussenvoorzieningen 
blijken op tal van terreinen zeer 
uiteenlopende financieringsvormen 
door zeer uiteenlopende instanties te 
worden gehanteerd. Voor de gebrui-
kers en de aspirant-gebruikers is dit 
bepaald niet de meest ideale situatie. 
Bovendien is het ook niet ideaal voor 
de daarbij betrokken bestuurders, 
alleen uit een oogpunt van beheers-
baarheid al niet. Als mevrouw Ermen 
dus veronderstelt dat wij hiermee 
gemeenten en provincies een 
vervelend klusje in de maag splitsen, 
dan is dat een verkeerde taxatie. Wij 
zouden graag zien dat er wat meer 
orde op zaken werd gesteld. Wij 
willen niet dat hierin enig verwijt van 
onze kant doorklinkt over het tot nu 
toe door de lagere overheden en de 
particuliere organisaties verrichte 
werk. 

De heer Tummers veronderstelt 
dat ik hem onheus heb willen 
bejegenen, of in ieder geval uitdruk-
king heb willen geven van een zekere 
minachting jegens dit Huis. Dit 
verwijt treft mij diep. Ik wil graag 
proberen het van mij te werpen. 
Waarom heb ik gezegd dat ik ook 
graag met dit Huis de discussie wil 
voeren over mijn meer filosofisch 
onderbouwde gedachten over de 
cultuur? Ik ben van mening dat je in 
een debat als dit, dat toch altijd 
kenmerken van vluchtigheid draagt, 
niet zo maar, in antwoord op wat 
door een van de geachte afgevaardig 
de naar voren is gebracht, je gedach-
ten daarover kunt geven. Het lijkt mij 
verstandig die zaken uitvoerig op 
papier te zetten. 

Ik wil daarbij wel een tipje van de 
sluier oplichten, zo aardig wil ik wel 
zijn voor dit Huis en uiteraard ook 
voor de heer Tummers. De heer 
Tummers moet niet veronderstellen 
dat de notitie bol zal staan van brede 
cultuurfilosofieën. Dat heeft welhaast 
een ideologische achtergrond. Deze 
weken wordt er zo nadrukkelijk 
gepleit voor een wat afstandelijke 
benadering van de kunst en de 
kunstenaars door de overheid. Een 
minister zou zich wel buitengewoon 

kwetsbaar, niet kwetsend, opstellen 
indien juist hij dan de kunstenwereld 
voor zou houden welke filosofie de 
kunstinstellingen en kunstenaars 
erop na zouden moeten houden. 

Het gaat hierbij om een begrip als 
de maatschappelijke relevantie van 
de kunst, een begrip dat de heer 
Tummers nog wel zal aanspreken uit 
een van de fasen van de historische 
ontwikkeling die hij heeft geschetst. 
Ik wil op dat punt bepaald terughou-
dend zijn. Als hij straks die notitie 
leest, zal dat de heer Tummers zeker 
niet verbazen. Hij heeft in de afgelopen 
jaren wel kunnen ontdekken dat ik op 
het standpunt/het punt van de kunst 
vooral een praktisch beleid heb 
willen voeren. 

Ik realiseer mij zeer wel dat het 
niet altijd een onomstreden beleid 
was. Ik heb echter geprobeerd 
praktische oplossingen te zoeken 
voor praktische knelpunten. Of het 
nu ging om de financiering van de 
podiumkunsten, of om andere zaken, 
keer op keer is een praktische 
invalshoek gekozen, omdat ik denk 
dat de kunstenwereld behoefte heeft 
aan het doorbreken van bestuurlijke 
dilemma's die buitengewoon 
vervelend bleken uit te pakken. 

De heer Tummers (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb de indruk, dat 
de minister een heel andere weg op 
gaat dan die we aanvankelijk allebei 
voor ogen hadden, althans gelet op 
de aangewezen weg in mijn verhaal. 
Ik heb niet gevraagd om opnieuw 
inhoudelijke en ideologische besp :e-
gelingen over kunst- en cultuurbeleid 
en inmenging van de Staat. Ik heb 
aangegeven, dat in deze een aantal 
ontwikkelingen achter de rug zijn en 
dat we gevoeglijk kunnen aannemen, 
dat juist op dit moment in de 
geschiedenis nu we in een crisis 
zitten en materieel de zaken opnieuw 
beschouwen, vorm moeten geven en 
organisaties kiezen waardoor we 
nieuwe mogelijkheden voor een 
nieuwe toekomst scheppen. Als de 
minister dan spreekt over praktisch, 
dan had hij mij vanmorgen moeten 
omhelzen, ervan afgezien, of we 
daarop gesteld zijn. 

Minister Brinkman: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik laat nu maar daar, of 
wij tot die praktische vorm van 
samenwerking moeten komen die de 
heer Tummers nu veronderstelt. Ik 
ben in ieder geval blij uit zijn woorden 
te mogen opmaken, dat wij beiden 
zeer praktisch gericht willen werken. 
Ik waag nog wel te betwijfelen, of het 
ons in de praktijk in ideologisch 
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opzicht zo dicht bij elkaar zal 
brengen als de heer Tummers nu 
even propageerde, al was het alleen 
maar door nu even het woord 
marktgerichtheid als een van de 
kenmerken van de notitie, die nog zal 
verschijnen, naar voren te brengen. 
Dat wordt van onze kant ingegeven 
door de gedachte, dat de overheid 
zich enigszins op afstand van de 
kunst moet houden. Ik realiseer mij 
zeer wel, dat op dit terrein verdere 
discussie mogelijk is. Nogmaals, laat 
er geen misverstand over bestaan, 
dat ik graag beschikbaar ben voor 
een discussie in dit Huis over deze 
belangrijke zaken. 

Mevrouw Tiesinga heeft aandacht 
gevraagd voor de kwestie van de 
apparaatskostenvergoedingen voor 
gemeenten en provincies in verband 
met de uitvoering van de nieuwe Wet 
op de bejaardenoorden. Ik moet mij 
ervoor verontschuldigen, dat ik nu en 
ook straks nog een paar keer de 
overzijde als getuige zal aanroepen, 
maar zo werkt het nu eenmaal in ons 
staatsbestel. Over die zaak van de 
apparaatskostenvergoeding heeft 
namelijk juist verleden week aan de 
overzijde overleg plaatsgevonden, 
waarbij de conclusie was, dat de 
apparaatskostenvergoeding, zoals 
die van de kant van het kabinet is 
voorgesteld, een voor dit moment 
voldoende oplossing is, lettend op de 
belangen van de bejaardenoorden, 
die in overwegende mate voor de 
financiering moeten zorgen. Mevrouw 
Tiesinga veronderstelde, dat het van 
liberale zijde was, maar mijn geheugen 
zegt mij, zonder er verder partijpolitiek 
mee te willen bedrijven, dat toen van 
CDA-zijde is bepleit voor 1 985 de 
zaak te regelen op de manier zoals 
het kabinet die de Kamer voorhield 
en in de loop van het jaar te bezien, 
of wellicht in de loop van 1986 of in 
later jaren nog enige bijstelling nodig 
is. Ik heb de Kamer toegezegd, dat ik 
graag beschikbaar ben voor enigerlei 
vorm van evaluatie, wetend, dat ik de 
heer Eijsink daarmee op voorhand 
tevreden zou stellen. Het is dus 
mogelijk, dat een gezamenlijk werken 
aan deze zaak ons nog dit jaar tot 
nadere conclusies leidt. 

Mevrouw Tiesinga heeft nog een 
hele reeks opmerkingen over de 
monumentenzorg gemaakt. Ik zal 
trachten haar met mijn antwoord 
tevreden te stellen, maar ik meen er 
toch goed aan te doen eens zorgvuldig 
na te lezen, wat zij allemaal naar 
voren heeft gebracht, omdat kennelijk 
de ondertoon van mijn schriftelijke en 

mondelinge uiteenzetting haar niet 
geheel bevalt. Ik betreur dat buiten-
gewoon, juist ook omdat wij beiden 
nogal verliefd op monumentenzorg 
blijken te zijn. Het is dan zaak ervoor 
te zorgen, dat we elkaar goed 
begrijpen. Overigens, in de liefde 
begrijp je elkaar ook niet altijd even 
goed. Dat zal dan wel de oorzaak van 
de problematiek van dit moment zijn. 

De gegevens van de de fiscale 
faciliteiten voor monumentenzorg, 
waarom mevrouw Tiesinga vraagt, 
zijn op dit moment niet beschikbaar, 
omdat het om individuele belasting-
gegevens gaat. We kennen wel de 
regelingen en die zullen ook in de 
folder van WVC, die te zamen met 
Financiën is opgesteld, uitvoerig 
worden aangegeven, maar we weten 
niet hoeveel meer of minder kapitaal-
krachtige Nederlanders van die 
faciliteiten en tot welk bedrag 
gebruik maken. Dat zou inzicht in en 
publikatie van privacygevoelige 
gegevens veronderstellen. 

Mevrouw Tiesinga-Autsema 
(D'66): Ik vraag mij af, of de minister 
hier niet twee zaken door elkaar 
haalt. Ik heb gesproken over fiscale 
zaken waar het de Wet op het 
behoud van cultuurbezit betrof en 
niet waar het de monumentenzorg 
betrof. Het laatste aspect werd al in 
de schriftelijke behandeling afgedaan 
en daarop ben ik niet teruggekomen. 

Minister Brinkman: Mijnheer de 
Voorzitter! Dat is mij in de snelheid 
blijkbaar ontgaan. Om de verwarring 
niet groter te maken, zeg ik toe dat, 
indien en voor zover de vraagstelling 
van mevrouwTiesinga nog onvoldoen-
de beantwoord blijkt te zijn, ik haar 
en de Kamer nog schriftelijk zal 
antwoorden. 

Wat betreft het archeologisch 
bodemonderzoek ben ik op de 
hoogte van het feit dat de provinciale 
fondsen niet toereikend zijn, terwijl er 
ook bestuurlijke problemen rijzen. Ik 
heb in eerlijkheid willen zeggen dat 
voldoende geld ontbreekt om hier 
een zeer ruimhartig beleid te voeren. 
Echter, nog onlangs bij een bezoek 
van mij aan de heer Van Es en de 
zijnen heb ik onderstreept dat men 
ook op mijn ministerie bereid is, te 
trachten om in goed overleg met 
provincies en gemeenten naar 
oplossingen te zoeken. Soms kunnen 
experimenten met middelen van 
Sociale Zaken zo'n oplossing bieden. 
Het is geen ideale situatie maar alles 
bij elkaar wil het soms op die manier 
lukken. 

Ik realiseer mij dat dit een van de 
geringere zegeningen moet zijn, die 
naar ik hoop uiteindelijk mevrouw 
Tiesinga tevreden zullen stellen maar 
ik hanteer dit toch als voorbeeld om 
duidelijk te maken dat mij er wel 
degelijk veel aan is gelegen om het 
particulier inititief en allerlei diensten, 
die op dit terrein actief zijn, met 
kleine gebaren te helpen. Zo heeft 
het Meester van Oranjefonds wel 
degelijk in verschillende gesprekken 
mijn steun gekregen. Ik heb het wat 
dit betreft ook niet bij woorden willen 
laten. Eén dezer dagen zal een 
positieve toezegging uitgaan aan de 
hand van een verzoek om een 
éénmalig subsidie ad f250.000. Het 
is geen bedrag waarvan men tegen 
de achtergrond van de miljardenbe-
groting onder de indruk raakt, maar 
het is toch weer een signaal in de 
richting van het buitengewoon 
actieve particuliere initiatief, dat 
zeker goed begrepen zal worden. 

Gevraagd is, of er niet wat weinig 
gemeenten zijn met een eigen 
monumentenverordening. Mijnheer 
de Voorzitter! Het zijn er thans 73 en 
in de Monumentennota van dit 
kabinet staat dat wij wat betreft de 
decentralisatie primair aansluiting 
zoeken bij de gemeenten, die op dit 
terrein wat verder zijn gevorderd dan 
de gemiddelde gemeente. Wij 
dachten bij het opstellen van dit stuk 
aan ongeveer 40 tot 60 gemeenten. 
Het hebben van een eigen verordening 
hebben wij als een van de leidende 
criteria willen hanteren. Ik denk dan 
ook dat wij met die 73 al een heel 
eind op weg zijn. Daarmee is 
overigens niet gezegd, dat andere 
gemeenten niet ook een dergelijke 
verordening zouden moeten formule-
ren. 

Ik zal mij nader oriënteren waar het 
gaat om de monumentenregistratie 
maar ik meen toch, mede op grond 
van eigen waarneming, dat de 
registratie van de ongeveer 42.000 
monumenten, gerealiseerd conform 
de regelingen van de Monumenten-
wet, gegevens bevat die beschikbaar 
zijn op kaart èn in geautomatiseerde 
vorm. Als er echter ook op dit punt 
sprake is van een misverstand, wil ik 
graag trachten, het uit de weg te 
helpen. 

Wat betreft de projectorganisatie, 
waarmee uitvoering moet worden 
gegeven aan de Monumentennota, 
geldt dat men dient te opereren 
onder mijn verantwoordelijkheid. In 
deze organisatie zijn medewerkers 
van mijn departement opgenomen en 
per onderdeel van de nota wordt 
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overleg gevoerd met vertegenwoordi-
gers van het desbetreffende gedeelte 
van het particuliere veld. Het gaat nu 
om een verantwoorde en financieel-
bestuurlijke uitwerking van wat in de 
nota is vermeld. 

Mevrouw Tiesinga-Autsema 
(D'66): Ik heb met enige nadruk 
vragen gesteld over deze projectorga-
nisatie omdat in het veld de indruk 
bestaat dat men in Zeist al lang bezig 
is met de feitelijke uitvoering van 
sommige punten van de nota. Als 
voorbeeld vermeld ik het volgende. Ik 
weet dat door vertegenwoordigers 
van de rijksdienst met de PPD's 
wordt gesproken over zaken, die 
deze nota betreffen. Ik kan mij 
heel goed voorstellen dat dit bij de 
mensen van de afdelingen monumen-
tenzorg van de provincies, de 
hobby's van de minister op dit punt 
kennende of misschien juist hopend 
dat hij dergelijke hobby's gaat 
krijgen, toch grote onrust zaait. Ik 
heb de minister alleen maar duidelijk 
willen maken dat hij wellicht niet 
weet welke onzekerheid en problemen 
er in het veld leven, ook ten aanzien 
van de projectorganisatie. 

Minister Brinkman: Voorzitter! Ik zal 
hier zeker voordeel mee proberen te 
doen, maar ik wil er nog wel een 
kanttekening bij plaatsen. In het vuur 
van haar interruptie sprak mevrouw 
Tiesinga over 'hobby's', maar ik 
probeer monumentenzorg toch iets 
hoger te achten dan alleen maar een 
hobby van een toevallig passerende 
bewindsman. Bovendien worden er 
vele gesprekken gevoerd. Ik denk dat 
soms in het veld ook wel eens sprake 
is van selectieve waarneming, een 
begrip uit de sociologie en mevrouw 
Tiesinga dus welbekend. Men hoort 
wel eens wat men wil horen en ik kan 
mij dus voorstellen dat een gesprek 
met een op zich willekeurige organi-
satie misschien wel eens ten onrechte 
wordt uitgelegd als een bepaalde 
nieuwe beleidslijn, terwijl het zo 
helemaal niet bedoeld is. In ieder 
geval is het signaal mij heel duidelijk 
en ik zeg graag toe dat ik mij persoon-
lijk op dit punt zal oriënteren. 

Mevrouw Vonhoff, maar ook 
anderen, is nog eens teruggekomen 
op de belangrijke kwestie van het 
niet uitreiken van de P. C. Hooftprijs. 
Zij veronderstelde dat ik de principiële 
aspecten van de zaak maar heb laten 
liggen onder het motto: dat is niet 
interessant voor dit huis. Niets 
daarvan, Voorzitter, ik heb kernachtig 
proberen samen te vatten wat ik niet 

alleen aan de overzijde, maar ook in 
tal van externe besprekingen naar 
voren heb gebracht namens het 
kabinet over de principiële kant van 
de zaak. 

Ik heb daarbij heel bewust onder-
scheid gemaakt tussen enerzijds het 
reguliere kunstenbeleid dat niet 
treedt in een inhoudelijke beoordeling 
van datgene wat van overheidswege 
gesubsideerd wordt en anderzijds het 
bekronen van staatswege van een 
bepaalde kunstuiting, in dit geval een 
bepaald literair werk. Dat is de kern 
geweest van mijn principiële betoog 
en ook nu wil ik dat als kern onder-
strepen. Daarbij is niet de vraag aan 
de orde of de minister formeel 
bevoegd is, want gelet op het 
reglement voor de P. C. Hooftprijs zal 
toch duidelijk moeten zijn dat de 
minister wel degelijk bevoegd is om 
een eigen opvatting te hebben. 

Wèl is daarbij de vraag aan de 
orde welke afweging de minister dan 
kan maken. Het kabinet heeft 
nadrukkelijk gesteld dat het niet gaat 
om de literaire kwaliteiten van de 
schrijver, maar om de kwetsende 
strekking van zijn geschriften voor 
individuele burgers, voor het staats-
hoofd, voor groeperingen in onze 
bevolking. Dat is de kern geweest 
van de afweging, van de beoordeling 
van het kabinet. Ik realiseer mij heel 
wel dat er verschillend over gedacht 
kan worden. 

Wij hebben die opvatting verdedigd 
in een debat aan de overzijde en ik 
ben uiteraard bereid om dat hier ook 
te doen. Volgens mij is nu ook niet de 
vraag aan de orde wat nu precies dat 
kwetsende is geweest, want ik heb 
heel duidelijk geprobeerd dat aan te 
geven in alle details, ook met citaten 
uit het juryrapport. Bewust is daarbij 
de term 'beledigend' buiten beschou-
wing gebleven, omdat wij ons er zeer 
wel van bewust waren dat er dan een 
ander aspect in discussie zou komen, 
nl. de vraag of niet enigerlei strafrech-
telijke procedure moest worden 
aangespannen. Wij hebben dat dus 
niet gedaan; het ging erom dat van 
de overheid gevraagd werd om een 
bepaalde waardering te uiten in de 
vorm van een staatsprijs. 

Ik hoop, Voorzitter, dat ik hiermee 
in ieder geval enigszins duidelijk heb 
gemaakt de afweging van het 
kabinet. Ik begrijp dat ik mevrouw 
Vonhoff hiermee moeilijk kan 
overtuigen. Dat spijt mij zeer, want ik 
onderstreep nogmaals hoezeer ik 
eraan hecht dat wij proberen, daar 
waar w i j - i k doel dan niet alleen op 
mevrouw Vonhoff en mijzelf, maar 

ook op anderen - kennelijk vanuit 
verschillende invalshoeken naar 
zaken als deze kunnen kijken, met 
elkaar toch verder te komen, niet 
alleen hier in dit huis, maar ook in het 
literaire veld. 

Dat is nu precies de reden geweest 
waarom ik de Raad voor de Kunst en 
de Commissie letteren van deze raad 
aanstonds heb gevraagd, overleg 
met mij te voeren. Ik heb deze 
instanties bepaald niet onder druk 
willen zetten omdat ik weet dag de 
zaak als het ware nog heet is, dat je 
je er opnieuw aan zou kunnen 
branden, wat naar mijn gevoelen te 
allen tijde voorkomen moet worden. 

Ik heb nu een aantal elementen 
genoemd uit het recente overleg met 
de Raad voor de Kunst, die erop 
neerkomen dat er wel degelijk 
onderdelen van de tot nog toe 
geldende procedure zijn die wellicht 
tot heroverweging zouden moeten 
leiden. Ik noem de periodiciteit van 
de prijs, de hoogte ervan en de 
vraag, of alleen een jury zou moeten 
adviseren. Misschien moet de Raad 
voor de Kunst - een suggestie van de 
raad zelf - daar nog een advies naast 
- dus niet er tegenover - leggen. 
Hierover en mogelijk nog over andere 
zaken is buitengewoon zinvol te 
discussiëren. 

Die zaken reiken bepaald ook 
verder dan alleen de vraag, of 
iemand één of twee weken de tijd 
moet nemen om een oordeel te 
vellen. Ik chargeer nu wat omdat er 
ook wel gezegd is dat de procedure 
niet zo belangrijk is en dat het om de 
inhoud van de zaak gaat. Maar zelfs 
met die procedure kan met behoud 
van enerzijds het systeem van 
staatsprijzen en anderzijds een 
systeem van ministeriële verantwoor-
delijkheid nog wel degelijk een 
nadere weging plaatsvinden van de 
belangen die hierbij in het geding 
blijken te zijn. 

Voorzitter! Hiermee hoop ik 
mevrouw Vonhoff duidelijk te hebben 
gemaakt dat ik er wel degelijk op uit 
ben, de betrekkingen met het literaire 
veld te normaliseren. Ik zeg haar 
graag na: hoe dichter bij de Kroon, 
des te minder partijman. Ik voeg 
eraan toe: partijbelangen hebben in 
deze zaak geen rol gespeeld. Ook in 
algemene zin probeer ik me daar 
echt verre van te houden, al wil ik 
nog wel zeggen dat haar grote 
voorman aan de overzijde mij ooit 
bijna in zijn partijpolitieke armen 
heeft gesloten. Nu zijn alle partijen 
mij zeer lief, maar mijn eigen 
politieke partij toch nog het meest. 
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Ik hoop dat mevrouw Vonhoff dit 
zonder verdere discussie zal aanvaar-
den. Overigens ben ik blij dat zij de 
tijd tussen de eerste en de tweede 
termijn goed gebruikt heeft door 
gereformeerde schrijvers over deze 
kwestie te raadplegen. 

Voorzitter! Dan kom ik toe aan het 
bespreken van een niet alledaags 
gebeuren in deze Kamer, namelijk 
het indienen van een motie, en dan 
nog wel een motie die op voorhand 
al brede steun lijkt te krijgen. Dat 
betekent dat ik twee keer moet 
nadenken alvorens er een reactie op 
te geven. Daartoe heb ik ook de 
gelegenheid gehad dankzij de korte 
schorsing die u hebt willen inlassen, 
mijnheer de Voorzitter. Die tijd heb ik 
gebruikt om nog enkele vragen te 
formuleren waarop ik nog graag 
antwoord van mevrouw Veder en de 
andere ondertekenaars zou krijgen. 
In de motie staat dat de Wet voorzie-
ningen gezondheidszorg het juiste 
wettelijke instrument biedt voor de 
problematiek die in de motie wordt 
geschetst en die zij heeft toegelicht. 
Wij vragen ons af, of door deze 
formulering de Wet gezondheidszorg 
en maatschappelijke dienstverlening 
niet achter de horizon dreigt te 
verdwijnen. Dat zou namelijk in 
tegenspraak met ons beleid zijn en 
wij zouden dan ook graag helderheid 
op dit punt verkrijgen alvorens ons 
oordeel over deze motie te geven. 
Een tweede vraag heeft betrekking 
op het dictum. Daarin staat, dat 
invoering van de WVG eventueel in 
vereenvoudigde vorm zou moeten 
worden bevorderd. Dat zou wijziging 
van de Wet voorzieningen gezond-
heidszorg impliceren. 

Daarbij laat ik nog buiten beschou-
wing de wens van de Tweede Kamer, 
één- en andermaal door de heer 
Dees en de zijnen geuit, dat de 
uitvoeringsmaatregelen eerst 
'voorgehangen' zouden moeten 
worden bij de Tweede Kamer. Dat 
geeft nog wel enige problemen, niet 
alleen wat de snelheid betreft, maar 
ook op het punt van de vormgeving. 
Heeft mevrouw Veder zich gereali-
seerd, dat die vereenvoudiging tot 
wetswijziging zou moeten leiden? Als 
zij die conclusie onderschrijft, is zij 
het er dan niet mee eens dat het 
verstandig zou zijn om die wetswijzi-
ging te betrekken bij de behandeling 
van de Wet gezondheidszorg en 
maatschappelijke dienstverlening? 
Dat behoeft overigens niet te 
betekenen dat de WVG op andere 
onderdelen niet zou kunnen worden 

ingevoerd. Men weet dat de staats-
secretaris daar hard mee bezig is. 

Vergeef mij deze vragen, maar 
voor de zorgvuldigheid van de 
behandeling van deze zaken lijkt het 
mij van belang te weten, wat het 
antwoord is. Ik wil ook wel toelichten 
waarom ik de vraag zo indringend 
heb geformuleerd. Mevrouw Veder 
heeft gezegd dat er toch wel zo grote 
verschillen zijn tussen gezondheids-
zorg en maatschappelijke dienstverle-
ning, dat bij haar de vraag rees of die 
beide brede terreinen wel in één wet 
zouden kunnen worden opgenomen. 
Ik realiseer mij dat die vraag zeer 
legitiem is. Wij hebben echter daarop 
een politiek antwoord geformuleerd, 
zoals wij dat ook in de eerste termijn 
hebben gedaan. Daarom is het goed, 
indien er verschillen van inzicht zijn 
tussen deze Kamer en de beide 
bewindslieden, om deze duidelijk op 
tafel te hebben. 

Ik kom vervolgens op de zaak van 
de euthanasie. Ik heb, via mijn 
ambtenaren, mij ervan verzekerd bij 
de staatscommissie, dat het inder-
daad nog altijd de bedoeling is om 
tegen het zomerreces het rapport 
van de staatscommissie beschikbaar 
te hebben. Wij 2ijn er dus bepaald 
niet op uit, ook de staatscommissie 
niet, om de zaak uit te stellen. 
Wanneer het rapport op tafel ligt, 
kan wat ons betreft de discussie 
beginnen. Daarbij bestaat er tussen 
mevrouw Veder en mij geen verschil 
van mening over, dat een mens 
bepaald niet het verlengstuk van de 
techniek mag worden. Ik weet echter 
dat dit bij dit onderwerp al hele 
gedachtenwerelden kan oproepen. 
Laten wij dus maar aan de hand van 
concretere teksten hierover verder 
discussiëren. 

Ik neem aan dat de staatssecretaris 
nog ingaat op de medische registratie 
voor individuen. 

De heer Eijsink heeft mij een 
spiegelbeeld voorgehouden. Ik vroeg 
mij even af of dit het spiegelbeeld 
was van één van de volkszangeressen. 
Dat zal het echter wel niet zijn 
geweest. Ik heb de indruk dat men 
over mijn optreden denkt, zoals 
Adriaan van Dis zondagavond leek te 
veronderstellen, namelijk dat ik wat 
al te gemakkelijk door ruiten en dus 
door het beeldscherm heenga. Dat 
lijkt mij eerlijk gezegd een verkeerd 
beeld. 

Ik weeg mijn standpunten wel 
degelijk zorgvuldig. Daarom wil ik 
ook niet zonder raadpleging van 
Schopenhauer en andere klassieken 
door de spiegel heenlopen die de 

heer Eijsink mij heeft willen voorhou-
den. Er komt waarschijnlijk nog wel 
een andere gelegenheid waarbij wij 
elkaar op onze kennis van de klassie-
ken kunnen toetsen. In dit verband 
zou het woord 'evalueren' minder op 
zijn plaats zijn. Als ik dan antwoord 
op de concrete vraag van de heer 
Eijsink, denk ik dat hij gelijk heeft als 
hij stelt dat in gemeen overleg de 
evaluatiecriteria tot stand moeten 
komen. 

Naar mijn waarneming is dat ook 
wel de praktijk. Ik herinner mij ten 
minste zeer vele debatten, ook aan 
de overzijde waarbij tegen de 
regering is gezegd dat men nog wel 
kritische kanttekeningen had bij het 
beleid. De regering mocht wel van 
start gaan, maar moest op bepaalde 
punten de zaken kritisch volgen. 
Gevraagd werd dan om de Kamer 
daarover verslag te doen, na omme-
komst van een bepaalde termijn. 
Zowel ten principale als in de praktijk 
van alledag zullen de heer Eijsink en 
ik niet zoveel van mening verschillen. 
Het doet mij genoegen om dat ook 
hier nog eens te mogen constateren. 

Ik kom nog even terug op de P.C. 
Hooftprijs. De heer Kuiper heeft 
daarover gesproken. Hij heeft mij nog 
gemeld dat hij eerder weg moest. 
Het gaat over een bepaalde brochure 
van Buitenlandse Zaken. Ik heb die 
op korte termijn niet hier beschikbaar. 
Ik weet wel dat de P.C. Hooftprijs een 
oeuvreprijs is. Het is een prijs voor 
het werk van een bepaalde auteur, 
voor zijn gehele oeuvre, gedurende 
zijn gehele leven geschreven. Het lijkt 
mij goed dat ook andere departemen-
ten, indien zij zich met deze zaak 
wensen bezig te houden, zich aan dat 
aspect van het instellingsreglement 
houden. 

De heer Kuiper had inderdaad 
goed begrepen dat een overdaad aan 
wetgeving schaadt. Zeker op het 
terrein van de cultuur moeten wij 
terughoudend zijn. Dat is ook de 
reden geweest dat ik aan een aantal 
externe adviseurs advies heb 
gevraagd over de wenselijkheid en 
concretisering van een eventuele 
cultuurwet, kunstenwet of hoe wij die 
in de praktijk willen noemen. 

Ik heb van de heer Kuiper begrepen 
dat hij zijn ideologische beschouwing 
vooral aan de leden van dit Huis had 
willen richten. Dit had ik inderdaad 
begrepen en daarom heb ik hierover 
gezwegen. Ik gebruik zijn geestelijke 
manna al regelmatig en heb mijn 
portie dus graag beschikbaar 
gesteld, althans qua zendtijd, aan de 
andere leden van dit Huis. Ik hoop dat 
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zij de woorden van de heer Kuiper 
goed tot zich willen laten doordringen. 

Ik ben de heer Kuiper buitengewoon 
erkentelijk voor zijn constatering dat 
de toezeggingen die ik destijds in dit 
Huis heb gedaan over de uitvoering 
van de Wet behoud cultuurbezit, 
vlekkeloos zijn verwerkt. Ik houd 
ervan, mij aan afspraken te houden 
en ben er blij om dat de heer Kuiper 
heeft vastgesteld dat dit het geval is 
geweest. 

Hij heeft gelijk, als hij veronderstelt 
dat de definitie van cultuur die mijn 
departement onder mijn verantwoor-
delijkheid tegenwoordig gebruikt, 
breed is. Er zijn geen elitaire 
opvattingen op dit punt. 

De media hebben in de loop van 
de eeuwen een zelfstandige positie 
geclaimd. Dit is goed, als het gaat 
om de inhoud van datgene wat zij 
naar voren brengen, maar het lijkt mij 
verstandig dat wij de touwtjes zo nu 
en dan aantrekken, als het gaat om 
de bestuurlijke vormgeving. Dit is 
precies de reden geweest waarom wij 
de organisatie van de media meer in 
ogenschouw hebben genomen. Ik ga 
er hierbij nog aan voorbij dat wij nog 
altijd de wenselijkheid aanwezig 
achten, het brengen van cultuur, in 
het bijzonder Nederlandse cultuur, 
op radio en televisie te intensiveren, 
uiteraard met behoud van de 
programmatische vrijheid van de 
media. Dit is de inhoudelijke reden 
waarom wij graag de media en 
andere uitingen van cultuur in één 
organisatorisch verband op ons 
departement onderbrengen. 

Ik bied nog eens excuses aan voor 
het feit dat ik als het ware door het 
departement heen ben gesprongen. 
Opnieuw is het debat voor mij een 
bron van vreugde en inspiratie 
geweest. Het is mogelijk dat ik niet 
op iedere vraag voldoende concreet 
heb geantwoord. Ik zeg op voorbe-
houd toe dat ik datgene wat hier naar 
voren is gebracht, nog eens zal 
nalezen. Kom ik tot de conclusie dat 
bepaalde zaken onderbelicht zijn 
gebleven, dan zal ik hierover een 
schriftelijk antwoord nazenden. 

De heer Tummers (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb een opmerking 
over de orde. Zojuist is in het debat 
de mogelijkheid opengebleven dat in 
dit huis wordt gesproken over 
notities of nota's als agendapunten. 
Toen heeft u niet ingegrepen. 

De Voorzitter: Vanzelfsprekend 
niet. De mogelijkheid bestaat 
immers, al is de Kamer hierin zeer 
terughoudend. 

De heer Tummers (PvdA): U heeft 
ook van deze terughoudendheid geen 
melding gemaakt. Het is namelijk niet 
gebruikelijk en na de woorden van de 
minister is de mogelijkheid blijven 
hangen dat dit eens gebruik zal zijn. 

De Voorzitter: Het is mij niet 
duidelijk dat dit eruit volgt. Er is geen 
opmerking gemaakt die staatsrechte-
lijk onjuist is. Dan grijpt de Voorzitter 
niet in. Als hij telkens moet ingrijpen, 
wanneer iets niet helemaal voor de 
hand ligt, blijft hij aan het woord. 

De heer Tummers (PvdA): Het was 
weliswaar niet staatsrechtelijk 
onjuist, maar wel voor de huiselijke 
orde. 

D 
Staatssecretaris Van der Reijden: 
Mijnheer de Voorzitter! De laatste zin 
van het betoog van mevrouw Ermen 
had betrekking op de wet-BOPZ, de 
nieuwe krankzinnigenwet. Het 
voorlopig verslag ligt inderdaad, 
zoals zij mededeelde, sinds enige 
ti jd, om precies te zijn sinds december 
jongstleden op ons ministerie. Er 
wordt hard aan de verwerking ervan 
gewerkt. Hiervoor is afstemming 
nodig met andere ministeries, met 
name Justit ie, omdat er relaties zijn 
met de wet inzake patiëntenrechten 
en het mentorschap. 

Mevrouw Van der Meer sprak over 
voorlichting, in het bijzonder over het 
NISSO. Ik meen dat mevrouw Van 
der Meer en ik niet over het belang 
van onderzoek en voorlichting zelf 
van mening verschillen. Als het om 
de concrete korting op de subsidie 
van het NISSO gaat, dreigen wij 
echter materieel, niet inhoudelijk van 
mening te verschillen. 

Het verschil is niet kwalitatief, 
maar het gaat erom dat door ons op 
de NISSO-bijdrage is bezuinigd. Er 
wordt niet meer gekort dan bij 
andere instellingen; het NISSO wordt 
alleen door twee departementen 
tegelijk getroffen. Daardoor komt het 
effect wat harder aan. 

Wat Almere betreft, heb ik de 
indruk dat mijn minister en mevrouw 
Tiesinga oogappels delen. Er is in elk 
geval één oogappel die ik met 
mevrouw Van der Meer deel, 
namelijk Almere respectievelijk de 
landdrost die daar zetelt. Ik houd mij 
strak aan de afspraken die ik met 
hem heb gemaakt, niet om zijn 
persoon maar omdat het gehele 
project Almere een buitengewoon 
belangrijke zaak is, die ik zo veel 
mogelijk wil bevorderen. Ook hier 
waren een paar juridische hobbels, 

die echter dezer dagen zijn overko-
men. Ik hoop dus binnen inderdaad 
enkele dagen de algemene maatregel 
van bestuur te kunnen ondertekenen. 

Mevrouw Tiesinga-Autsema 
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! De 
staatssecretaris en ik hebben toch 
een gemeenschappelijke oogappel, 
want ik heb over Almere met hem 
gesproken! 

Staatssecretaris Van der Reijden: 
Nu, kijk eens aan! Dan deel ik dus het 
genoegen van mijn minister! Dat is 
voor mij een vreugde op zichzelf. 

Mevrouw Van der Meer heeft 
gesproken over de geslachtsziekten-
bestrijding in Amsterdam. Daarvoor 
is aanvullende financiering toegekend, 
want het ging om een 'drempelvrije' 
kliniek. In de schriftelijke beantwoor-
ding heb ik al meegedeeld, dat deze 
zaak in een werkgroep wordt 
besproken. Het gaat er nu om of nog 
op het gebied van de voorlichting 
fondsen beschikbaar zouden zijn. Die 
zijn helaas echter op dit moment niet 
beschikbaar. Met het oog op het 
door mevrouw Van der Meer gesig-
naleerde AIDS-gevaar beraad ik mij 
wel op mogelijkheden om daarin 
alsnog te voorzien. 

Mevrouw Van der Meer heeft een 
vraag gesteld over preventief 
onderzoek van prostaatkanker. Zij 
bedoelde te spreken over een 
voorlichtingscampagne maar zij 
sprak over bevolkingsonderzoek. 
Daarmee heeft zij mij even op het 
verkeerde been gezet. Zij sprak over 
een controle twee keer in het jaar. 
Dat is een vorm van ziektebestrijding 
die zich richt op een risicogroep, 
waarbij de afweging van voor- en 
nadelen zorgvuldig moet plaatsvin-
den. Ik hoop, dat mevrouw Van der 
Meer voorlopig genoegen wil 
nemen met mijn toezegging, dat ik 
op deze belangrijke zaak wil 
terugkomen in het kader van de 
voortgangsnotitie over de kankerbe-
strijding die ik aan de Tweede Kamer 
zal zenden. Ik zal daarvan gaarne een 
afschrift aan deze Kamer zenden. 

Mevrouw M . A. van der M e e r 
(PvdA): Als het dan maar niet te 
lang duurt. Ik ben namelijk echt 
gealarmeerd geraakt door het feit, 
dat in één week een aantal mannen 
sprak die het bleken te hebben. De 
dokter had hen gevraagd waarom zij 
niet veel eerder waren gekomen en 
of zij niet wisten dat zij boven die en 
die leeftijd twee keer per jaar langs 
moesten komen. Hoe zouden die 
mensen dat moeten weten? Is het 
niet ontzettend simpel om daarover 
iets uit te sturen? 
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Staatssecretaris Van der Reijden: 
Ik heb een stukje weggelaten van een 
tekst, namelijk dat het dan weer om 
de vraag gaat of iedere arts bij wie 
men zich meldt voldoende informatie-
niveau heeft. Ik wil deze zaak echt 
nog even rustig bekijken alvorens 
concrete toezeggingen te doen. 

Over de screening van baarmoeder-
halskanker hebben wij een paar 
weken geleden aan de overzijde 
gesproken. Mevrouw Van der Meer 
kwam terug op een vraag die ook de 
heer De Pree mij heel indringend heeft 
gesteld, namelijk of vrouwen toch 
niet een tweede keer kunnen worden 
opgeroepen. Ik heb dit aan de 
overzijde tweemaal weersproken en 
ik doe dat ook vandaag. Ik volsta 
thans met de opmerking, dat de 
ervaringen in de proefregio's een 
andere en strikt geregelde opzet van 
screening betrof dan de veel flexibeler 
igogelijkheden van onderzoek bij de 
huisarts. 

Mevrouw Van der Meer heeft 
gesproken over personen die door 
middel van een fellowship van het 
Koningin Wilheminafonds worden 
bij- of nageschoold in de epidemiolo-
gie, die voor een positie in de 
kankerbestrijding zijn voorbestemd. 

Ik wil beginnen met mevrouw Van 
der Meer op dit punt in hoofdzaak 
gelijk te geven. Ik wijs haar er echter 
op dat bij de epidemiologie de 
grondbeginselen voor de diverse 
onderzoeksvelden gelijk zijn. De 
epidemiologische capaciteit wordt 
uitgebreid. Dat betekent dat de 
mogelijkheden groter worden om 
deze capaciteit in te zetten in de door 
mevrouw Van der Meer bedoelde zin. 

Ik ben nu echt toe aan de opmer-
kingen van mevrouw Tiesinga. Ik 
maak mijn excuses voor het gemiste 
'oogappeltje'. Mevrouw Tiesinga 
stelde mij een vraag over de plankos-
tenvergoeding aan de gemeenten. Zij 
vroeg waarom deze vergoeding was 
verlaagd. Die veronderstelling is niet 
juist. De verhoging is niet doorgegaan, 
maar de plankostenvergoeding is niet 
verlaagd. 

Ik heb daar een reden voor. De 
verhoging van de vergoeding was 
gericht op de planning. Voordat met 
die planning wordt begonnen, 
moeten financiële kaders worden 
berekend. Met de planningswerk-
zaamheden en het berekenen van de 
financiële kaders wordt later begon-
nen. Het opstarten van het regionaal 
overleg kost niet zoveel geld. Daarom 
lijkt het mij redelijk dat nog niet is 
overgegaan tot verhoging van de 

plankostenvergoeding. Het gaat 
hierbij niet om een structurele zaak. 
De verhoging van de vergoeding is 
tijdelijk opgeschort. 

Ik kom vervolgens toe aan de vraag 
van mevrouw Tiesinga over de eigen 
bijdrage AWBZ. Die eigen bijdrage 
wordt berekend op grond van het 
inkomen van het voorafgaande jaar. 
Op verzoek van de Ziekenfondsraad 
gaat de eigen bijdrage op grond van 
het inkomen in 1984 eerst in per 1 
juli 1985 en niet per 1 januari. Indien 
de bijdrageplichtige door hogere 
aftrekbare kosten in 1985 onderde 
zakgeldnorm van de Bijstandswet 
komt, kan herberekening worden 
aangevraagd. 

Zolang terugkeer naar de maat-
schappij kan worden verwacht zijn de 
kosten voor eigen huishouding voor 
onbepaalde tijd aftrekbaar. Als 
eenmaal beslist is dat de terugkeer 
niet meer kan worden verwacht, 
dient, wanneer de inkomensafhanke-
lijke bijdrage verschuldigd is, de 
eigen huishouding binnen drie 
maanden te worden opgeheven. 
Enerzijds is dit een harde zaak, maar 
anderzijds denk ik dat op vele vragen 
nog antwoord gegeven moet worden 
voordat echt tot die harde maatregel 
wordt overgegaan. 

Dan heeft mevrouw Tiesinga nog 
even gerefereerd aan het overleg 
met het platform voor alleenstaanden. 
Bij dat overleg zijn beide staatssecre-
tarissen van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en ik aanwezig. 
Ten aanzien van één onderwerp 
hebben wij heel uitdrukkelijk een 
afspraak gemaakt. Het ging daarbij 
om de mening van de alleenstaanden 
dat zij meervoudig door regeringsmaat-
regelen getroffen worden. Wij hebben 
afgesproken dat dit nader bezien zal 
worden. 
Ik kom vervolgens toe aan de opmer-
kingen van de heer Schuurman. De 
heer Schuurman heeft nog eens op 
onze opmerking gewezen over 
medisch-ethische zaken. Hij heeft 
erop gewezen dat deze discussies ook 
wel eens ontsporen. Hij heeft vervol-
gens gezegd dat politieke uitspraken 
nodig kunnen zijn om de discussies, 
die zijns inziens een verkeerde kant uit 
kunnen gaan, tegen te houden. Hij 
wees in het bijzonder op de DNA-dis-
cussie, op het experimenteren met 
embryo's en de identiteit van de donor 
bij kunstmatige inseminatie. 
In verband met dat laatste verwees 
hij naar de situatie in Zweden. Ten 
aanzien van de vraag of de identiteit 
van de donor wel of niet bekend 
moet zijn, kan ik zeggen dat dit 
vraagstuk is betrokken in de advies-

aanvraag die ik onlangs aan de 
Gezondheidsraad heb gezonden. 
Daarom wil ik niet verder op dit 
onderwerp ingaan. 

Verder heeft de heer Schuurman 
gesproken over de experimenten met 
embryo's of, secuurder gezegd, 
bevruchte eicellen verkregen in het 
kader van in-vitro-fertilisatie die niet 
worden geplaatst in de baarmoeder. 
Ik meen dat wij in Nederland niet zo 
verschrikkelijk bang moeten zijn voor 
de ontwikkeling die hij elders heeft 
gesignaleerd, aangezien wij in 
Nederland medisch-ethische commis-
sies hebben in academische zieken-
huizen, die daar in het algemeen vrij 
scherp op toezien. In verband met 
wetgeving op dat terrein heb ik erop 
gewezen dat er een adviesaanvrage 
aan de Nationale Raad voor de 
Volksgezondheid in voorbereiding is. 

Ook daarop wil ik nu niet verder 
ingaan. Ik mag veronderstellen dat 
het de heer Schuurman bekend is dat 
het rapport van de brede DNA-com-
missie binnenkort aan de overzijde 
aan de orde is. Dan zal de minister 
van Onderwijs het regeringsstandpunt 
over recombinant DNA verdedigen. 
Er is al toegezegd dat de minister van 
WVC mede aan de hand van het 
nader advies over de ethische 
aspecten van de in-vitro-fertilisatie 
van de gezondheidsraad zal bezien in 
hoeverre het wenselijk is dat de 
regering stappen neemt. 

De heer Schuurman sprak ook over 
technology assessment. Ik wil dat 
een beetje relativeren, omdat 
technology assessment vooral gaat 
over medische techniek, over 
effectiviteit en efficiency, bij voorbeeld 
bij opereren, bestraling, medicijnge-
bruik, psychotherapie, het gebruik 
van scanners of traditionele technie-
ken. In een aantal gevallen komen 
ook vraagstukken van ethiek aan de 
orde. Wij moeten wel waakzaam zijn, 
maar ik meen dat wij 'technology 
assessment' niet als een bedreigend 
begrip moeten bezien. 

Ik ben het met mevrouw Veder 
eens dat de wet BIG een hogere 
urgentie heeft. Wij praten er al 
vreselijk lang over. Ik hoop dat die 
binnenkort naar de ministerraad kan 
worden verzonden, maar er is nu 
eenmaal een streven van dit kabinet 
naar deregulering. Dat houdt mij af 
en toe bij de achillespees. 

Mevrouw Veder-Smit (VVD): 
Misschien mag ik dan ten overvloede 
zeggen dat de BIG op zichzelf een 
geweldige deregulering is. Ik weet 
niet of die dan ook weer overgedaan 
moet worden. 
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Staatssecretaris Van der Reijden: 
Er is een afspraak gemaakt in het 
kabinet dat alles wat na 1 februari is 
ingediend opnieuw moet worden 
bezien op een aantal aspecten. 
Aangezien dit een kabinetsbesluit is, 
ben ook ik daaraan gebonden. 

Mevrouw Veder heeft verder 
gesproken over het instituut voor 
verplegingswetenschap. Zij heeft 
blijvende aandacht voor de taak van 
het instituut gevraagd. Zij heeft mij 
gevraagd of ik een taak zie voor dit 
instituut naast andere instanties. Die 
vraag beantwoord ik gaarne bevesti-
gend. Ik zal zeker verder aandacht 
aan het instituut geven. 

Mevrouw Veder wijst vervolgens 
op knelpunten in de verpleging als 
gevolg van budgettering en arbeids-
duurverkorting. In het bijzonder wijst 
zij dan op de verpleeghuizen. Ik meen 
dat dat juist is. Ik neem aan dat zij 
net als ik vele brieven daarover krijgt. 
Ik moge er nog eens op wijzen dat de 
situatie in de verpleeghuizen voor mij 
aanleiding is geweest - daar is een 
hele discussie over geweest; ik wil 
niet de indruk wekken dat ik dat 
louter spontaan heb gedaan - om 
juist deze categorie bij de budgetkor-
tingen te ontzien. In verband met de 
arbeidsduurverkorting wordt bij de 
verpleeghuizen uitgegaan van 85% 
herbezetting, zoals in de gehele 
gezondheidszorg. Als dat een 
laconieke acceptatie zal uitroepen, is 
dat toch een vrij bijzondere zaak. Er 
zijn hele stukken van mijn portefeuille 
waar dat percentage helaas niet 
bereikt kan worden. 

Bovendien zijn er afspraken 
gemaakt over de interne prioriteits-
stelling c.q. het verschil tussen 
verplegend en administratief perso-
neel. Dat leidt ertoe dat in een vrij 
groot aantal gevallen tot een volledige 
herbezetting kan worden gekomen. 

Vervolgens heeft mevrouw Veder 
- ik zou bijna zeggen, zoals zij heeft 
gedaan: traditiegetrouw - aandacht 
gevraagd voor de verpleging, de 
verpleegkundige specialisaties en de 
knelpunten daarbij. Ik heb hierover 
zoeven al gesproken. Ik wil nog eens 
zeggen dat deze zaak mijn grote 
aandacht heeft. 

Ik ben het met mevrouw Veder 
eens, dat de wijziging van de 
wetgeving op het gebied van de 
ziektekosten een belangrijke zaak is 
die volgens de regering nog deze 
kabinetsperiode geregeld moet zijn. 
Het ontwerp ligt nu bij de Raad van 
State ter advisering. Ik neem aan, dat 
ik het advies binnen enkele weken 

mag ontvangen. Ik zal dan nog een 
aantal weken nodig hebben om een 
aantal opmerkingen van de Raad van 
State - opmerkingen die ik thans kan 
bevroeden - te verwerken. Ik hoop 
dat ik het wetsvoorstel in elk geval 
nog vóór de zomer bij de Tweede 
Kamer kan indienen. 

Mevrouw Veder is ook nog 
ingegaan op de gebiedsindeling. De 
provincies zijn bezig met de formule-
ring van definitieve voorstellen. Het 
uitgangspunt daarbij is, dat de 
indeling van de WVG overeenkomt 
met de indeling van de Wet gemeen-
schappelijke regelingen. In nagenoeg 
alle gevallen is dat ook zo. In een 
beperkt aantal gebieden levert het 
echter problemen op. Het is dus een 
beperkt staatje dat ik voor mij heb. 
Het is mijn bedoeling, met de 
betrokken provincies overleg te 
plegen. Het gebied van Cuijk is 
natuurlijk een van de bekende 
probleemgebieden. Ik stel mij voor, 
daarover rechtstreeks overleg te 
plegen met de betrokken provincies. 
De minister van Binnenlandse Zaken 
zal uiteraard bij die gesprekken 
worden betrokken om te bezien of er 
een aanvaardbare oplossing te 
vinden is. 

De heer Vogt heeft nog gesproken 
over het verschil in behandeling van 
tabak en alcohol en andere drugs. Hij 
was daarover niet helemaal tevreden. 
Ik denk dat wij daarover onder het 
genot van een glas jus d'orange nog 
eens van gedachten moeten wisselen, 
want naar mijn mening zijn wij het in 
hoge mate met elkaar eens. Ik kan 
echter kennelijk niet opschrijven wat 
de heer Vogt graag wil horen of 
omgekeerd. 

De heer Vogt is ook nog ingegaan 
op de hoge premies. Uit eigen 
ervaring van vele jaren weet ik, dat 
wij vroeger deden wat hij thans graag 
wil. Later is echter ingezien, dat deze 
methode wel erg ingewikkeld en 
omslachtig was: men moest een heel 
prijsbeleid op gang brengen om te 
diversificeren tussen de verschillende 
soorten premies, zowel collectieve 
als individuele. Nu is gekozen voor 
een globale beschouwing van de 
premieverhoging. Het wordt ove-
rigens keurig uitgerekend, wat dit 
dan voor de praktijk betekent. Ik 
handhaaf echter mijn opmerking, dat 
de premie dit jaar voor het eerst 
sinds vele jaren niet is verhoogd. 

De heer Vogt heeft ook nog 
gesproken over staatssecretaris 
Koning en het onderzoek dat hij zou 
doen. Ik heb zijn tekst nog even 
nagekeken: er staat werkelijk 
staatssecretaris Koning. Het is 

duidelijk waarom hij dat onderzoek 
doet. Het slaat namelijk niet alleen op 
de gezinsverzorging, wat in mijn 
portefeuille zit, maar het gaat over 
een hele variëteit van sociaal-econo-
mische activiteiten. Daarom is 
afgesproken dat staatssecretaris 
Koning het onderzoek zal doen. Ik 
heb gememoreerd, dat ook de 
Centrale Raad voor de Gezinsverzor-
ging met een evaluatie bezig is en 
dat ik alleen al daardoor betrokken 
zal zijn bij het onderzoek van staats-
secretaris Koning. 

De heer Vogt heeft ook gesproken 
over de diëtisten. Het gaat er nu om 
het aantal diëtisten op niveau te 
krijgen. Pas als dat streefaantal 
bereikt is - dit wordt verwacht in 
1992 - is het volgens ons zinvol om 
over evaluatie van een en ander te 
praten. 

Ik heb de opmerkingen van de heer 
Vogt over de bereikbaaiheid van 
ziekenhuizen heel duidelijk verstaan. 
Ik denk dat zij ook reëel zijn. Als 
oud-bestuurder van een ziekenhuis 
weet ik maar al te goed hoe belangrijk 
het is dat het openbaar vervoer langs 
je deur komt en dat niet allerlei 
mensen van de trein of een bus ik 
weet niet hoelang moeten lopen. Ik 
kan echter toch niet veel anders doen 
dan nu de provincies aanroepen. Dat 
zijn namelijk de instanties die mij, 
bijna bepalend, adviseren over de 
ligging van nieuwe ziekenhuizen. 

Ik kan de heer Vogt met de hand 
op het hart verklaren dat voor mij het 
alcoholgebruik op recepties een 
volstrekte uitzondering is. Bij 
voorbeeld bij de ondertekening van 
het convenant met de huisartsen, 
wat toch werkelijk na de hele 
voorgeschiedenis een verheugende 
gebeurtenis was, hebben wij elkaar 
met een glas jus toegedronken. 

Mijnheer de Voorzitter! Er zijn 
alleen nog een paar opmerkingen 
blijven liggen van mevrouw Veder en 
de heer Eijsink. Om te beginnen wil ik 
de heer Eijsink dank zeggen voor de 
kwalificaties die hij heeft gegeven 
van de inbreng van de minister en 
mij. De discussie in deze Kamer is 
inderdaad een bron van inspiratie. 
Dat geldt ook voor de replieken. Van 
het debat van vandaag heb ik echter 
de indruk overgehouden dat ik zo niet 
het hele oeuvre van Schopenhauer 
dan toch ten minste Alice in Wonder-
land zou moeten meenemen. Dat is 
namelijk voor de 'looking glass'. Daar 
sprak de heer Eijsink eigenlijk over. Ik 
beloofd dat ik volgende keer de 
prachtuitgave die in mijn bezit is, zal 
meebrengen. 
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Van der Reijden 

De heer Eijsink heeft gesproken 
over één veld en één ministerie. Hij 
gaf daarbij een voorbeeld over de 
epilepsiebegeleiding en vroeg in welk 
hokje dit nu zat. Van oudsher is alles 
daaromheen medisch. Ik wil dit 
voorbeeld even overdragen naar de 
discussie die ik met mevrouw Veder 
heb mogen voeren. Vervolgens 
transporteer ik dit naar de motie. Ik 
wil dan allereerst zeggen dat het hele 
betoog van de heer Eijsink er nu juist 
in uitmondt dat er wetgeving zal 
moeten komen. Ik ontken dat dit 
zonder wetgeving kan, zoals de heer 
Eijsink stelde. 

Ik raad de Kamer aan nog eens te 
kijken naar een buitengewoon 
lezenswaardig rapport dat dezer 
dagen verschenen is van de heer Van 
der Dussen. Hij heeft dit met een 
paar anderen geschreven. Ik laat in 
het midden of ik zijn conclusies 
volledig deel, maar hij schetst wel 
heel duidelijk de problematiek die 
ook de heer Eijsink heeft aangegeven. 
De stand van wetgeving op dit 
moment inclusief de WVG laat 
helaas niet toe dat er overgeheveld 
wordt van de ene pot in de andere, 
van de AWBZ in budgettaire proble-
men of van de sociale verzekeringen 
in de MD-potten of zelfs van de 
MD-potten in de sociale verzekerin-
gen. Dit is helaas niet mogelijk. Ik 
realiseer mij wel dat het laatste veel 
minder zal voorkomen. 

Dit is echter bijna niet mogelijk. Nu 
heeft de heer Van der Dussen nog 
eens een groot aantal voorbeelden 
gegeven die bij voorbeeld ook goed 
van toepassing zijn op de gehandicap-
tenzorg. In de gehandicaptenzorg 
hebben wij er ook buitengewoon veel 
problemen mee dat er allerlei zaken 
zijn. Voor de beschermende woonvor-
men hebben wij nu de buitengewoon 
legitieme truc uitgehaald die de heer 
Eijsink ook gesignaleerd heeft. Het is 
echter, vind ik, echt behelpen. Het is 
geen goede oplossing. De WVG laat 
dit niet toe. Die ene paragraaf in de 
WVG is volstrekt onvoldoende. 
Daarom heb ik die ene zin ook 
uitgesproken. 

Als ik de motie van mevrouw Veder 
wat oppervlakkig lees - dat doe ik 
gelukkig niet - zou ik kunnen conclu-
deren dat het gaat om een volstrekte 
ondersteuning van het beleid. Als dat 
door praktisch de gehele Eerste 
Kamer gebeurt, moet mijn hart in 
vreugde opspringen. De toelichting 
van mevrouw Veder maakt het mij 
echter wel moeilijk. Zij heeft de 
verschillen tussen volksgezondheid 

en maatschappelijke dienstverlening 
nogal sterk aangezet. 

Ze noemde de indicatiestelling, het 
toezicht, de registratie, het ontbreken 
van een contractuele verhouding, 
minder kwaliteitsbewaking, geen 
klachtrecht, de uiteenlopende duur 
van de projecten, enzovoorts. 
Nogmaals, zij dikt de verschillen echt 
aan. Zij doet dat overigens vanuit een 
opvatting over de komende WGM, 
waarover ik inhoudelijk niet kan 
praten, die stoelt op haar voortreffe-
lijke en gefundeerde kennis van de 
huidige WVG, die buitengewoon 
strikt en normatief is en met indica-
tiestellingen en richtlijnen werkt. 

Dat is het probleem - in Amsterdam 
spreekt men van de makke - waarbij 
de heer Eijsink de vinger op de wonde 
plek heeft gelegd. Juist omdat al die 
zaken al in de oude WVG staan, is het 
niet mogelijk om voor de door hem 
aangegeven problemen een oplossing 
te zoeken. Als ik de door mevrouw 
Veder genoemde verschillen met mijn 
wantrouwende ziel en geest nog eens 
bekijk, dan lijkt haar motie minder op 
een ondersteuning van de WVG en 
meer op een motie tegen de WGM. 

Er is iets bijzonders aan de hand: in 
NRC Handelsblad trof mevrouw Veder 
het hoogst onfortuinlijke lot dat de 
koppenmaker een koppensneller werd 
en dat de opmaker een afmaker werd. 
Ik zou het vreselijk betreuren als 
hetzelfde lot deze positief bedoelde 
motie zou treffen. Dan zouden 
degenen die de motie ondersteunen 
het kabinet, bij indiening in de Tweede 
Kamer, met de rug tegen de muur 
zetten. Met de aanneming van de 
motie zou eigenlijk worden verhinderd 
dat het mogelijk wordt om een wet 
voor te bereiden die een soort 
WVG-plus is. 

Deze WVG-plus maakt het 
mogelijk om zaken bij wijze van 
experiment langzaam in de integrale 
invoeringsprojecten in te bouwen. Ik 
doel op het betrekken van de MD-
voorzieningen bij de volksgezondheid. 
Ik grijp in dit verband even terug naar 
Almere, waar mevrouw Tiesinga de 
aandacht voor vroeg. Daar hebben 
wij geleerd dat het nog buitengewoon 
problematisch is om binnen het 
huidige wetgevingsstelsel - daar 
bestond nog niets, je kunt daar 
huisartsen, apothekers en maatschap-
pelijke dienstverleners neerzetten - 5 
min. voor maatschappelijke-dienst-
verleningsvoorzieningen ergens 
vandaan te 'pingelen' en over te 
brengen, terwijl aanzienlijke bezuinigin-
gen op de volksgezondheidsvoorzienin-
gen aantoonbaar waren. 

Ik zou de Kamer daarom willen 
vragen, nog eens na te denken over 
de ingediende motie. De minister 
heeft al gewezen op het feit dat er 
staat '....het juiste wettelijke instru-
ment biedt'. Je kunt dit beperken tot 
de intramurale en extramurale 
gezondheidszorg maar, om met de 
heer Dees te spreken, ons aspiratie-
niveau ligt wat hoger. Als dat niet 
meer zo is, zou het niet best zijn met 
dit kabinet. 

Ik vraag evenals de minister nog 
eens de aandacht voor het volgende. 
In de motie staat: '...verzoekt de 
regering de invoering, in eventueel 
vereenvoudigde vorm doch met 
behoud van de inspraak van dienst-
verleners, verzekeraars en gebruikers, 
van de WVG met kracht te willen 
bevorderen'. De minister heeft al 
gezegd dat een eventueel vereenvou-
digde vorm een wetswijziging 
noodzakelijk zou maken. Ik vraag mij 
af of alle ondertekenaars van de motie 
het met elkaar eens zijn over de 
vereenvoudiging die eventueel zou 
moeten worden ingevoerd. Geldt dat 
bij voorbeeld ook voor de vestigings-
regeling of niet? 

De Voorzitter: Ik stel voor nu niet 
een derde termijn te houden, maar 
alleen mevrouw Veder-Smit, de 
indienster van de motie, de gelegen-
heid te geven de uitdrukkelijke 
vragen van de minister te beantwoor-
den. Ik verzoek haar zich te beperken 
tot die vragen en dan vooral de vraag 
te beantwoorden over het dictum en 
de noodzaak van wetswijziging. 

Overeenkomstig het voorstel van de 
voorzitter wordt besloten. 

D 
Mevrouw Veder-Smit (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Uit de 
betogen van beide bewindslieden zijn 
het duidelijkst een viertal vragen van 
de minister voortgevloeid. Daarop 
kan ik ook concreet antwoorden aan 
de hand van de wettekst, van de 
toelichting die ik heb gegeven en van 
de toespraak van andere sprekers 
over dit onderwerp. 

De wettekst zegt dat de afstemming 
van intramumale en extramurale zorg 
hoge prioriteit moet hebben en dat 
de WVG daarvoor hét wettelijk 
instrument is. Daarop slaat dat 'het 
juiste wettelijke instrument'. Dat 
moet dus voorrang hebben. 

Het dictum zegt dat deregulering 
niet uitgesloten behoeft te worden in 
vereenvoudigde vorm, maar dan blijft 
het nog altijd de WVG. 

Eerste Kamer 
26 maart 1985 Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 800 



Veder-Smit 

Deze vragen kon ik dus zeer 
concreet aan de hand van de 
wettekst beantwoorden. De minister 
heeft nog twee andere vragen 
gesteld, die ik alleen persoonlijk kan 
beantwoorden. Ik weet niet of andere 
sprekers daarover anders denken. 
Dat moet dan nog blijken. Realiseert 
u zich, zo heeft de minister gevraagd, 
als u enige vereenvoudiging, enige 
deregulering in de WVG acceptabel 
acht, dat dat wetswijziging betekent? 
Uiteraard, als je bepalingen wilt 
dereguleren, dan moet dat via een 
nieuwe wettekst. Mijn persoonlijke 
mening is echter dat dit helemaal 
niet in de WGM behoeft te gebeuren. 
De WGM zal veel meer tijd vragen, is 
nog veel minder ver. Dat zou een 
vertraging van de invoering van de 
WVG betekenen en misschien zelfs 
wordt de rest niet ingevoerd. 

De vierde vraag van de minister 
was: moet de 'M ' wel in deze wet? 
Naar mijn smaak moet dat alleen 
voor zover die ' M ' gezondheidsrele-
vant is - dat is ook conform het advies 
van de Nationale Raad voor de 
Volksgezondheid - en dan nog alleen 
wat betreft de planning, ook de 
planning in de beginfase. 

De staatssecretaris vraagt of ik een 
ondersteuning van de WVG wil of 
een bestrijding van de WGM. In 
zekere zin wil ik beide. Ik wil een 
ondersteuning van de huidige WVG 
en een bestrijding van de WGM, voor 
zover ik die in de eerste versie ken, 
maar misschien komt er nog een heel 
andere versie. Dat zullen wij moeten 
afwachten. 

De Voorzitter: Ik wijs er nog op dat 
de afhandeling van deze motie niet 
meer vandaag zal plaatsvinden. 

D 
Minister Brinkman: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben mevrouw Veder 
buitengewoon erkentelijk voor haar 
nader gegeven toelichting die 
verhelderend is, maar die tegelijkertijd 
op onderdelen duidelijk maakt dat er 
mogelijk een verschil is in het denken 
van mevrouw Veder en haar medeon-
dertekenaars van de motie aan de 
ene kant en de staatssecretaris en 
mijzelf aan de andere kant. Ik wil 
proberen dat heel scherp aan te 
geven, omdat dat een toelichting op 
mijn uiteindelijk advies aan de Kamer 
kan betekenen. 

Inderdaad heeft de WVG mede tot 
doel een afstemming te bevorderen 
tussen de intramurale en extramurale 
zorg. Gelet op de considerans van de 
Wet voorzieningen gezondheidszorg 

gaat het daarbij wel om de gezond-
heidszorg. Aspecten van maatschap-
pelijke dienstverlening kunnen, dunkt 
mij, niet zonder meer onder de 
reikwijdte van de WVG worden 
geschoven. Uiteraard moeten wij de 
zaak ook niet op de spits drijven. Als 
in de bestuurspraktijk praktische 
afspraken gemaakt kunnen worden 
tussen instituten van maatschappelij-
ke dienstverlening en instellingen van 
gezondheidszorg, dan zullen wij niet 
nalaten dat te stimuleren. Strikt 
genomen naar letter en geest van de 
WVG is de WVG daarop niet van 
toepassing. 

Ik heb kennis genomen van de 
opvatting van mevrouw Veder, dat er 
eventueel - ik onderstreep eventveel -
sprake kan zijn van vereenvoudiging. 
Ik begrijp uit haar toelichting, dat 
soort en omvang van de vereenvou-
diging nog ter discussie zouden 
staan. Vereenvoudiging zou inderdaad 
wetswijziging impliceren. Naar ons 
gevoelen is het dan praktischer, een 
dergelijke wetswijziging - die wij 
overigens propageren, want wij zijn 
voor vereenvoudiging - te laten 
samenvallen met uitbreiding van de 
WVG met een hoofdstuk maatschap-
pelijke dienstverlening. Dat is onze 
inschatting, die we, mevrouw Veder 
gehoord hebbende, ook niet tot een 
principieel verschil van inzicht 
moeten opblazen, maar het is op zijn 
minst een taxatieverschil. 

Mevrouw Veder-Smit (VVD): Dat 
zal grote vertraging met zich brengen 
en dat is juist de strekking van de 
motie niet. 

Minister Brinkman: Mijnheer de 
Voorzitter! De staatssecretaris wil het 
graag toelichten. Hij is er bijna elke 
dag mee bezig en ik slechts één keer 
in de week. 

D 
Staatssecretaris Van der Reijden: 
Mijnheer de Voorzitter! De vertraging 
in de WVG is, zoals ik al heb gezegd, 
het gevolg van het feit, dat het 
buitengewoon moeilijk was, het 
financiële planningskader vast te 
stellen. Daarnaast zijn in de praktijk 
verschillen van inzicht gebleken bij 
degenen die de WVG moeten 
uitvoeren: de gemeenten, de provin-
cies en de overige financiers en 
verstrekkers van de zorg. De discussie 
die daarover moet worden gevoerd 
om tot vereenvoudiging te kunnen 
overgaan leidt ons tegelijkertijd tot 
het hart van de WGM, zoals wij die 
voorstaan. 

Mevrouw Veder kent de tekst van 
die wet niet en zij moet uitgaan van 

de oude tekst, die aan de nationale 
raad en dergelijke is gezonden. Op 
grond daarvan heeft zij volstrekt 
gelijk, maar het denken tussen de 
minister en mij over de WGM heeft 
zich verder ontwikkeld en dat leidt 
ertoe dat ik moet ontkennen, dat, 
zoals mevrouw Veder zei, het tot 
uitstel zou leiden. 

D 
Minister Brinkman: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil nog op de vierde 
opmerking van mevrouw Veder 
reageren. De Nationale Raad voor de 
Volksgezondheid denkt met een 
nader advies inzake de reikwijdte van 
voorzieningen voor maatschappelijke 
dienstverlening in een wet gezond-
heidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening te komen. Dan zal 
blijken - overigens, ook los van het 
advies van die raad is dat de opvatting 
van de staatssecretaris en mij - dat 
het niet alleen gaat om aspecten van 
planning maar ook om bij voorbeeld 
aspecten van financiering. 

Op grond van dit samenstel van 
overwegingen kom ik na enig beraad 
toch tot de conclusie, dat steun 
onzerzijds aan de in de motie naar 
voren gebrachte gedachte de 
onduidelijkheid alleen maar zal 
bevorderen. Als ik dan tot mijn 
advies aan deze Kamer kom de motie 
nog eens in studie te nemen, dan is 
dat niet uit onwelwillendheid ten 
opzichte van de Kamer maar om de 
voorkomen, dat op dit terrein, 
waarop al zoveel onduidelijkheid 
bestaat, door een discussie als deze 
nog meer onduidelijkheid zou 
ontstaan. Ik heb dus, alles afwegende, 
de neiging de Kamer toch aan te 
raden, de motie niet aan te nemen. 

Mevrouw Veder-Smit (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Dat is heel 
duidelijk, maar ik meen, dat de motie 
aan duidelijkheid verder niets te 
wensen overlaat. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Het lijkt mij verstan-
dig, de afhandeling van de motie de 
volgende week pas te laten plaatsvin-
den, waarbij naar mijn oordeel ook 
zeker het door de regering gegeven 
antwoord in overweging moet 
worden genomen. Immers, in alle 
duidelijkheid is er een bepaalde 
onduidelijkheid naar voren gekomen. 

Naar mij blijkt, gaat de Kamer 
ermee akkoord, volgende week over 
de motie te beslissen. 

De wetsvoorstellen worden zonder 
stemming aangenomen. 

Sluiting 17.29 uur. 
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Lijst van besluiten 

De Voorzitter heeft na overleg met 
het College van Senioren besloten 
om: 

a. de openbare behandeling van de 
volgende wetsvoorstellen te doen 
houden op 26 maart 1985: 

Wijziging van hoofdstuk XII (Depar-
tement van Verkeer en Waterstaat) 
van de begroting van uitgaven van 
het Rijk voor het jaar 1982 (18 512); 

Verlenging van de werkingsduur van 
de Tijdelijk Wet Arbeidsvoorwaarden 
collectieve sector (18 876); 

b. het voorbereidend onderzoek door 
de vaste commissie voor Justitie van 
het volgende wetsvoorstel te doen 
houden op 2 april 1985: 
Wijziging van enige bepalingen 
betreffende nietigheid in het burgerlijk 
geding (18484); 

c. het voorbereidend onderzoek door 
de vaste commissie voor Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer van het 
volgende wetsvoorstel te doen 
houden op 16 april 1985: 

Wijziging van de Wet inzake de 
Luchtverontreiniging (17 965); 

d. het voorbereidend onderzoek door 
de vaste commissie voor Financiën 
van de volgende wetsvoorstellen te 
doen houden op 16 april 1985: 

Regelen inzake niet op naam gestelde 
spaarbewijzen (17 040); 

Regelen met betrekking tot deelname 
door de Rijkspostspaarbank in het 
maatschappelijk kapitaal van de 
Friesch-Groningsche Hypotheekbank 
NV (18458) ; 

e. de openbare behandeling van het 
volgende wetsvoorstel te doen 
houden op 7 mei 1985: 

Wijziging van de Wet sloopregeling 
binnenvaart (17 323); 

f. de openbare behandeling van de 
volgende wetsvoorstellen te doen 
houden op 14 mei 1985: 

Wijziging van de Kernenergiewet 
(16808) ; 

Instelling van een Algemene Energie 
raad (Wet op de Algemene Energie-
raad) (17 446); 

g. het voorbereidend onderzoek door 
de vaste commissie voor Verkeer en 
Waterstaat van het volgende 
wetsvoorstel te doen houden op 14 
mei 1985: 

Goedkeuring van de op 29 april/4 
mei 1983 te Neully/'s-Gravenhage 

tot stand gekomen briefwisseling 
tussen de Regering van het Koninkrijk 
der Nederlanden en de Regering van 
de Franse Republiek inzake aanpas-
sing van de op 3 december 1976 te 
Bonn gesloten Overeenkomst inzake 
de bescherming van de Rijn tegen 
verontreiniging door chloriden 
(18392) ; 

h. het voorbereidend onderzoek door 
de vaste commissie voor Volkshuis-
vesting van het volgende wetsvoorstel 
te doen houden op 26 maart 1985 en 
de openbare behandeling op 2 april 
1985: 

Wijziging van het percentage van de 
huurverhoging in 1985 (18850) : 

i. de openbare behandeling van het 
volgende wetsvoorstel te doen 
houden op 16 april in plaats van op 7 
mei 1985: 

Wijziging van de Visserijwet 1963 
(17657). 

Lijst van ingekomen stukken 
met de door de Voorzit ter ter 
zake gedane voorstel len: 

1. de volgende door de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal aangeno-
men voorstellen van (rijks)wet: 

Goedkeuring van het op 28 april 
1983 te Straatsburg tot stand 
gekomen Zesde Protocol bij het 
Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamen-
tele vrijheden, inzake de afschaffing 
van de doodstraf (18 146, R1239); 

Goedkeuring van de op 29 april/4 
mei 1983 te Neuilly/'s-Gravenhage 
tot stand gekomen briefwisseling 
tussen de Regering van het Koninkrijk 
der Nederlanden en de Regering van 
de Franse Republiek inzake aanpas-
sing van de op 3 december 1976 te 
Bonn gesloten Overeenkomst inzake 
aanpassing van de Rijn tegen 
verontreiniging door chloiiden 
(18392) ; 

Goedkeuring van de op 10 en 15 mei 
1 984 te Brussel tot stand gekomen 
notawisseling tussen de Regering 
van het Koninkrijk der Nederlanden 
en de Regering van het Koninkrijk 
België houdende een overeenkomst 
tot wijziging van de op 29 november 
1978 te Brussel tussen het Koninkrijk 
der Nederlanden en het Koninkrijk 
België gesloten Overeenkomst inzake 
het aanleggen van een walradarketen 
langs de Westerschelde en haar 
mondingen (Trb. 1984, 50) (18411) ; 

Wijziging van artikel 5 van de 
Beleggingswet (Stb. 1939, 400) 
(18457) ; 

Wijziging van hoofdstuk VII (Depar-
tement van Binnenlandse Zaken) van 
de aanwijzing en de raming van de 
middelen tot dekking van de uitgaven 
van het Rijk voor het jaar 1 981 
(18459) ; 

Wijziging van het percentage van de 
huurverhoging in 1985 (18850) ; 

Hoofdstuk V (Ministerie van Buiten-
landse Zaken) voor het jaar 1985; 
Begroting van uitgaven; Begroting 
van ontvangsten (18 600 V); 

Deze voorstellen van (rijks)wet zullen 
worden gesteld in handen van de 
desbetreffende vaste commissies. 

2° . de volgende regeringsmissives: 
een, van de minister van Financiën, 
betreffende de Nederlandse beta-
lingsbalans 1984 en recente valuta-
marktontwikkelingen; 

een, van de minister van Verkeer en 
Waterstaat, ten geleide van het 17e 
Voortgangsrapport Oosterschelde-
werken; 

een, van de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, ten 
geleide van de adviesaanvrage aan 
de Stichting van de Arbeid over 
vervroegde uittreding; 

een, van de minister van Buitenlandse 
Zaken a.i., betreffende protocollen 
inzake de voorrechten en de immuni-
teiten van de Europese Stichting; 

een, van alsvoren, betreffende de 
overeenkomst met de Bondsrepubliek 
Duitsland inzake de territoriale 
verdediging in de grensgebieden; 

een, van alsvoren, betreffende 
wijziging van het administratief 
akkoord van 3 november 1972 met 
betrekking tot de wijze van toepassing 
van het algemeen verdrag met 
Marokko inzake sociale zekerheid; 

een, van de ministers van Verkeer en 
Waterstaat en van Economische 
Zaken, betreffende energiebespa-
ringsmaatregelen op het gebied van 
verkeer en vervoer; 

een, van de minister van Verkeer en 
Waterstaat, ten geleide van 3 
exemplaren van het door de N.V. 
Nederlandse Spoorwegen uitge-
brachte rapport over de resultaten-
splitsing 1983; 

een, van de minister van Economische 
Zaken, ten geleide van het rapport 
'Technologische vernieuwing en 
regionale ontwikkeling in Nederland 
(TRANSFER)'; 

Eerste Kamer 
26 maart 1985 

Regeling van werkzaamheden 
Ingekomen stukken 802 



een, van de staatssecretaris van 
Economische Zaken, de heer Bolke-
stein, betreffende de Wet melding 
buitenlandse boycotmaatregelen; 

een, van de staatssecretaris van 
Economische Zaken, de heer Van 
Zeil, ten geleide van de nieuwe 
verordening voor het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling; 

een, van alsvoren, ten geleide van 
het verslag van een evaluatie-onder-
zoek van het voorwaardenscheppend 
beleid; 

een, van de ministers van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid en van 
Justitie, ten geleide van de aan de 
Sociaal-Economische Raad gerichte 
adviesaanvraag inzake herziening van 
het ontslagrecht; 

een, van de minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, ten 
geleide van antwoorden op vragen 
gesteld in de eerste termijn van de 
behandeling van de WVC-begroting 
in de Eerste Kamer; 

De Voorzitter stelt voor deze missives 
voor kennisgeving aan te nemen. De 
bijlagen zijn nedergelegd ter griffie 
ter inzage voor de leden, de bijlage 
sub E vermeld ter vertrouwelijke 
kennisneming. 

3° . twee missives van de minister 
van Buitenlandse Zaken: 

een, ter voldoening aan het terzake 
bepaalde in de Grondwet, en ten 
geleide van de op 16 november 1984 
te Dakar tot stand gekomen Overeen-
komst tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Islamitische 
Republiek Mauritanië betreffende 
samenwerking bij de totstandkoming 
van landbouwarealen van dorpen 
(Fase II) (Trb. 1984, 140), alsmede 
een toelichtende nota bij deze 
Overeenkomst; 

een, ter voldoening aan het terzake 
bepaalde in de Grondwet, en ten 
geleide van de op 5 februari 1 985 te 
's-Gravenhage tot stand gekomen 
Overeenkomst tussen het Koninkrijk 
der Nederlanden en het Koninkrijk 
België tot wijziging van het op 20 
juni 1960 te Brussel gesloten 
Verdrag betreffende de verbetering 
van het Kanaal van Terneuzen naar 
Gent en de regeling van enige 
daarmee verband houdende aangele-
genheden en tot regeling van de 
terbeschikkingstelling van zoetwater 
door België aan Nederland naar 
aanleiding van deze wijziging (Trb. 
1985, 21), alsmede een toelichtende 
nota bij deze Overeenkomst; 

Deze missives zijn inmiddels gedrukt 
en aan de leden toegezonden. De 
bijlagen zijn nedergelegd ter griffie 
ter inzage voor de leden. 

4° . de volgende missives: 

een, van de Sociale Verzekeringsraad, 
ten geleide van advies 84/20 inzake 
toepassing W W bij onderbreking van 
werkloosheid door korte perioden 
van werken, en ten geleide van de 
adviezen 84/21 en 85/1 t /m 6; 

een, van de raad van beheer van de 
Stichting Administratie Indonesische 
Pensioenen, ten geleide van het 
jaarverslag 1983 van de Stichting; 

een, van de secretaris-generaal van 
de Noord-Atlantische Assemblee, ten 
geleide van de uitgave 'Annual report 
and Policy Recommendations 1984' ; 

De Voorzitter stelt voor deze missives 
voor kennisgeving aan te nemen. De 
bijlagen zijn nedergelegd ter griffie 
ter inzage voor de leden. 

5° . de volgende geschriften: 

een, van de Bestuurscommissie 
Noorden des Lands, betreffende de 
spreiding van rijksdiensten; 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste commissie voor Economische 
Zaken. 

een, van gedeputeerde staten van 
Groningen, betreffende intensieve 
veehouderij; 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste commissie voor Landbouw en 
Visserij. 

een, van de Stichting Belangengroep 
Onschuldige Onderdanen der Staat 
te Hilversum, betreffende het 
bijstandsbesluit landelijke normering; 

een, van mevrouw J. E. Heetman-van 
der Marck te Capelle aan den IJssel, 
betreffende het wetsvoorstel Nadere 
wijziging van de Algemene Ouder-
domswet, de Algemene Weduwen-
en Wezenwet, de Algemene Kinder-
bijslagwet, de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten en de 
Algemene Arbeidsongeschiktheids-
wet (invoering gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in de 
Algemene Ouderdomswet alsmede 
aanpassing van de overige volksver-
zekeringen) (18515) ; 

Deze geschriften worden van belang 
geacht voor de leden en plv. leden 
van de vaste commissie voor Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. 

De voorzitter stelt voor, deze 
geschriften voor kennisgeving aan te 
nemen. 
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Noten 

Noot 1 (blz. 766) 

Bijvoegsel 
Schriftelijke antwoorden van de minister 
en staatssecretaris van WVC op vragen, 
gesteld in de eerste termijn van de 
behandeling in de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal van de begroting voor 
1985 van het departement van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur 

Vraag van mevrouw Ermen (PvdA) 
over herstructurering landelijke 
organisaties 

Mevrouw Ermen heeft een aantal 
vragen gesteld met betrekking tot de 
herstructurering landelijke organisa-
ties. 
Dit voorjaar zal de Tweede Kamer de 
nadere standpuntbepaling over deze 
zaak ontvangen. 
Ik kan daar thans niet op vooruitlopen 
gezien de complexiteit van de zaak 
die ik in de schriftelijke beantwoording 
al heb aangegeven. De handvaten die 
mevrouw Ermen mij aanreikt om de 
herstructurering tot een feit te maken 
vormen voor mij wel aanleiding om 
nogmaals de nadruk te leggen op de 
volgende punten: 
1. Ik acht een stroomlijning van de 
functievervulling op landelijk niveau 
noodzakelijk; 
2. Bij de invulling van de herstructu-
rering moet recht gedaan worden 
aan de eigen verantwoordelijkheid 
van het particulier initiatief; 
3. De herstructurering landelijke 
organisaties kan niet in verband 
gebracht worden met de bezuinigin-
gen die in de begroting van 1985 op 
de landelijke organisaties zijn 
toegepast, gezien het verschil tussen 
beide zaken qua context en voorge-
schiedenis. 
Met betrekking tot de vraag naar de 
relatie tussen de in ontwikkeling 
zijnde wetgeving en de te ontwikkelen 
landelijke structuren merk ik op dat 
het niet in de bedoeling ligt deze 
zaken rechtstreeks met elkaar in 
verband te brengen. 
In de standpuntbepaling met 
betrekking tot de CHLO zal immers 
moeten worden ingegaan op de 
vragen met betrekking tot landelijke 
functies en de organisatie daarvan, 
zoals die in het kader van de herstruc-
turering in discussie zijn gebracht. 

Vraag van mevrouw Ermen (PvdA) 
over middelen ten behoeve van 
kinderopvang 

Er is nimmer sprake geweest van 
enigerlei reservering van rijksmidde-
len voor de kinderopvang ten 
behoeve van minima. 

De structurele middelen die beschik-
baar zijn gesteld voor de uitvoering 
van de Rijksbijdrage Kinderdagverblij-
ven, zijn volledig besteed. In de UCV 
van 12 november 1984 is 15 miljoen 
gulden aan incidentele middelen 
toegezegd voor 1985 om knelpunten 
op te lossen. 

Vraag van mevrouw Ermen (PvdA) 
over bijdrageregeling kinderdagver-
blijven/ouderbijdrageregeling 
jeugdhulpverlening 

Bij de ouderbijdrageregeling voor de 
jeugdhulpverlening is aanvankelijk 
steeds sprake geweest van een 
minimum ouderbijdrage voor de 
laagste inkomensgroepen van f 45 , -
per maand, gelijk aan die van de 
nieuwe tabel voor de kinderdagverblij-
ven. 
Echter, tegemoetkomend aan zeer 
fundamentele bezwaren van het 
particulier initiatief op het terrein van 
de jeugdhulpverlening, is om 
oneigenlijke financiële drempels voor 
ouders te voorkomen de minimum 
ouderbijdrage voor de jeugdhulpver-
lening begin dit jaar met f 15,-
verlaagd. 
Naar mijn oordeel speelt het argument 
van mogelijke subjectieve drempel-
werking op grond van (te) hoge 
ouderbijdragen bij de jeugdhulpverle-
ning, waar veelal sprake is van 
ernstig verstoorde relaties tussen 
ouders en kind een sterkere rol dan 
bij de kinderdagverblijven. Op grond 
hiervan acht ik het huidige verschil 
van f 15,- aan de voet van beide 
regelingen niet ongerechtvaardigd. 

Naar ik aanneem zal deze kwestie 
overigens aan de orde kunnen komen 
in het overleg met de Tweede Kamer 
over de kinderopvang van 27 maart 
a.s. 

Vraag van mevrouw Tiesinga-Aut-
sema (D'66) over apparaatskosten 
gemeenten bejaardenoorden 

Mevrouw Tiesinga vraagt een 
onderbouwing van de beslissing een 
bedrag van 10,1 miljoen beschikbaar 
te stellen voor de vergoeding van de 
apparaatskosten aan de gemeenten. 
Hierbij wordt verwezen naar de 
kritiek van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten. 
In het advies van de Raad voor de 
Gemeentefinanciën inzake uitvoering 
van het bijdragebesluit bewoners van 
bejaardenoorden is een berekening 
opgenomen van het bedrag dat nodig 
is om de uit de Wet op de bejaarden-
oorden voortkomende werkzaamhe-
den te kunnen bekostigen. 
Daarbij is enerzijds uitgegaan van de 
soortgelijke activiteiten die onder de 
Algemene Bijstandswet moesten 
worden uitgevoerd en die ook nu 
aandacht behoeven; de hieraan 
verbonden kosten bedragen 40 
miljoen, gefinancierd via het Gemeen-
tefonds. Anderzijds werd ten 
behoeve van de extra werkzaamheden 
ten aanzien van de vaststelling en de 
inning een bedrag van 32,5 miljoen 
gulden nodig bevonden. 
Bij mijn berekeningen is van boven-
genoemd onderscheid in kosten 
uitgegaan. 
Met betrekking tot het advies van de 
Raad dient te worden opgemerkt dat, 
nadat de Raad advies had uitgebracht, 
het Bijdragebesluit nog is bijgesteld. 
Deze bijstelling die onder andere op 
grond van overleg met de VNG en 
Divosa is geschied hield een vereen-
voudiging in waardoor een deel van 
de activiteiten kan worden geredu-
ceerd. 
Voorts zijn door de Raad een aantal 
technische data gehanteerd, onder 
meer met betrekking tot de verhou-
ding alleenstaanden/echtparen en 
het aantal volledige zelfbetalers die 
afwijken van de mij ter beschikking 
staande gegevens. 
Het geheel overziende kan gesteld 
worden dat een groot aantal hande-
lingen reeds plaatsvonden onder het 
regime van de Algemene Bijstands-
wet. Deze activiteiten vallen dan ook 
grotendeels onder de in het kader 
van de f 4 0 miljoen uitgevoerde 
activiteiten. Daarnaast is er een 
aantal handelingen komen te 
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vervallen of is dat in het kader van 
het eigen bijdragebesluit niet meer 
voorgeschreven. 
Activiteiten die zijn vervallen zijn 
onder meer: 
- is er enig vermogen (huis, spaargeld 
e.d.) dan is de eigen bijdrage gelijk 
aan de verzorgingsprijs; 
- bij de bewoner rust de plicht om 
inkomenswijzigingen op te geven; 
een actieve rol voor de gemeenten, 
zoals onder de ABW noodzakelijk 
was (waaronder periodiek inkomens-
en/of vermogensonderzoek) schrijft 
het Bijdragebesluit niet voor; 
- aan het einde van het jaar behoeft 
geen 'netto-uitkering - op jaarbasis -
berekening' plaats te vinden; 
- fiscale vastleggingen en berekenin-
gen zijn niet meer noodzakelijk; 
- er vinden geen opgaven van 
afdrachten meer plaats aan de 
fiscus; 
- geen declaraties aan het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid; 
- geen vaststelling van de hoogte 
van het vermogen. 

Een aantal nieuwe activiteiten zijn: 
- het meerdere malen opnieuw 
vaststellen van de eigen bijdrage. 
Door de 5% marge is dit echter een 
activiteit van beperkte omvang; 
- het opnieuw berekenen van de 
eigen bijdrage ten gevolge van 
algemene maatregelen in de inko-
menssfeer; 
- de inning van de eigen bijdrage 
van de vroegere zelfbetalers; de 
inning van de inkomens van machti-
gingsbetalers lag voordien ook al bij 
de gemeenten; 
- informatieverschaffing aan 
provincies en bejaardenoorden; 
- het doorsluizen van de geïnde 
bedragen aan de oorden. 
Dit gebeurde onder het ABW-regime 
ook al. De geringe uitbreiding van 
werk op dit vlak heeft betrekking op 
de zelfbetalers. 
Vervolgens is een raming gemaakt 
van de tijd die gemoeid is met de 
extra taken ten opzichte van de 
activiteiten die in het kader van het 
eigen bijdragebesluit niet meer 
voorgeschreven zijn. Daarbij is 
onderscheid gemaakt tussen 
zelfbetalers, machtigingsbetalers en 
zelfregelaars. Dit leidt tot een bedrag 
aan geraamde extra kosten van ruim 
10 miljoen. 

Vraag van mevrouw Tiesinga-Aut-
sema (D'66) over het in december 
1984 in opdracht van VROM versche-
nen rapport 'Bewoners met hoge 
huur of hypotheek-uitgaven'. 

Van dit rapport is in januari j l . een 
samenvatting gezonden aan de 
Tweede Kamer nog zonder standpunt 
van de minister van VROM. Dat 
standpunt wacht ik af voordat ik zelf 
mijn conclusies zal kenbaar maken 
voorzover de gesignaleerde proble-
matiek betrekking heeft op mijn 
beleid. 

Vraag van mevrouw Vonhof f -Lu i jen -
dijk ( W D ) over het Holland Festival. 

Mevrouw Vonhoff vraagt alsnog 
antwoord op één van de schriftelijk 
gestelde vragen over het Holland 
Festival, namelijk welke grote 
samenwerkingsprodukties tussen een 
aantal kunstbedrijven in de afgelopen 
drie jaar buiten en binnen het 
Holland Festival zijn georganiseerd. 
Het is niet mijn bedoeling geweest 
feitelijke informatie achter te houden, 
maar de vraag is er één uit een 
aantal, dat mede door het recente 
advies van de Raad voor de Kunst is 
ingegeven. Ik ben dan ook van 
mening dat de door mevrouw 
Vonhoff gevraagde gegevens in 
relatie tot de functie van het Holland 
Festival meer reliëf krijgen. 
In mijn toegezegde reactie op het 
advies van de Raad voor de Kunst zal 
ik dan ook aan dit aspect (de zgn. 
katalysatorfunctie) mede aan de 
hand van de thans gevraagde 
voorbeelden aandacht besteden. 

Vraag van mevrouw Vonhoff-Lui jen-
dijk (VVD) over vrije producties. 

De zorg van mevrouw Vonhoff over 
de afzetmogelijkheden van de zgn. 
vrije producties deel ik. 
Ik heb al aangekondigd de Vereniging 
van Schouwburg- en Concertgebouw-
directies te zullen wijzen op het feit 
dat de afhankelijkheid van uitkoop-
sommen voor de zgn. vrije sector 
onverminderd blijft bestaan. Ik heb 
mij tevens voorgenomen mij over het 
verloop van de voorstellingsonderhan-
delingen te laten informeren. Wel 
wijs ik erop dat binnen het rijkstoneel-
beleid geen sprake kan zijn van 
enigerlei vorm van financiële stimule-
ring ten behoeve van de spreiding 
van voorstellingen van zgn. vrije 
producenten. 
Wel is het zo dat mijn departement 
reeds op garantiebasis participeert in 
de productie van musicals, die door 
vrije producenten worden geprodu-
ceerd. 

Tevens zal ik ruimere bekendheid 
geven aan de omstandigheid dat ook 
vrije producenten zich kunnen 
melden voor de post incidentele 
toneelprojecten, waarbij na kwalitatie-
ve toetsing door de Raad voor de 
Kunst ondersteuning op garantie-ba-
sis mogelijk is. 

Vraag van mevrouw T ies i nga -Au t -
sema (D'66) en de heer Kuiper 
(CDA) over wet behoud cultuurbezit 
en fiscale faciliteiten in dat verband. 

In de vraag van mevrouw Tiesinga 
wordt ervan uitgegaan dat er weinig 
gebruik wordt gemaakt van de 
bestaande fiscale faciliteiten. Echter, 
over de mate waarin er gebruik wordt 
gemaakt van faciliteiten in de sfeer 
van de inkomstenbelasting zijn in het 
geheel geen gegevens of statistieken 
bekend. Wel merk ik op dat particu-
liere sponsoring, in verhouding tot 
bijvoorbeeld de Verenigde Staten, in 
Nederland relatief weinig is ontwik-
keld. 
Het is om die reden dat ik, om de 
vrijgevigheid van particulieren en 
bedrijven te stimuleren, tracht aan de 
bestaande faciliteiten meer bekend-
heid te geven. 

Diverse vragen van mevrouw 
T ies i nga -Au t sema (D'66) over 
Monumentenzorg. 

1. T a v . de projectorganisatie 
Monumentenzorg 
Deze organisatie is opgebouwd uit 
werkgroepen voor de verschillende 
deelproblemen, een werkwijze die 
naar mijn oordeel de beste garantie 
voor een voortvarende aanpak biedt 
waarbij zorg is gedragen voor de 
nodige coördinatie voor wat betreft 
de gewenste samenhang tussen de 
verschillende deelaspecten. Uiteraard 
wordt aan mij verantwoording 
afgelegd. Ik verwacht dat mij voor 
het zomerreces de eerste resultaten 
zullen worden voorgelegd. 
Uiteraard is een belangrijk taakonder-
deel van de werkgroep het nader 
bezien van de rol van met name de 
provincies. Dat met de meest 
betrokken belanghebbenden overleg 
wordt gepleegd in een fase waarin 
niet alles al vaststaat, acht ik voor de 
hand liggend. 

2. Nationaal Monumentenfonds 
Ter zake van het Nationaal Monumen-
tenfonds zij aanvullend te vermelden, 
dat zeer onlangs een gesprek heeft 
plaatsgevonden met het bestuur van 
dit fonds over de subsidiëring. Het 
gaat daarbij om vrij aanzienlijke 
bedragen, waarover ik op korte 
termijn zal beslissen. 

Eerste Kamer 
26 maart 1985 Noten 805 



3. Toegelaten instellingen 
Ik ben van mening dat een toelichting 
op het beleid van mijn ambtgenoot 
van Financiën niet op mijn weg ligt. 

4. Onderhoudskosten 
Het uitbreiden van de aftrekmogelijk~ 
heden bij onderhoud voor provinciale 
en gemeentelijke monumenten 
behoort niet tot mijn competentie. 
Zoals ik al eerder heb aangegeven, 
heb ik het punt nog eens aan de orde 
gesteld bij de Minister van Financiën. 
Dat de onderhoudsregeling niet 
voldoende soulaas biedt, bestrijd ik 
niet, maar het is iets anders, of er 
mogelijkheden zijn die regeling 
wezenlijk uit te breiden. 
In het kader van de terugploegregeling 
is dat overigens wel gebeurd, 
hetgeen derhalve een maatregel van 
tijdelijke aard is. Overigens, ik wijs er 
op dat er geen enkel verband bestaat 
tussen fiscale mogelijkheden en de 
onderhoudsregelingen. 
Met de Vereniging van Beheerders 
van Monumentale Kerkgebouwen zal 
zeer binnenkort een gesprek plaats-
vinden over het voorstel een kerkim-
pressariaat op te richten. Hiervoor 
vindt thans intern beraad plaats. 

5. Monumentenzorg en effecten van 
centraal beleid 
Het rapport 'Monumentenzorg en de 
effecten van een centraal beleid' zal 
worden betrokken bij de uitwerking 
van de Nota Monumentenzorg. Het 
Ministerie van VROM wordt daarbij 
uiteraard betrokken. 

6. Historische schepen 
Wat betreft de vragen over de 
historische schepen moet ik voorals-
nog volstaan met een verwijzing naar 
wat hierover reeds schriftelijk werd 
gezegd: ik zal hierover spoedig een 
definitief standpunt innemen. 

7. Oudheidkundig Bodemonderzoek 
Mij staan geen mogelijkheden ten 
dienste om de financiële mogelijkhe-
den uit de provinciale 'noodpotten' te 
doen vullen. 
Of het door uitvoeren van onderzoek 
naar de situatie in het buitenland 
zinvol is, betwijfel ik. Ik zeg toe mijn 
gedachten erover te zullen laten 
gaan. 
Een afschrift van mijn adviesaanvrage 
aan de Monumentenraad zal ik aan 
de g a . doen toekomen. 

Vraag van mevrouw Tiesinga-Aut-
sema (D'66) over Monumentenzorg. 

1. Publicatiebeleid 
Wat de opmerkingen van g.a. met 
betrekking tot publicatiebeleid betreft 
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wijs ik op de vouwbladen die door de 
RDMZ worden uitgegeven. 
Recent werd bovendien een deeltje 
in de serie 'Kenmerk' gesubsidieerd. 

2. Jongere bouwkunst 
De g.a. vergist zich als zij stelt dat er 
geen sprake is van een behoorlijk 
inventarisatiesysteem. Dit bestaat al 
sedert 1 902. Het door haar in 
verband met de subsidiëring van 
restauraties genoemde bedrag van 
f 150 min. heeft niet slechts betrekking 
op jongere bouwkunst maar op alle 
monumenten. 
Ik wijs erop dat voor wat betreft de 
planmatige inventarisatie van jongere 
bouwkunst de gedachtenvorming 
nog niet geheel is afgerond. 

Vraag van mevrouw Tiesinga-Aut-
sema (D'66) over terugploegprojec-
ten monumentenzorg. 

Mevrouw Tiesinga-Autsema vraagt of 
er enige zekerheid is aangaande 
continuering van reeds gestarte 
projecten, die na afloop van de 
huidige terugploegregeling, nog niet 
geheel voltooid zijn. 

Een van de doelstellingen van dit 
terugploegprogramma was, om 
reeds in 1984 een positief werkgele-
genheidseffect op de bouwmarkt te 
creëren. In 1985 zou zich dit effect 
verder moeten doorzetten. 
Daarnaast moet rekening gehouden 
worden met de wijze waarop de 
middelen beschikbaar zijn gekomen, 
namelijk op kasbasis in 1984 en 
1985. Om die redenen is in de 
subsidievoorwaarden de einddatum 
van 31 december 1985 opgenomen. 
Bij de selectie van projecten is er 
destijds opgelet of de projecten, al 
dan niet gefaseerd zoals vaak bij 
restauraties mogelijk is, binnen die 
periode van twee jaar uitgevoerd 
konden worden. 

Doen zich nu onverhoopt, bij een of 
meer incidentele bouwprojecten 
problemen voor ten aanzien van die 
einddatum, dan zal ik bij gelegenheid, 
aan de hand van de oorzaken van die 
vertraging een oplossing voor die 
projecten zoeken. Ik streef er daarbij 
naar dat de voorgestelde en goedge-
keurde plannen voltooid worden. 

Iets anders is het als van een project 
nu een afgesproken fase is afgerond 
en de volgende fase bij gebrek aan 
middelen niet aangepakt kan worden. 
Alleen indien er een nieuw terugploeg-
programma komt, en ik wil daar nu 
verder niet op vooruitlopen, is het 
denkbaar de volgende bouwfase van 
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datzelfde project uit te voeren. Het 
wordt dan, zo stel ik mij voor, als een 
nieuw project beschouwd en uit dien 
hoofde opnieuw getoetst aan de 
hand van de dan geldende criteria. 

Vraag van de heer Vogt (PSP) over 
terugploegregeling monumentenzorg. 

De heer Vogt heeft gevraagd of het 
niet beter is voor de continuïteit van 
de terugploegregeling dat het 
Kabinet nu reeds een beslissing 
neemt over de voortzetting ervan. 
Ik kan de heer Vogt zeggen dat het 
Kabinet zich hierop momenteel reeds 
naar aanleiding van de motie-Kraaye-
veld beraadt. In deze kamerbreed 
ondersteunde motie, welke op 13 
maart j l . in de Tweede Kamer werd 
ingediend, wordt de Regering 
namelijk gevraagd vóór 1 april a.s. 
een beslissing te nemen over een 
tweede ronde terugploegprojecten in 
de bouw. 

Vraag van mevrouw Tiesinga-Aut-
sema (D'66) over nationaal instituut 
voor architectuur en stedebouw. 

Op het moment dat ik bedoelde 
vraag schriftelijk beantwoordde had 
de Tweede Kamer nog niet besloten 
een hoorzitting te houden. Overigens 
heeft deze hoorzitting primair tot 
doel de leden van de vaste kamercom-
missie voor Welzijn en Cultuur te 
informeren over de meningen van de 
betrokken partijen. Uiteraard heb ik 
zelf tijdens mijn besluitvormingspro-
ces reeds van die meningen kennis 
genomen. 

Vraag van mevrouw Vonhoff-Luijeiv 
dijk (WD) over de nieuwjaarsspeech. 

Mevrouw Vonhoff heeft een aantal 
vragen gesteld naar aanleiding van 
het bericht in het WVC-personeels-
blad 'Diagonaal' over mijn nieuwjaars-
speech. Zij meent 'dat het niet goed 
is als een Minister het partijbelang zo 
duidelijk voorop stelt bij zijn beleid'; 
ook meent zij dat een Minister die 
aldus handelt zijn ambt tekort doet. 
Kennelijk heeft de betreffende 
passage in Diagonaal geleid tot een 
misverstand; om daaraan een einde 
te maken voeg ik de letterlijke tekst 
van het betreffende gedeelte van 
mijn speech bij. 
'Dames en heren, we hebben 
eigenlijk drie loyaliteiten en daarom 
is het ook zo boeiend om staatsse-
cretaris of minister te zijn maar 
tegelijkertijd ook wel lastig en ik kom 
nu wat begrip vragen en dat mag, 
dacht ik, toch ook zo aan het begin 
van het jaar. 
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En waarom haal ik dat in dit jaar naar 
voren, helaas is de verkiezingsstrijd 
al wat vroeg begonnen maar ik denk 
dat we er in het komend jaar wel 
allemaal last van zullen hebben dat 
partijleden zoals de heer Van der 
Reijden en ik nu eenmaal zijn, dat die 
met het naderbij komen van de 
verkiezingen in het vooruitzicht 
waarschijnlijk toch ook wel weer niet 
eraan zullen ontkomen om ook een 
aantal partijbelangen wat in het 
geding te brengen. 
We proberen dat steeds zo evenwich-
tig mogelijk te doen, maar ik sluit 
toch niet uit, dat het element in de 
discussie zo nu en dan de kop 
opsteekt. Vergeef dat, maar heb er 
ook begrip voor, want tenslotte, we 
zijn niet ambtenaren in de zin van we 
voeren mechanisch uit wat onze 
bewindslieden ons vragen. Onze 
partij heeft natuurlijk ook zekere 
verlangens en ik geloof dat dat ook 
goed is in een democratie, maar ik 
vestig er de aandacht op, omdat juist 
in het derde jaar, ook wel oogstjaar 
genoemd, dat waarschijnlijk toch een 
extra dimensie is in de discussie die 
u zo nu en dan voor vragen kan 
plaatsen. 
Een tweede loyaliteit waar bewinds-
lieden mee te maken hebben dat is 
de loyaliteit die ze hebben tegenover 
het kabinet. Ze zijn lid van het 
kabinet dat zichzelf nogal forse taken 
heeft gesteld en of dat nu de oude 
bezuinigingen zijn of datgene wat we 
bij een Voorjaarsnota zullen bespre-
ken of datgene wat we doen op 
niet-financiële terreinen, we hebben 
daar toch onze loyaliteiten, en die 
hoeven niet altijd overeen te komen 
met loyaliteit jegens het departement. 
Dat is een bijzonder spanningsveld 
voor bewindslieden en ik hoop dat u 
ook daarvoor begrip wilt hebben. Het 
overkomt ons ongetwijfeld in het 
komend jaar ook wel weer eens, dat 
we moeten afwegen tussen wat is nu 
precies het belang van WVC en wat 
is nu precies het belang dat het 
kabinet voor ogen staat en dat kan 
nog wel weer eens een keer forse 
discussies geven, maar heb er begrip 
voor dat in Nederland een kabinet 
meer is dan een optelsom van 14 
departementen. 
En tenslotte, maar ik denk dat het 
toch het belangrijkste is, we zijn 
bewindslieden van een departement. 
Staatssecretaris en Minister van een 
prachtig departement en ik mag erbij 
zeggen dat ondanks alle problemen 
die het ook wel eens geeft in de 
gezinnen omdat we er niet zo al te 
vaak zijn, ik denk toch dat we ook 

namens de echtgenotes mogen 
spreken als we zeggen, het is ook 
een bijzonder fijn departement voor 
hen want tenslotte er gebeurt toch 
ook erg veel waar zij ook plezier aan 
kunnen beleven. 
Niet alleen omdat ze zelf zo nu en 
dan eens mee kunnen, natuurlijk er is 
ook veel vervelendigheid, zo nu en 
dan, althans ze lijden er geloof ik ook 
wel eens onder, maar ik meen toch 
op dit moment ook te mogen zeggen, 
dat wij bijzonder graag gevieren een 
aantal taken hier verrichten, als de 
Secretaris-Generaal het goed blijft 
vinden. 
En dan de vraag wat er volgend jaar 
om deze tijd zal gebeuren, staan wij 
hier dan nog, dat weten wij niet, wij 
wensen het ons zelf wel toe, maar u 
weet, Secretaris-Generaal, anderen 
beslissen over de toekomst van 
politici. En dat is eigenlijk ook maar 
een goede zaak.' 

Vraag van mevrouw M . A. van der 
Meer (PvdA) over de positie van de 
psychologen. 

De positie van de psycholoog binnen 
de RIAGG's staat niet ter discussie. 
Deze beroepsgroep heeft aangetoond 
binnen de geestelijke gezondheids-
zorg een belangrijke functie te 
vervullen. Daarnaast zal zoals gesteld 
in de Nieuwe Nota Geestelijke 
Volksgezondheid in het kader van de 
verbetering van de kwaliteit van de 
opvang en behandeling van psycho-
sociale problematiek in de eerste lijn 
op experimentele basis een aantal 
psychologen worden aangesteld. 
In verband met de taakstelling van de 
RIAGG's op het gebied van de acute 
psychiatrische hulpverlening en met 
de medische (eind)verantwoordelijk-
heid voor de zorg is de aanwezigheid 
van een aantal psychiaters per 
RIAGG een noodzaak. 

Vraag van mevrouw M . A. van der 
Meer (PvdA) waarom regelmatig 
contact met de huisarts en RIAGG's 
zo moeilijk is, terwijl het de behande-
ling en dus de kosten ten goede kan 
komen. 

De communicatie tussen huisartsen 
en RIAGG's verloopt in de praktijk 
soms stroef, hoewel ik wil vermijden 
hier in generaliserende zin zo over te 
spreken. Er zijn mij ook voorbeelden 
bekend van uitstekende communica-
tie tussen eerstelijn en RIAGG. 
Het beleid met betrekking tot de 
geestelijke gezondheidszorg is erop 
gericht deze communicatie, waar het 
gaat om verwijzingen, consultatie- en 
dienstverlening en terugrapportage 
aanzienlijk te verbeteren. 

Vraaf van mevrouw M . A. van der 
Meer (PvdA) over veranderingen, in 
de geestelijke gezondheidszorg. 

Zoals in de Nieuwe Nota Geestelijke 
Volksgezondheid is gesteld, is een te 
grote 'overlap' van functies en taken 
op het gebied van de 'lichtere' 
psychosociale problematiek tussen 
de eerstelijnszorg, met name het 
Algemeen Maatschappelijk Werk, en 
de ambulante geestelijke gezond-
heidszorg ongewenst. 
Het beleid met betrekking tot de 
RIAGG's is er derhalve op gericht het 
accent van de hulpverlening te 
verleggen naar opvang en behande-
ling van mensen met zogenaamde 
'zwaardere' problematiek, waarvoor 
een meer specialistische deskundig-
heid en benadering geïndiceerd is. 
Aan het opnemen van deze beleids-
voornemens in bovengenoemde 
beleidsnota heeft de overweging ten 
grondslag gelegen, dat het verstandig 
is in een vroegtijdig stadium op 
ongewenste ontwikkelingen te wijzen 
en het beleid hierop tijdig af te 
stemmen. Voor de aangekondigde 
afstemmingsoperatie is een periode 
van zes jaar voorzien, waarbij één en 
ander in goed overleg met de 
desbetreffende landelijke organsiaties 
en op zorgvuldige wijze zal worden 
geëffectueerd. 

Vraag van mevrouw M . A. van der 
Meer (PvdA) over oorzaken van 
psychische klachten, alcohol- en 
druggebruik en psycho-somatische 
klachten. 

Een antwoord op de vraag welke 
oorzaken ten grondslag liggen aan de 
in de vraag genoemde klachten en 
effecten is niet eenvoudig te geven. 
En ik ben dan ook van mening, dat 
een adequaat preventiebeleid eerst 
dan mogelijk is, nadat meer inzicht is 
ontstaan in veroorzakende factoren. 
Op dit gebied is en wordt veel 
wetenschappelijk onderzoek verricht. 
Het antwoord is dus bevestigend. 
Tegen de achtegrond van mijn in de 
Nieuwe Nota Geestelijke Volksge-
zondheid geformuleerde beleidsvoor-
nemens met betrekking tot gezond-
heidsbevordering en preventie zal 
nog dit jaar een projectgroep worden 
ingesteld met als taak deze voorne-
mens te concretiseren in een 
landelijk beleidsplan inzake de 
preventie, voorstellen tot nader 
wetenschappelijk onderzoek, alsmede 
het ontwikkelen van het gezondheids-
voorlichtingsaspect in GVO-program-
ma's. 
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Vraag van mevrouw M . A. van der 
Meer (PvdA) over het feit dat 
RIAGG's geen psychofarmaca 
mogen voorschrijven. 

Deze problematiek wordt door mij 
onderkend. Derhalve heb ik ter zake 
recentelijk een advies aan de 
Ziekenfondsraad gevraagd. 

Vraag van mevrouw M . A. van der 
M e e r (PvdA) over de bezuinigingen 
van het NISSO. 

Door de zeer moeilijke financiële en 
budgettaire situatie van de overheid 
zijn bezuinigingen onvermijdelijk. 
De bezuinigingen die nu het NISSO 
en ook andere onderzoeksinstituten 
treffen, zijn na een zeer zorgvuldige 
afweging tot stand gekomen. Ik zie 
dan ook geen reden de genomen 
beslissing ter zake te herzien. 

Vraag van mevrouw M . A . van der 
Meer (PvdA) over mantelzorg in de 
geestelijke gezondheidszorg. 

Het beeld dat mw. Van der Meer 
hierover schetste is toch wel wat aan 
de sombere kant. Natuurlijk is de 
dagelijkse omgang met een sterk 
neurotische of psychotische patiënt 
zeer belastend en niet lang vol te 
houden. Daar staat tegenover dat 
mantelzorg niet altijd de volle 24 uur 
van een etmaal hoeft te beslaan, 
namelijk wanneer een patiënt een 
deeltijdbehandeling volgt. Bovendien 
wordt juist meer en meer de naaste 
omgeving van de patiënt bij de 
behandeling betrokken, hetzij omdat 
die omgeving een ongunstig effect 
heeft op de genezing van de patiënt, 
hetzij om die omgeving door middel 
van eenvoudige leefregels beter in 
staat te stellen met de patiënt om te 
gaan. De omgeving behoeft dus niet 
de gehele last te dragen (zoals de 
vraag suggereert). Het gaat erom dat 
een volledige verwijdering respectie-
velijk uitstoting van de patiënt zo veel 
mogelijk wordt voorkomen, respectie-
velijk zo lang mogelijk wordt uitge-
steld. 

Vraag van de heer Eijsink (CDA) 
over beschermende woonvormen. 

De heer Eijsink vroeg naar de reden 
van de toevoeging van de 'vrije 
marge' in de ggz-planningsnorm aan 
de beschermende woonvormen, 
zoals aangekondigd in het regerings-
standpunt over de beschermende 
woonvormen. 
Met betrekking tot de in het kader 
van de Wet ziekenhuisvoorzieningen 
te hanteren behoeftenorm voor 

beschermende woonvormen merk ik 
op dat de capaciteit van de thans 
reeds beschikbare beschermende 
woonvormen in totaal omgerekend 
0,22%o bedraagt. Nu reeds enkele 
jaren is het beleid gericht op reductie 
van de residentiële apz-capaciteit 
naar in totaal 1,1%». 
Deze reductie zal mijns inziens in 
hoofdzaak kunnen worden gereali-
seerd door substitutie van apz-bedden 
door die van beschermende woonvor-
men, alsmede psychiatrische 
dagbehandeling. De sub-norm voor 
dagbehandeling biedt nog enige 
ruimte. Vandaar dat de marge (0,1 6 
%o) volledig is toegevoegd aan de 
nieuwe sub-norm voor beschermende 
woonvormen ((0,38%o). Dit neemt 
niet weg, dat de nieuwe behoeftenorm 
in totaal 1,92%o bedraagt, waarbij 
met betrekking tot de invulling hiervan 
per provincie resp. regio, rekening 
houdend met de behoefte enige 
ruimte is voor verschillen in de 
opbouw van de capaciteit van de 
verschillende voorzieningen. 

Vraag van mevrouw Van der M e e r 
(PvdA) over beschermende woonvor-
men. 

Mevrouw Van der Meer vroeg 
aandacht voor de beschermende 
woonvormen voor ex-psychiatrische 
patiënten. Zij was ongerust over de 
mogelijkheden van verschuiving van 
bedden in algemeen psychiatrische 
ziekenhuizen (apz-en) naar plaatsen 
in beschermende woonvormen, met 
name in regio's met een klein aantal 
apz-bedden. 
Ik deel haar ongerustheid niet. In het 
regeringsstandpunt over de bescher-
mende woonvormen is aangegeven, 
dat uitbreiding van het aantal 
plaatsen in deze woonvormen 
mogelijk is, wanneer elders apz-capa-
citeit wordt ingeleverd. 
Daarbij is niet aangegeven, dat deze 
bedden uit dezelfde regio zouden 
moeten komen. Dat betekent ,dat 
aan deze voorwaarde ook voldaan 
kan worden, indien elders - bijvoor-
beeld in een aanliggende regio of 
provincie - bedden worden ingele-
verd. 

Vraag van mevrouw Veder -Smit 
(VVD) over uitbreiding inspecties 
door taakverzwaring; respectievelijk 
voorzienbare uitbreiding. 

Mw. Veder en mw. Van der Meer 
hebben gelijk als zij stellen, dat 
uitbreiding van de inspecterende 
functie van de inspectie nodig is. Dat 
zou kunnen worden bereikt door 

eenvoudige uitbreiding van de 
formatie. Dit is echter niet mogelijk 
binnen het kader van de 4 x -2%-
operatie. Ook verschuiving van 
personeel - zo dat al op deze wijze 
beschreven zou mogen worden - van 
de beleidsdirecties naar de inspecties 
is onmogelijk. Ten eerste omdat daar 
de specifieke deskundigheden voor 
dit werk niet aanwezig zijn, maar 
vooral ook omdat in feite óók de 
beleidsdirecties versterkt moeten 
worden. Daarom is besloten om te 
trachten, zoals ook al eerder is 
geantwoord, door efficiency-verbete-
ring binnen het staatstoezicht zelf, 
aan versterking van de inspecterende 
functie toe te komen. Door een 
efficiencyverbetering met name in 
de sfeer van de registraties van 
onder andere beroepsgroepen 
ontstaat de mogelijkheid middels 
herallocatie de toezichthoudende 
taken te versterken. 
Dit kan slechts geleidelijk omdat dit 
dient plaats te vinden zonder 
gedwongen ontslagen. 
In de afgelopen periode is op deze 
manier reeds een beperkte versterking 
van de regionale inspecties voor de 
geestelijke volksgezondheid geëffec-
tueerd. 

Vraag van mevrouw M . A . van der 
Meer (PvdA) over stimuleringspro-
gramma's voor epidemiologen en 
fellowshipbeurzen uit binnen- en 
buitenland. 

In gezamelijk overleg tussen de 
toenmalige Ministeries van Weten-
schapsbeleid en van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne zijn vanaf 1980 
gelden vrijgemaakt voor de opleiding 
van epidemiologen. 
De gelden zijn afkomstig uit een door 
laatstgenoemd Ministerie beheerd 
fonds: het zogenaamde Stimulerings-
fonds. 

Met behulp van fellowshipbeurzen 
van bijvoorbeeld het Koningin 
Wilhelmina Fonds en het lnternatio-
nale Agency for Research on Cancer 
is het mogelijk zich gedurende een 
jaar speciaal in de epidemiologie te 
bekwamen. 
Met betrekking tot het beschikbare 
aantal epidemiologen wordt nog 
opgemerkt dat naar verwachting in 
de komende jaren bijvoorbeeld aan 
de Landbouwhogeschool in Wagenin-
gen jaarlijks een tiental epidemiologen 
hun/haar studie zullen voltooien. 
Een en ander is voldoende om te 
voldoen aan de behoefte van basis-
gezondheidsdiensten. 
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Vraag van mevrouw M . A. van der 
Meer (PvdA) over besparingen door 
democratisering van de volksgezond-
heid. 

Ik ben van oordeel dat democratise-
ring van het volksgezondheidsbeleid 
een nastrevenswaardige zaak is, 
ervan uitgaande dat dit onder meer 
zal leiden tot het beter aansluiten van 
de zorg op de behoeften van de 
gebruikers. De veronderstelling dat 
democratisering besparingen kan 
opleveren kan ik vanwege het 
ontbreken van gegevens ter zake niet 
op voorhand onderschrijven. 

Vraag van mevrouw M . A. van der 
Meer (PvdA) over rheuma-onderzoek. 

Ik heb de Nederlandse Bond voor 
Rheuma-patiëntenverenigingen bij 
mijn brief van 28 februari 1984 laten 
weten in hoeverre door WVC 
gesubsidieerde onderzoeksinstellin-
gen waaronder die van de Hoofdgroep 
Gezondheidszorg van TNO bij 
rheuma-onderzoek zijn betrokken. 

Voorts kan ik u mededelen dat in het 
kader van het nog uit te brengen 
Stimuleringsplan Gezondheidsonder-
zoek met de Minister van O&W 
overleg gaande is over de versterking 
van het rheuma-onderzoek. 

Vraag van mevrouw M . A. van der 
Meer (PvdA) over investering in 
voorlichting en bestrijding van 
geslachtsziekten. 

Indien in deze vraag de opvatting tot 
uitdrukking wordt gebracht dat er in 
het algemeen te weinig middelen 
beschikbaar zouden zijn voor de 
bestrijding van geslachtsziekten 
inclusief de voorlichting dan kan ik 
die opvatting niet delen. 
In dit verband wijs ik op de middelen 
ten behoeve van de drempelvrije 
poliklinieken en de diensten voor 
SOA-bestrijding van basisgezond-
heidsdiensten. De financiering van 
deze laatstgenoemde voorzieningen 
wordt overigens aan de orde gesteld 
in een onlangs ingestelde werkgroep 
waarin alle betrokkenen participeren. 
Uit de adviezen van deze werkgroep 
zal moeten blijken of en zo ja welke 
investeringen door wie moeten 
worden gepleegd. 

Vraag van mevrouw M . A. van der 
Meer (PvdA) over bevolkingsonder-
zoek naar prostaatkanker. 

In de reeks over bevolkingsonderzoek 
in Medisch Contact is eind 1983 ook 
het onderwerp prostaatkanker 
belicht. 

De auteur, prof. Schröder, conclu-
deerde dat het nog te prematuur was 
een bevolkingsonderzoek naar 
prostaatkanker te bepleiten. Wel 
toonde de auteur zich voorstander 
van een goed opgezet wetenschappe-
lijk onderzoek naar de wenselijkheid 
van een dergelijk bevolkingsonder-
zoek. Voor zover mij bekend is zo'n 
experimenteel bevolkingsonderzoek 
nog nergens ter wereld verricht. In 
de vijfde voortgangsrapportage 
inzake de kankerbestrijding zal ik op 
dit onderwerp terugkomen. 

Vraag van mevrouw M . A. van der 
Meer (PvdA) over een tweede 
oproep voor de screening op 
baarmoederhalskanker. 

Mijn bezwaren tegen een tweede 
oproep zijn als volgt: 
- het is ongewenst de vrouwen te 
blijven confronteren met het bevol-
kingsonderzoek; 
- het systeem van een herhalingsop-
roep legt een te groot beslag op de 
oproepende instanties, i.c. de 
gemeenten, zowel in organisatorische 
als in financieel opzicht; 
- de surplus-waarde van een tweede 
oproep in de nieuwe situatie, te 
weten de integratie in de huisartsen-
praktijk, is niet aangetoond. Op 
grond van het bovenstaande en 
mede gelet op het feit dat naar mijn 
mening een enkele oproep gecombi-
neerd met adequate voorlichting tot 
een optimale opkomst zouden 
moeten kunnen leiden, acht ik 
momenteel een tweede oproep niet 
gewenst. 
Zoals opgemerkt in mijn notitie 
Bevolkingsonderzoeken (Tweede 
Kamer, 18833, nrs. 1 en 2) ben ik 
voornemens middelen beschikbaar te 
stellen voor de evaluatie van de 
screening in de huisartspraktijk. De 
opkomstpercentages van de vrouwen 
zullen ongetwijfeld deel uit maken 
van bedoelde evaluatie. 
Mochten de resultaten van de 
evaluatie na afsluiting van de eerste 
screeningsronde hiertoe aanleiding 
geven, dan verklaar ik mij bereid te 
bezien welke maatregelen getroffen 
dienen te worden om het opkomst-
percentage te verhogen. 

Vraag van mevrouw Tiesinga-Aut 
sema (D'66) over de AMvB over 
planning en vestigingsbeleid ten 
behoeve van het project gezondheids-
zorg Almere. 

Momenteel wordt op mijn departe-
ment de laatste hand gelegd aan het 
ontwerp van deze AMvB, gebaseerd 

op het experimenteer artikel (artikel 
41) van de WVG. Ik verwacht dan 
ook reeds zeer binnenkort - ik denk 
in weken - dit ontwerp in de Staats-
courant te kunnen publiceren. 
Aan de Nationale Raad zal gevraagd 
worden met spoed te adviseren over 
dit ontwerp, zodat zo spoedig 
mogelijk na het verstrijken van de 
termijn van ter visie legging van 3 
maanden een definitieve AMvB van 
kracht kan worden. 

Vraag van de heer Vogt (PSP) over 
eigen bijdrage A.W.B.Z. 

Op de vraag van de heer Vogt 
betreffende gelijkstelling van gehuw-
den en samenwonenden merk ik op 
dat in het Besluit eigen-bijdragerege-
ling Bijzondere Ziektenkostenverzeke-
ring 1983 onderscheid wordt 
gemaakt tussen gehuwden en 
ongehuwden. Gehuwden waarvan 
een van de echtpartners in een 
A.W.B.Z. inrichting is opgenomen 
betalen de inkomensafhankelijke 
bijdrage van f 180 per maand. 
Samenwonenden, zijnde ongehuw-
den, betalen de inkomensafhankelijke 
bijdrage. Indien de opgenomen 
samenwonende kostwinner is, kan de 
uitkering die hij of zij naar redelijke 
maatstaven verricht in de kosten van 
het onderhoud van zijn of haar 
partner in mindering worden gebracht 
op de inkomsten van de kostwinner. 
Voorwaarde hierbij is dat tenminste 
één jaar voor de opneming in de 
A.W.B.Z."inrichting met de desbetref-
fende persoon een gezamenlijke 
huishouding werd gevoerd. 

Vraag van mevrouw Tiesinga-Aut 
sema (D'66) over eigen bijdrage 
A.W.B.Z. 

Mevrouw Tiesinga heeft gevraagd of 
ik de problematiek onderken die bij 
opname in een A.W.B.Z."inrichting 
kan ontstaan door de hoge bijdrage 
(max. f 1350) die maakt dat mensen 
hun eigen huishouding moeten 
opheffen terwijl er altijd een redelijke 
kans op ontslag is. 
Ik wijs erop dat in het Besluit 
eigen bijdrageregeling Bijzondere 
Ziektekostenverzekering 1983 is 
geregeld dat verzekerden die zijn 
opgenomen in een ziekenhuis of 
A.W.B.Z. inrichting en voor wie, 
gehoord de behandelend arts of zo 
mogelijk het behandelingsteam van 
het ziekenhuis of de inrichting, de 
mogelijkheid van ontslag uit het 
ziekenhuis of de inrichting en een 
terugkeer naar de maatschappij 
waarschijnlijk wordt geacht, een 
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limitatief aantal kosten verband 
houdende met de woonruimte in 
mindering kunnen brengen van hun 
inkomen, voordat de hoogte van de 
eigen bijdrage wordt berekend. 
Derhalve zal het in dit kader in 
redelijkheid niet voor kunnen komen 
dat verzekerden om financiële 
redenen hun huishouden moeten 
opheffen als er een gerede kans op 
ontslag bestaat. 

Vraag van mevrouw Veder-Smit 
(VVD) over meldingsplicht voor AIDS 
bij de inspectie, met waarborg van de 
privacy van de patiënt. 

Vooralsnog wordt een aangifteplicht 
voor AIDS niet noodzakelijk geacht, 
mede gezien de positieve ervaringen 
welke tot dusverre door de Genees-
kundige Hoofdinspectie van de 
Volksgezondheid zijn opgedaan met 
vrijwillige melding, waarbij de 
anonimiteit volledig is gewaarborgd. 

Vraag van de heer Vogt (PSP) over 
versnelde instroom van diëtisten. 

De heer Vogt (PSP) doet het 
voorstel om tot aanstelling van meer 
diëtisten bij het kruiswerk over te 
gaan via een terugploegregeling in 
overleg met het ministerie van 
Sociale Zaken. Gezien het aantal 
werkloze diëtisten en uit het oogpunt 
van de voedingsvoorlichting acht hij 
dit zinvol. 

In 1 980 zijn door de toenmalige 
staatssecretaris van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne afspraken gemaakt 
over de inzet van meer diëtisten in 
het kruiswerk. Het streven is nu om 
in 1990 tot een beschikbaarheid van 
1 diëtist op 50.000 inwoners te 
komen. 
In vier jaar tijd is het aantal diëtisten 
verdubbeld. Momenteel zijn er circa 
135 fu l l t ime formatieplaatsen voor 
diëtisten in het kruiswerk. Gezien de 
huidige snelle instroom zal de 
gestelde norm in 1990 worden 
gehaald. 
Ik acht het niet zinvol deze instroom 
nog meer te versnellen. 
Voorts wil ik een wijziging van de 
huidige streefnorm van 1 diëtist op 
50.000 inwoners pas overwegen na 
een evaluatie van de effekten van de 
grotere beschikbaarheid van diëtisten. 

Vraag van de heer Vogt (PSP) over 
destructiebeleid. 

In het antwoord op schriftelijke vraag 
88 is, anders dan de heer Vogt 
suggereert, niet gesteld dat er nooit 

problemen zijn bij het ophalen van 
kadavers. Bedoeld is aan te geven 
dat in verband met de nieuwe 
taakverdeling door de oprichting van 
de Rijksdienst voor de keuring van 
Vee en Vlees zodanige werkafspraken 
gemaakt konden worden dat er geen 
aanleiding was voor bijzondere 
klachten. 
Ik meen dat in het antwoord op 
dezelfde schriftelijke vraag een 
duidelijke toezegging is gedaan 
inzake indiening van een voorstel tot 
wijziging van de Destructiewet. 
Gezien de complexiteit van deze 
materie en het noodzakelijke intensie-
ve overleg met in het bijzonder het 
betrokken bedrijfsleven, ben ik niet in 
staat een verdergaande toezegging 
inzake het tijdstip van indiening te 
doen. 

Vraag van de heer Vogt (PSP) over 
bereikbaarheid ziekenhuizen en 
verpleeghuizen. 

De planning van de verpleeghuizen 
en ziekenhuizen, dus ook de sluiting 
van deze voorzieningen, is een 
aangelegenheid waarbij de provinciale 
besturen ten nauwste zijn betrokken. 
De adviezen van de provincies wegen 
voor mij zeer zwaar. 
Ik twijfel er niet aan dat ook voor de 
provinciale besturen de bereikbaar-
heid per openbaar vervoer een 
belangrijk element is bij de bepaling 
van lokaties van voorzieningen. 
Overigens wijs ik er op dat de 
provinciale besturen ook hun invloed 
kunnen doen gelden op bijvoorbeeld 
de routes van een buslijn. 
Ook bij mijn definitieve besluitvorming 
krijgen de door de heer Vogt bedoelde 
criteria mijn volle aandacht. 

Vraag van mevrouw IM. A. van der 
Meer (PvdA) over opleiding en 
universitaire leerstoelen in de 
rheumatologie. 

Het is mij uit eerder gevoerd overleg 
bekend dat de ministervan Onderwijs 
en Wetenschappen ook hier het 
standpunt inneemt dat de universitei-
ten een autonome taak hebben met 
betrekking tot de opleidingscurricula 
alsmede met betrekking tot de 
instelling van bepaalde leerstoelen. 
In dit verband wijs ik wel op de 
mogelijkheid een bijzondere leerstoel 
in te stellen, waartoe echter het 
initiatief genomen zou dienen te 
worden door het particulier initiatief. 

Vraag van mevrouw Veder -Smit 
(PvdA) over instituut verplegingswe-
tenschappen. 

Op de vraag van mw. Veder inzake 
de subsidiëring van het instituut 
Verplegingswetenschappen het 
volgende. 
Mw. Veder suggereerde dat door een 
betere taakafbakening met andere 
instituten tot continuering van de 
subsidie kan worden gekomen. Dit is 
echter niet het geval. De problemen 
die gesignaleerd zijn liggen niet op 
het terrein van taakafbakening. 
Ik blijf dan ook bij mijn standpunt dat 
het instituut op de langere termijn op 
een andere wijze aan structurele 
middelen zal moeten komen. 

Vraag van mevrouw Veder-Smit 
(PvdA) over opleidingen tot verpleeg-
kundige specialismen. 

Mw. Veder vroeg ook naar de 
financiële middelen voor de opleidin-
gen tot verpleegkundige specialis-
men. 
Waar deze opleidingen nu reeds 
gegeven worden, maken de kosten 
hiervan deel uit van de budgetten van 
de instellingen. 
Wil men de instellingen nieuwe 
opleidingen starten dan zullen de 
gelden in de budgetten moeten 
worden vrijgemaakt. 

Vraag van mevrouw Tiesinga-Aut-
sema (D'66) over retributie van de 
gezinsverzorging voor alleenstaanden. 

Mevrouw Tiesinga-Autsema heeft de 
vraag gesteld of het antwoord op 
vraag 177 handelend over retributie 
van gezinsverzorging voor aleenstaan-
den zich laat rijmen met mijn 
opmerking in het overleg met het 
Platform voor Alleenstaanden over 
op gang zijnde discussies over de 
hoogte van retributie. Voor het goede 
begrip geef ik nog eens aan wat er 
op dit moment op het terrein van de 
retributie in discussie is. 
Er worden op dit moment van 
meerdere zijden signalen gehoord 
dat de eigen bijdrage voor de hogere 
en middengroepen dermate hoog 
zijn, dat van hulp wordt afgezien. 
Systematisch inzicht daarover 
ontbreekt. Op dat punt heb ik de 
Centrale Raad voor Gezinsverzorging 
verzocht om versneld onderzoek. Met 
name is in dit verband van belang te 
bezien in hoeverre er als gevolg van 
de hoogte van de eigen bijdrage 
subsitutie-effecten optreden zoals 
langer verblijf in ziekenhuizen, 
onnodige ziekmeldingen in bedrijven, 
thuisblijven van schoolgaande 
kinderen etc. 
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Ook mevrouw Van der Meer heeft in 
haar toespraak hiervoor aandacht 
gevraagd. 
In beginsel is het niet uitgesloten dat 
dit onderzoek aanleiding kan geven 
tot maatregelen ter zake. Los 
daarvan is besloten tot een technische 
aanpassing binnen de huidige 
tabellen. De bedoeling van deze 
technische aanpassing is om iets van 
de nadelige effecten weg te nemen. 
De effecten daarvan zullen overigens 
minimaal zijn omdat de randvoorwaar-
de voor deze exercitie is dat de 
macro-opbrengst - landelijk gezien -
gelijk moet blijven. 
Overigens staat bij deze exercitie de 
basis van de retributie in de gezins-
vorming, namelijk het zgn. draag-
krachtbeginsel niet ter discussie. 

Vragen van de heer Vogt (PSP) over 
toezicht op verbod alcoholgebruik in 
rijksgebouwen en alcoholvrij maken 
van recepties in rijksgebouwen. 

De leiding c.q. de diensthoofden van 
alle onderscheidene departementen 
zijn verantwoordelijk voor de wijze 
waarop het toezicht op de naleving 
van het in artikel 78 van het Algemeen 
Rijksambtenaren Reglement genoem-
de verbod op onder andere alcohol-
gebruik in (Rijks)dienstlokalen 
gedurende werktijd wordt uitgeoe-
fend. De in de schriftelijke antwoorden 
op de vragen 99 en 100 genoemde 
preventieve strategie zal gericht zijn 
op matiging van dit gebruik. Deze 
benadering zal ook het besef moeten 
versterken dat alcoholgebruik en 
werk niet samengaan. Het zal vooral 
van dit besef afhangen of het 
bedoelde verbod wordt nageleefd. 
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