
22ste vergadering Dinsdag 19 maart 1985 

Aanvang 9.30 uur 

Voorzitter: S teenkamp 

Tegenwoordig zijn 69 leden, te 
weten: 

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

en de heren Korthals Altes, minister 
van Justitie, De Koning, minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
Brinkman, minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, me-
vrouw Korte-van Hemel, staatssecre-
taris van Justitie, de heer De Graaf, 
staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, mevrouw Kappey-
ne van de Coppello, staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, en de heer Van der Reijden, 
staatssecretaris van Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur. 

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

Abma, wegens verblijf buitenslands; 

Vis 

Deze berichten worden voor kennis-
geving aangenomen. 
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De Voorzitter: Ik deel voorts aan de 
Kamer mede, dat ik bericht van 
verhindering tot bijwoning van de 
vergadering heb ontvangen van de 
minister van Defensie, de staatssecre-
taris van Binnenlandse Zaken en de 
gevolmachtigde minister van de 
Nederlandse Antillen. 

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 de voorstellen heeft 
verenigd. 

Aan de orde is de behandeling van 
de voorstellen van (rijks-)wet: 
- Naturalisatie van Augusty, 
Michel Anoine en 16 anderen 
( 1 8 7 2 1 , R 1 2 7 0 ) ; 
- Naturalisatie van Bakridi, 
Saukatali en 30 anderen (18779 ) ; 
- Naturalisatie van Amjad Khan 
en 37 anderen (18 783) ; 
- Naturalisatie van Bakarbessy, 
Mar ia en 26 anderen (18790) ; 
- Naturalisatie van Acs, losif en 
34 anderen (18 791); 
- Naturalisatie van Acar, Maravgi 
en 30 anderen (18 799) ; 
- Naturalisatie van Bhatt i , John 
en 35 anderen (18812) . 

Deze voorstellen van (rijks-)wet 
worden zonder beraadslaging en 
zonder stemming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van 
de wetsvoorstellen: 

- Wijziging van hoofdstuk X 
(Departement van Defensie) van 
de begroting van het Rijk voor 
het jaar 1983 (wijziging naar 
aanleiding van de Voorjaarsnota 
1983 en de nadere nota over de 
uitvoering van de begroting 

Ingekomen stukken 
Naturalisaties 
Defensie 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Provinciewet 
Justitie 

1983; eerste wijzigingsvoorstel) 
( 18406 ) ; 
- Wijziging van hoofdstuk X V 
(Minister ie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid) van de 
begroting van uitgaven van het 
Rijk voor het jaar 1983 (s lotwet ; 
t w e e d e wijzigingsvoorstel) 
( 18785 ) ; 
- Verbeter ing van de Provincie-
w e t (18804) . 

Deze wetsvoorstellen worden zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fractie van de PSP wordt 
aantekening verleend, dat zij geacht 
wensen te worden tegen wetsvoorstel 
18406 te hebben gestemd. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van hoofdstuk V I 
(Justit ie) van de ri jksbegroting 
voor 1985; begroting van uitga-
ven ; begroting van ontvangsten 
(uitgezonderd het onderwerp 
Politie) (18600 VI) . 

De Voorzitter: Door mij zijn 
schriftelijke antwoorden ontvangen 
van de minister en de staatssecretaris 
van Justitie op vragen, gesteld in 
eerste termijn bij de behandeling van 
de begroting van Justitie (exclusief 
het onderdeel Politie). Deze antwoor-
den zullen worden opgenomen in een 
bijvoegsel bij de Handelingen van 
deze vergadering. 

[Het bijvoegsel is opgenomen aan 
het eind van deze weekeditie.]1 

De Voorzitter: Ik zou nu het woord 
willen geven aan de ministervan 
Justitie, maar die is nog niet in de 
vergadering aanwezig. Met een 
variatie op Prinsjesdag, wachten wij 
nu de komst van de minister af. 
Intussen schors ik de vergadering. 

De vergadering wordt enige ogenblik-
ken geschorst. 
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Voorzitter 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
minister van Justitie inmiddels ter 
vergadering is verschenen. Ik geef 
hem thans het woord. 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Minister Korthals Altes: Mijnheer 
de Voorzitter! De staatssecretaris en 
ik zijn de Kamer bijzonder erkentelijk 
voor de uitvoerige aandacht die 
verleden week is besteed aan de 
begroting van ons departement. Van 
vele zijden - ik noem de heren 
Burkens, De Gaay Fortman, Wagema-
kers en Abma - is, soms uitvoerig, 
ingegaan op verschillende aspecten 
van de strafrechtelijke rechtshandha-
ving. Daarbij zijn ook adviezen 
gegeven en eisen gesteld met 
betrekking tot het beleidsplan dat ik 
vóór de zomer aan de Tweede Kamer 
hoop aan te bieden. Het beleidsplan 
zal worden opgesteld ter uitvoering 
van de motie-Nijpels. 

Het interimrapport van de commis-
sie-Roethof - de commissie kleine 
criminaliteit - werd bij deze adviezen 
soms uitdrukkelijk betrokken. Ik 
meen dat dat terecht is geschied. Het 
beleidsplan zal immers tevens het 
regeringsstandpunt over het interim-
rapport van de commissie kleine 
criminaliteit inhouden. Overigens 
moet wel worden bedacht dat de 
commissie-Roethof nog niet klaar is 
met haar werkzaamheden. Aan de 
verschillende opmerkingen over het 
beleidsplan zal ik bij het opstellen 
daarvan trachten recht te doen. De 
Kamer zal er begrip voor willen 
hebben dat ik op dit ogenblik nog 
niet vooruit kan lopen op de inhoud 
van het plan. 

De heren Abma en Wagemakers 
kan ik echter wel zeggen dat in het 
plan bepaald ook aandacht zal 
worden besteed aan die aanbevelin-
gen van de commissie-Roethof die 
zich geheel of vooral uitstrekken tot 
andere departementen, alsmede aan 
de financiële consequenties. Onder 
coördinatie van mijn departement en 
dat van Binnenlandse Zaken is het 
overleg met de andere hierbij 
betrokken departementen in volle 
gang. 

De heren Burkens en De Gaay 
Fortman stipten het 'wegzendbeleid' 
aan. Nog kort geleden, op 26 
februari j l . , heb ik in de Tweede 
Kamer geantwoord op mondelinge 
vragen over de wegzending, helaas 
weer in Amsterdam, van een persoon 
die werd verdacht van een ernstig 
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misdrijf. Ik geloof niet dat het nodig 
is, op dit ogenblik weer over de 
achtergronden van het wegzenden te 
spreken. De oorzaak en basis van het 
trieste verschijnsel van het heenzen-
den is, zoals men weet, het nijpend 
tekort aan celruimte. 

Dat tekort kan niet van de ene dag 
op de andere worden opgelost, de 
inspanningen van de staatssecretaris 
en van mij ten spijt. In overleg tussen 
het openbaar ministerie en mij wordt 
verder gewerkt aan een beleid dat 
gericht is op een zo zorgvuldig 
mogelijke verdeling van de celruimte 
over de ressorten en aan een 
insluitings- en wegzendbeleid met 
duidelijke prioriteiten. Het heenzen-
den van verdachten zal echter blijven 
voorkomen. Wel verwacht ik dat 
incidenten als die waarop de heer 
Burkens doelde zo veel mogelijk 
achterwege zullen blijven. 

Ik heb daarvoor in elk geval 
dringend de aandacht van het 
Amsterdamse openbaar ministerie 
gevraagd. Amsterdam is het drukste 
arrondissementsparket met relatief 
de meeste voorgeleidingen en de 
meeste heenzendingen. Het is dan 
ook niet geheel onbegrijpelijk dat 
daar wel eens een spaander valt. 
Natuurlijk moet het uiterste worden 
gedaan om deze incidenten te 
vermijden. 

De heer De Gaay Fortman blijkt de 
term 'goede justitie' te substitueren 
door ' houdbare justitie'. Op het 
eerste gezicht is dat een niet 
onaantrekkelijke formulering, omdat 
zij lijkt aan te sluiten op datgene wat 
ik in het bijzonder heb betoogd in de 
toelichting op de begroting voor 
1984 - en wat ik nu nog betoog -
namelijk dat moet worden gestreefd 
naar een redelijk niveau van rechts-
handhaving. Intussen steekt de 
moeilijkheid niet in het adjectief 
'houdbare' maar in het zelfstandig 
naamwoord 'justitie'. Met een 
'houdbare rechtshandhaving' zou ik 
geen moeite hebben, maar een 
'houdbare justitie' is toch een begrip 
waar ik niet goed raad mee weet, 
tenzij 'houdbaar' bedoeld zou zijn als 
'duurzaam'. 

De heer De Gaay Fortman (PPR): 
Zo is het, ja! 

Minister Korthals Altes: Tot op 
zekere hoogte is dit misschien een 
woordenspel, maar naar mijn mening 
heeft het woord 'justitie' niet dezelfde 
betekenis als het woord 'rechtshand-
having'. Bij het eerste begrip gaat het 
zeker ook om de kwaliteit van de 
geschillenbeslechting, de rechtsbede-

Justitie 

ling door de rechter. Welnu, de 
rechter zal toch steeds - hetgeen wij 
gelukkig van de Nederlandse 
rechterlijke macht mogen zeggen -
werk van hoge kwaliteit afleveren, 
waarvoor het adjectief 'houdbaar' 
bepaald iets te minnetjes is. 

Ik geef er derhalve, met respect 
voor de originele stelling van de heer 
De Gaay Fortman, toch de voorkeur 
aan, de eerste zin van de memorie 
van toelichting te lezen zoals deze is 
gedrukt, waarbij ik dan nog afzie van 
het feit dat het recht van amendement 
- in deze Kamer toch al zo beperkt -
zich zelfs in de Tweede Kamer niet 
uitstrekt tot de inhoud van memorie 
van toelichting. 

De heer De Gaay Fortman (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Er is een 
misverstand, want het ging niet om 
een substituut. Het ging mij erom, 
het gehele justitiebeleid te benaderen 
vanuit het begrip 'houdbaar', omdat 
ik dit in deze tijd actueel vind. Voor 
het overige ben ik het met de 
minister eens. 

Ik heb bovendien niet uitsluitend 
over rechtshandhaving gesproken, 
maar ook over regelgeving. De 
bedoeling was, aan te geven dat je 
maar niet door kunt gaan, noch met 
het geven van regels, noch met het 
toepassen van repressieve middelen. 
Er moet een beleid zijn, waardoor het 
duidelijk is dat er grenzen zijn, aan 
wat je op het terrein van de justitie 
kunt doen. 

Voor het overige merk ik op, dat de 
justitie natuurlijk goed moet zijn: we 
streven allemaal naar alles wat goed 
en schoon is. 

Minister Korthals Altes: Ik geloof, 
mijnheer de Voorzitter, dat er tussen 
de heer De Gaay Fortman en mij 
zelden zo weinig verschil van inzicht 
is geweest als op dit ogenblijk, want 
ik onderschrijf zijn stelling volledig. 
Het beleidsplan dat op dit ogenblik 
wordt ontwikkeld, is er dan ook op 
gericht duidelijk aan te geven dat een 
goede justitie en een goede rechts-
handhaving niet iets is dat door 
Justitie alleen, door repressie alleen, 
bereikbaar is. Het is een zaak die 
voor de verantwoordelijkheid van ons 
allen komt, zowel individueel als in 
de groepen waarin mensen met 
elkaar plegen om te gaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Voor een 
goede justitie behoren bewindslieden 
van Justitie zich te blijven inspannen. 
Goede justitie is echter, zoals gezegd, 
een zaak die ons allen moet bezighou-
den. Wanneer wij het begrip 'houd-
baar', zoals dit is geïntroduceerd 
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Korthals Altes 
door de heer De Gaay Fortman, 
vooral reserveren voor rechtshandha-
ving, dan ben ik het ook op dat punt 
geheel met hem eens. 

Mijnheer de Voorzitterl Ik keer 
terug naar de heer Burkens. Deze 
heeft een, naar mijn oordeel, funda-
menteel punt aangevoerd, te weten 
het doel en het karakter van de 
strafrechtelijke rechtshandhaving. 
Zijn betoog komt erop neer dat hij 
het huidige vervolgings- en sepotbe-
leid in strijd acht met zijn opvatting 
over strafrechtelijke rechtshandha-
ving. De overheid is in het algemeen 
- aldus heb ik de heer Burkens 
begrepen - gehouden tot rechtshand-
having, tenzij zulks in redelijkheid 
niet van haar kan worden gevergd. 
Dit lijkt het standpunt te benaderen, 
dat rechtshandhaving gelijk zou 
staan aan wetshandhaving, althans 
dat rechtshandhaving een zelfstandig 
doel zou zijn. 

Wij raken hier aan een principiële 
discussie die ten minste teruggaat 
tot 1963, toen de cassatiegronden in 
de Wet op de rechterlijke organisatie 
werden gewijzigd. Deze discussie 
heeft in de jaren '70 en '80 niet 
alleen in den brede in de juridische 
vakliteratuur haar neerslag gevonden, 
maar ook in diverse jaarverslagen 
van het openbaar ministerie en in 
memories van toelichting bij de 
begroting van Justitie. 

De discussie mondde, blijkens de 
behandeling in de beide Kamers van 
de Staten-Generaal van opeenvolgen-
de begrotingen, uit in een brede 
politieke overeenstemming. Het jaar 
1963, toen in artikel 99 van de Wet 
op de rechterlijke organisatie 
'schending der wet' werd vervangen 
door 'schending van het recht', is het 
beginpunt geweest. Er bestaat 
algemene overeenstemming over 
- het blijkt ook uit de geschiedenis 
van de wijziging in 1 963 - dat deze 
wijziging een beslissende invloed 
heeft gehad op artikel 4 van de Wet 
op de rechterlijke organisatie, dat het 
openbaar ministerie onder andere 
opdraagt, de wetten te handhaven. 
Die opdracht wordt nu zo verstaan, 
als handhaving van het recht. 

Deze rechtsopvatting heeft 
belangrijke consequenties voor de 
praktische taakstelling van het 
openbaar ministerie. Het opportuni-
teitsbeginsel kreeg aldus een 
krachtige injectie. De bekende 
bepaling in het Wetboek van Strafvor-
dering, te weten dat op gronden 
ontleend aan het algemeen belang, 
van strafvervolging kan worden 

afgezien, wordt nu geïnterpreteerd 
als: het belang van de rechtsorde. 

Al in het jaarverslag van het 
openbaar ministerie over 1970 geven 
de procureurs-generaal bij ae hoven 
hieraan uitdrukking door - kort 
gezegd - hun adhesie te betuigen 
aan de ontwikkeling van 'steeds 
vervolgen, tenzij 'naar 'slechts 
vervolgen, indien'. Terecht voegden 
de procureurs-generaal in het 
jaarverslag over 1970 daaraan 
overigens toe, dat het opportuniteits 
beginsel niet zo mag worden 
gehanteerd dat het, de geldende 
strafwet op haar innerlijke waarde 
beoordelend, deze bij wege van een 
soort algemene dispositie buiten 
toepassing laat. 

Recente uitwerking van deze 
rechtshandhavende taak van het 
openbaar ministerie vindt men in de 
memories van toelichting bij de 
begrotingen van Justitie van 1981 en 
1984. Daarin wordt uiteengezet, dat 
strafrechtelijke rechtshandhaving niet 
als een doel op zichzelf is te beschou-
wen. Met andere woorden: aan de 
rechtshandhaving is een instrumenteel 
karakter niet vreemd. Met als randvoor-
waarde een redelijk niveau van 
rechtshandhaving zal het openbaar 
ministerie, door richting te geven aan 
de opsporing en door een verantwoord 
gebruik van het opportuniteitsbeginsel, 
slechts dan aansturen op strafrechte-
lijke sancties, wanneer daarvan een 
gewenst maatschappelijk effect is te 
verwachten. Daarbij moet het Open-
baar Ministerie bovendien rekening 
houden met de mogelijkheden en 
effecten van andere handhavingsmo-
gelijkheden dan het strafrechtelijk 
handhavingsstelsel. 

Mijnheer de Voorzitter! Met deze 
schets van een ontwikkeling van de 
laatste 20 jaar in de taak van het 
openbaar ministerie heb ik, naar ik 
hoop, voldoende aangegeven welke 
bezwaren tegen het betoog van de 
heer Burkens op dit punt zijn aan te 
voeren. Dat neemt niet weg, dat 
natuurlijk discussie mogelijk blijft 
over de vraag of het openbaar 
ministerie altijd en in ieder opzicht 
deze rechtshandhavende taak 
smetteloos vervult. Er zal, nog los 
van incidenten, wel nimmer consen 
sus bestaan over het vervolgings en 
sepötbeleid. 

Zoals ik al vaker heb uiteengezet, is 
de bepaling van dit beleid in sterke 
mate mede afhankelijk van plaatselijke 
factoren, te bespreken in het 
driehoeksoverleg Hoge eisen 
worden aan het openbaar ministerie 
gesteld. Ik ben van mening, dat 

daaraan wordt voldaan en dat het 
openbaar ministerie zijn rechtshand 
havende taak met beleid en inzicht 
uitvoert. Of de middelen waarover 
het openbaar ministerie kan beschik 
ken in deze ti jd, voldoende zijn en 
niet aan uitbreiding toe zijn, hoop ik 
binnenkort aan de Tweede Kamer te 
berichten bij de presentatie van het 
beleidsplan tot betere beheersing 
van de criminaliteit in ons land. 

Mijnheer de Voorzitter! Een ander 
belangrijk onderwerp waarover 
de heren Burkens, De Gaay Fortman, 
Glastra van Loon en Wagemakers 
hebben gesproken, is de deregulering. 
De heer Burkens sprak over de 
deregulering in het kader van zijn 
zojuist al gereleveerde betoog over 
de rechtshandhaving, waarop ik al 
ben ingegaan. Het verheugt mij, dat 
hij evenals de drie andere genoemde 
sprekers, heeft doen blijken in 
beginsel positief te staan tegenover 
hetgeen het kabinet op dit gebied 
nastreeft. 

De heer De Gaay Fortman heeft 
met een verwijzing naar het artikel in 
SEW van Slot een onderscheid 
gemaakt tussen deregulation en 
delegislation. Het ene is minder 
regels door verandering van doelstel-
lingen en het andere is minder regels 
bij gelijkblijvende doelstellingen. 
Kijkend naar de prakijk, meen ik dat 
het kabinet thans beide doet: soms 
kan hetzelfde doel met minder of 
eenvoudiger regels worden bereikt 
en soms worden oorspronkelijk 
beoogde doelstellingen aangepast in 
verband met de reguleringslast die zij 
veroorzaken. Bij het toetsen van 
nieuwe wetgeving worden steeds de 
doelstellingen van een nieuwe 
regeling in de beoordeling betrokken, 
ook in die zin dat zij in beginsel voor 
aanpassing vatbaar zijn. 

Dit gebeurt ook als oude regels 
door nieuwe worden vervangen. Op 
die manier kan worden bijgedragen 
aan het eenvoudiger en overzichtelij-
ker maken van de wetgeving. 

Ik ben het met de heer De Gaay 
Fortman eens dat er vragen zijn, 
waarbij de wetgever er wijs aan doet 
om af te wachten. Zo zou bij voorbeeld 
kunnen worden bezien, hoe de 
rechtspraak zich ontwikkelt Ik wil in 
dit verband nu geen concrete 
voorbeelden noemen. Het is echter 
mijn stellige overtuiging dat het geen 
regel kan zijn dat de wetgever 
afwachtend toeziet. 

Het mag zeker niet ontaarden in 
het vluchten voor verantwoordelijkhe-
den. Het is nog niet lang geleden dat 
een president van de Hoge Raad 
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Korthals Altes 
aanleiding vond om de wetgever in 
dit verband op zijn verantwoordelijk-
heden te wijzen. Ik ben er stellig van 
overtuigd dat de wetgever juist ten 
aanzien van een aantal maatschappe-
lijke problemen die om een oplossing 
vragen, zijn eigen verantwoordelijk-
heid dient te nemen. De wetgever 
mag niet afwachten, wat de rechter 
ervan maakt. Dit is in het verleden 
wel eens in te grote mate gebeurd. 
Zeker als het gaat om ingrijpende 
sociale herzieningen is het de 
wetgever die zijn verantwoordelijkheid 
moet nemen. Die verantwoordelijkhe-
den moeten niet worden afgeschoven 
naar de rechterlijke macht. 

De heer De Gaay Fortman (PPR): Ik 
ben het helemaal met de minister 
eens. Maar de voorbeelden die ik 
noemde lagen op juridisch-zedelijk 
terrein. Het denken op dat terrein is 
zich nog volstrekt aan het ontwikkelen. 
Er kan dan ook niet worden gesproken 
van een duidelijke relatie met de 
partij-politieke programma's. 

Minister Korthals Altes: Inderdaad. 
Als kwesties zich op juridisch-zedelijk 
terrein bevinden, doet de wetgever er 
verstandig aan om niet overhaast te 
werk te gaan. Hoe daadkrachtig dit 
kabinet zichzelf soms ook vindt; op 
dit punt kunnen ons geen verwijten 
worden gemaakt. Ik zal een belangrijk 
voorbeeld noemen. Wat de euthana-
sie betreft, hebben wij ertoe besloten 
om af te wachten wat de staatsconv 
missie ons hierover zal adviseren. 

De heer Glastra van Loon is zijn 
betoog begonnen met te spreken 
over de rol van Justitie bij de 
vorming van het regeringsbeleid. 
Gaandeweg kwam hij bij kwesties 
betreffende de deregulering en de 
kwaliteit van de wetgeving. De 
juridische, de economische en de 
socio-politicologische zienswijze op 
het openbaar bestuur stelde de 
geachte afgevaardigde daarbij naast 
en tegenover elkaar. Ik heb minder 
van andere disciplines geproefd dan 
de heer Glastra van Loon. 

Ik hoop daarom dat hij ermee 
tevreden is als ik in mijn antwoord 
hoofdzakelijk van een juridische 
zienswijze probeer blijk te geven! Dit 
neemt overigens niet weg dat wij het 
erover eens kunnen zijn dat bij de 
beleidsvorming al die zienswijzen op 
een evenwichtige wijze hun inbreng 
moeten kunnen leveren. Waar het 
evenwicht moet liggen, kan een 
onderwerp van politiek meningsver-
schil zijn. Het is echter zeker niet zo 
dat dit kabinet vanuit een louter 

economische zienswijze de rol van 
het recht liefst beperkt zou zien tot 
een minimum. 

Daar is geen sprake van. Dat is een 
ernstig gechargeerde voorstelling 
van zaken. Ik ben het met de geachte 
afgevaardigde eens dat de rol van 
Justitie in het verleden aan de 
bescheiden kant is geweest en dat 
wij daarvan op verschillende terreinen 
nu de gevolgen ondervinden. 

Dit is een gepaste plaats om de 
discussie te hervatten over de vraag 
wat ik wel en niet heb gezegd in een 
uitzending van Het Capitool. Ik citeer 
nu op de wijze waarop de heer 
Glastra van Loon mij heeft geciteerd, 
zodat hierover geen enkel misverstand 
kan bestaan. Ik heb in die uitzending 
gezegd: In de eerste plaats geloof ik 
dat het goed is dat de politiek nu 
eindelijk ziet dat wij het veel te lang 
op zijn beloop hebben gelaten. 

Ik wil eraan herinneren dat de heer 
Glastra van Loon heeft gezegd van 
mening te zijn dat de rol van Justitie 
in het verleden aan de bescheiden 
kant is geweest. Ik moet dus vaststel-
len dat wij beiden het oog hebben op 
hetzelfde! 

Ik heb daaraan toegevoegd: 'Het 
was zo dat een jaar of tien geleden 
plannen voor het bouwen van een 
nieuwe gevangenis of een nieuw huis 
van bewaring helemaal niet goed 
vielen'. Ik heb daarmee niet veel 
anders gedaan dan een feit constate-
ren. Het is toch waarlijk niet zo lang 
geleden dat toen eindelijk het 
complex in de Bijlmer was gebouwd, 
velen in den lande van mening waren 
dat het niet in gebruik mocht worden 
genomen? Daaraan heb ik gerefe-
reerd. 

Vandaar dat ik verleden week bij 
interruptie heb gezegd dat er staat 
wat er staat. Er staat dat ik met die 
uitspraak geen enkele andere 
bedoeling heb gehad. Ik meen dat 
het Talleyrand was die zei dat de 
mens het vermogen had gekregen 
om te spreken teneinde zijn gedachten 
te verhullen. Ik heb in dit geval niet 
dienovereenkomstig gehandeld. 

De heer Glastra van Loon (D'66): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik ben de 
minister erkentelijk voor de uitleg van 
zijn woorden. Nu is in ieder geval de 
mogelijkheid uit de wereld dat zijn 
woorden zo worden uitgelegd als ik 
heb gedaan. 

Ik wil nog iets zeggen over de 
tegenzin in nieuwbouw. Dat betrof 
niet zozeer nieuwbouw op zichzelf als 
wel nieuwbouw met een omvang van 
bij voorbeeld het complex in de 
Bijlmer. Daarover was en is de 

discussie beëindigd. Ik hoop dat 
hierover niet een nieuw misverstand 
en een eventuele nieuwe mythe gaat 
ontstaan als zou in Nederland een 
communis opinio bestaan tegen 
nieuwbouw. Niets van dat alles. 

Er bestond bezwaar tegen nieuw-
bouw die zoveel gedetineerden bij 
elkaar bracht als in bepaalde vormen 
van nieuwbouw het geval was. Die 
weerstand bestond niet alleen bij 
bepaalde groeperingen in Nederland, 
maar wijd verbreid in Europa, ook bij 
deskundigen. Die twee dingen 
moeten wij onderscheiden. Ik zie de 
minister knikken, waaruit ik opmaak 
dat hij het in dat opzicht met mij 
eens is. 

De Voorzitter: Ik mag de geachte 
leden erop wijzen dat volgens mijn 
voorlopige berekening deze vergade-
ring tot twaalf uur vannacht zal 
duren. Ik wil u daarom vragen u 
zoveel mogelijk te beperken bij het 
maken van interrupties. Er komt nog 
een tweede termijn. 

Minister Korthals Altes: De 
component in de discussie die de 
heer Glastra van Loon zoeven heeft 
genoemd, is mij destijds ook niet 
ontgaan. In die periode was het 
nieuwbouwprogramma veel en veel 
te gering in omvang, vooral als wij 
bedenken dat ook toen al, gelet op 
de relatieve welvaart die wij toen 
meemaakten, een aantal inrichtingen 
die nu nog in gebruik zijn, beter 
vervangen hadden kunnen worden 
door nieuwbouw. Daartoe was toen 
de maatschappelijke bereidheid niet 
aanwezig. 

De heer Burkens heeft in de 
aanvang van zijn uiteenzetting 
gesignaleerd dat er op dit ogenblik 
sprake is van een kentering. Deze uit 
zich naar mijn mening ook in de 
functie van Justitie op het gebied van 
de deregulering. De heer Glastra van 
Loon zegt echter dat het departement 
dat hierin een centrale rol behoort te 
spelen, het zelfvertrouwen, de 
menskracht en de doorslaggevende 
bevoegdheid mist om die rol te 
vervullen. Ik mag natuurlijk geen 
mededeling doen over hetgeen 
besproken is in de ministerraad. Dat 
is alleen aan anderen voorbehouden. 

Ik kan de leden echter de verzeke-
ring geven dat verschillende bewinds-
lieden van andere departementen 
daar heel andere gevoelens over het 
optreden van Justitie blijken te 
hebben ten aanzien van de deregule-
ring dan de heer Glastra van Loon op 
dit moment veronderstelt. Van 
doorslaggevende bevoegdheden 
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voor Justitie kan daarbij overigens 
binnen onze staatsrechtelijke 
verhoudingen nimmer sprake zijn. 
Die matig ik mij niet aan, maar een 
zekere mate van zelfvertrouwen 
misstaat Justitie zeker niet. 

Het kabinet mist de maatstaven en 
de visie om de dereguleringstaak die 
het zichzelf heeft opgedragen, uit te 
voeren, zo heeft de heer Glastra van 
Loon betoogd. Wij hebben geen 
absolute maatstaven. Wij hebben 
geen visie die ons als vanzelf naar 
het utopia van wetgeving zal leiden. 
Onder verantwoordelijkheid van dit 
kabinet is wel het rapport van de 
commissie-Geelhoed tot stand 
gekomen. 

Daarop zijn gebaseerd de aanwijzin-
gen inzake terughoudendheid met de 
regelgeving. Die geven veel meer aan 
visie en maatstaven op dit gebied 
dan in een lange reeks van vooraf-
gaande jaren was ontwikkeld. Ik 
erken graag, dat ook hier het begin 
moeilijk is. Onze huidige visie zal 
zeker nog bijstelling behoeven om te 
komen tot 'betere, meer bij de 
maatschappelijke realiteit aansluiten-
de, flexibelere, meer met elkaar 
harmoniërende, samen meer een 
systematische eenheid vormende en, 
zo mogelijk, eenvoudiger wetgeving'. 
Dan citeer ik de heer Glastra van 
Loon. Over het einddoel zijn wij het 
aardig eens, maar het bereiken van 
dat utopia zal inderdaad nog wel 
even duren. 

Ook in de analyse van de problemen 
op het terrein van wetgeving en van 
hun oorzaken valt een duidelijke 
overeenstemming te bespeuren. Het 
heeft mij getroffen, dat de heer 
Glastra van Loon in de loop van zijn 
betoog tot twee maal toe heeft 
gewezen op het gevaar dat op het 
tekortschieten van regelgeving in het 
licht van de daarmee beoogde 
doelstellingen wordt gereageerd met 
nog meer regelgeving, die vervolgens 
ook weer gebreken blijkt te vertonen, 
hetgeen na verloop van tijd wederom 
tot meer regelgeving leidt. Dit gevaar 
is ook duidelijk gesignaleerd in het 
rapport van de commissie-Geelhoed: 
'voortschrijdende regelverdichting' 
heet het daar. 

Inderdaad past het de jurist die 
constateert dat zijn instrumenten 
tekortschieten, om zich af te vragen 
of die instrumenten voor het probleem 
waarom het gaat, wel de juiste zijn. 
In dit verband wil ik er graag op 
wijzen, dat deze notie ook terug te 
vinden is in de aanwijzingen inzake 
terughoudendheid met regelgeving, 

die sinds 1 februari jongstleden op 
de departementen moeten worden 
gevolgd bij de voorbereiding van 
wetgeving en algemene maatregelen 
van bestuur. 

In aanwijzing nr. 1 is onder andere 
te lezen: 'Beslissingen om op een 
bepaald terrein tot verder ingrijpen 
door de centrale overheid over te 
gaan, moeten zijn gebaseerd op een 
nauwkeurige analyse van de achter-
gronden, aard en omvang van het 
maatschappelijk verschijnsel, zoals 
zich dit aan de overheid presenteert. 
Daarbij dient tevens te worden 
overwogen, of het ontwerpen van 
nieuwe of gewijzigde regelgeving het 
meest geëigende instrument is of dat 
veeleer de voorkeur moet worden 
gegeven aan het toepassen van 
bestaande bestuurlijke instrumenten, 
waarvoor reeds een adequate 
wettelijke basis bestaat of waarvoor 
een wettelijke basis niet vereist is'. 

Men ziet dus: ruimte voor de 
maatschappijwetenschappelijke 
zienswijze en niet steeds maar meer 
regels. Dat is ook onze opvatting. 
Deze benadering sluit ook in dat, 
waar burgers of hun georganiseerde 
verbanden zelf in staat zijn om 
problemen of conflicten adequaat op 
te lossen, daaraan voorrang gelaten 
moet worden. 

In onze gecompliceerde maat-
schappij zijn wij echter steeds vaker 
bezig, het onregelbare te regelen. Ik 
denk dan aan werken met behoud 
van uitkering, waarbij er geen 
arbeidsovereenkomst mag zijn, en 
aan buitenhuwelijkse samenleving 
met regels. De staatssecretaris zal er 
straks uitvoerig op ingaan in antwoord 
op de vragen van mevrouw Van der 
Meer. 

Ik denk voorts aan de Wet op de 
tweeverdieners, ook zo'n aardig 
voorbeeld van het regelen van het 
onregelbare: enerzijds individualise-
ring en anderzijds heffing naar 
draagkracht van mensen die geïndivi-
dualiseerd met elkaar samenwonen, 
de voordeur wel delen en blijkbaar de 
belastingdruk ook. 

Ik heb ernstige problemen met het 
onderdeel van het betoog van de 
heer Glastra van Loon, als hij komt te 
spreken over de opvatting die deze 
regering zou hebben over het begrip 
'rechtsstaat'. Hij volgt kennelijk met 
instemming - kritiek heb ik hem niet 
horen leveren - de analyse van mr. H. 
M. de Jong in het tijdschrift 'Openbaar 
Bestuur'. De heer Glastra van Loon 
komt dan tot de conclusie dat dit 
kabinet, blijkens de laatste Troonrede, 
onder rechtsstaat is gaan verstaan: 

een staat waarin burgers gehoorzaam 
zijn aan wetten. Evenals de heer De 
Jong, laat de heer Glastra van Loon 
echter na, nauwkeurig aan te geven 
waar dit uit de tekst van de Troonrede 
blijkt. Natuurlijk is deze analyse 
onjuist. 

Ook dit kabinet verstaat onder 
'rechtsstaat' een staat die voldoet 
aan de drie vereisten die Donner 
noemt op blz. 143 van zijn Handboek 
van het Nederlands Staatsrecht en 
waaraan de heer Glastra van Loon 
refereerde. Ook Donner gebruikt in 
relatie met de rechtsstaat de zin: de 
ware vrijheid luistert naar de wetten. 
Hij stelt letterlijk: 'Het motto zou 
kunnen zijn: de ware vrijheid luistert 
naar de wetten, mits die wetten dan 
ook in grote lijnen met de materiële 
inzichtelijke eisen der rechtvaardig-
heid overeenstemmen'. 

Dat betekent dus geenszins: 'de 
wetgever beveelt en het volk voert 
het bevel uit'. Mijns inziens kan geen 
rechtsstaat bestaan of blijven 
bestaan zonder de bereidheid van het 
overgrote deel van de bevolking om 
zich in overeenstemming met de 
langs democratische weg tot stand 
gekomen wetten te gedragen. Die 
gedachte is ook in de Troonrede tot 
uitdrukking gebracht. Het stelde mij 
teleur dat de heer Glastra van Loon 
aan deze toch niet zo moeilijk te 
doorgronden bedoeling voorbij is 
gegaan en het juist heeft geacht de 
interpretatie te geven van 'de 
overheid als een soort opperbevelheb-
ber die burgers maar hebben te 
gehoorzamen'. Die gedachte is ons 
vreemd. 

Het zal geen verbazing wekken dat 
het onderwerp dat de heer Glastra 
van Loon vervolgens aansneed, te 
weten de noodzaak om over een 
goed toegerust wetgevend apparaat 
te beschikken, mij daarentegen wel 
aanspreekt. Hij wees erop dat de 
dereguleringsoperatie versterking 
van de wetgevingsfunctie noodzake-
lijk maakt. Ik kan mededelen dat in 
elk geval binnen het ministerie van 
Justitie de formatie van de wetge-
vingsafdelingen, juist in verband met 
deze nieuwe taken op het terrein van 
de deregulering, een, zij het uiteraard 
een Justitie eigen, bescheiden 
uitbreiding heeft ondergaan. 

Daarnaast is een adviesaanvrage 
aan de Raad van State in voorberei-
ding over de positie van de wetge-
vingsfunctie bij de ministeries. Deze 
adviesaanvrage kan, naar ik hoop, 
binnenkort worden ingediend. 

In dit onderdeel van zijn betoog 
merkte de heer Glastra van Loon op 
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dat de kwaliteit van de wetsontwerpen 
die de departementen verlaten niet 
geruststellend is. Dat bestrijd ik. 
Natuurlijk zijn er wel enige voorbeel-
den te noemen - in deze Kamer 
wordt daaraan dan ook terecht de 
nodige aandacht geschonken - van in 
technisch opzicht niet perfecte 
wetgeving. In de stroom van wets-
voorstellen en algemene maatregelen 
van bestuur gaat het echter om een 
te verwaarlozen hoeveelheid, nog 
afgezien van de ongelukken die zijn 
ontstaan tijdens het overleg met het 
andere deel van de Staten-Generaal. 

De heer Glastra van Loon vroeg 
ook nog aandacht voor de gedachte 
van Van Wijnbergen om te komen tot 
de vorming van een centrale wetge-
vingsautoriteit. Deze autoriteit zou 
niet zelf wetgeving moeten voorberei-
den, maar zou als een zelfstandig 
bestuursorgaan met steunpunten op 
de ministeries de departementale 
wetgevingsproduktie kritisch moeten 
volgen. Tegen dit voorstel bestaan 
enkele voor dit kabinet doorslagge-
vende bezwaren. In de eerste plaats 
zou een dergelijk nieuw orgaan, nog 
afgezien van de daarmee gepaard 
gaande kosten, het wetgevingsproces 
ongetwijfeld verder compliceren en 
daarmee vertragen. 

In de tweede plaats zou deze 
autoriteit in het wetgevingsproces 
een plaats innemen die heel sterk 
lijkt op die van de Raad van State. De 
enige verschillen zijn dat de autoriteit 
in een eerder stadium in het wetge-
vingsproces wordt ingeschakeld en 
dat deze autoriteit adviseert aan de 
minister in plaats van aan de Kroon. 
Gezien de constitutionele positie van 
de Raad van State acht ik het 
bezwaarlijk een nieuw orgaan in het 
leven te roepen met een zo sterk op 
die van de Raad van State lijkende 
functie. 

In de derde plaats zou de instelling 
van een dergelijke autoriteit tot 
gevolg hebben dat ervaren wetge-
vingsjuristen - daarmee zou, naar ik 
aanneem, de autoriteit moeten 
worden bemand - worden onttrokken 
aan het werk waarvoor ze zijn 
opgeleid, namelijk het maken van 
wetten. Van een overschot aan 
ervaren wetgevingsjuristen is 
bepaald geen sprake. Daarom lijkt 
mij de instelling van zo'n autoriteit 
zeer bezwaarlijk. 

De heer Wagemakers sprak de 
vrees uit dat de dereguleringsoperatie 
te ruim wordt opgezet en betrekking 
heeft op te veel beleidsterreinen om 
nog te kunnen slagen. 

In het antwoord op vraag 6 zou ik 
hebben aangegeven dat het moeilijk 
is om thans reeds bereikte resultaten 
op dit punt te vermelden. Ik heb het 
antwoord nog eens nagelezen, maar 
dat staat er zeer beslist niet in. Ik heb 
althans niet de bedoeling gehad dat 
te zeggen. Ik heb er met betrekking 
tot het nader uitwerken van conclusies 
van verschillende dereguleringspro-
jecten op gewezen dat in veel 
gevallen wel degelijk sprake is van 
concrete resultaten. 

Niettemin wijst de heer Wagema-
kers er terecht op dat de reikwijdte 
van de dereguleringsoperaties zekere 
risico's inhoudt. De gekozen aanpak, 
waarbij de ministeries zelf primair 
verantwoordelijk zijn, met daarnaast 
een toetsende en coördinerende taak 
voor de minister van Justitie, biedt, 
gelet op deze reikwijdte, de beste 
waarborg voor het welslagen van de 
operaties. Vanzelfsprekend zal de 
bijzondere positie van de minister 
van Justitie in verband met de 
deregulering, in de praktijk verder 
moeten groeien. Ik ben daarover 
bepaald niet pessimistisch. 

De filosofie die achter de deregule-
ring zit, is duidelijk bezig veld te 
winnen. Aanvankelijk was het zo dat 
als het departement van Justitie een 
wetsontwerp van een ander departe-
ment toetste aan de hand van 
dereguleringscriteria, er nogal wat 
weerstand ontstond bij sommige 
departementen. Wij zien nu dat 
binnen de departementen het begrip 
voor de notities die door Justitie bij de 
deregulering worden gebruikt, aan 
het toenemen is. 

De discussie binnen de departe-
menten, die zelf primair verantwoor-
delijk zijn voor de deregulering als 
zodanig, is op gang gekomen. De 
filosofie die achter de gedachten van 
de commissie-Geelhoed is schuilge-
gaan, wint op dit ogenblik veld. Dat 
neemt niet weg dat de kritische noot 
die ik zojuist heb geuit met betrekking 
tot het willen regelen van het 
onregelbare, hetgeen ons in de 
komende jaren voor onaangename 
verrassingen kan plaatsen, van kracht 
blijft. 

De heer Wagemakers plaatste een 
kanttekening bij het voorstel van mr. 
J. M. Polak in het Nederlands 
Juristenblad van 5 januari jongstle-
den, de aanwijzingen inzake terughou-
dendheid met regelgeving samen te 
voegen met de aanwijzing voor de 
wetgevingstechniek. Ook de Raad 
van State wees in zijn advies over de 
aanwijzingen inzake terughoudend-
heid met regelgeving reeds op een 

samenloop die zich hier en daar 
tussen beide soorten aanwijzingen 
voordoet. 

In het nader rapport is toegezegd 
dat bij het evaluatie-onderzoek dat 
zal worden gehouden nadat enige 
ervaring met de procedure is 
opgedaan, de vraag nader onder 
ogen zal worden gezien. Daarbij zal 
ook het door de heer Wagemakers 
genoemde argument, dat samenvoe-
ging tot vervlakking van de deregule-
ringstoets zal kunnen leiden, worden 
bezien. Krachtens de nieuwe aanwij-
zingen voor de rijksdienst, als het 
gaat om de toetsingsprocedure voor 
ontwerpen van wet en algemene 
maatregelen van bestuur - daterend 
van 16 januari jongstleden en van 
kracht geworden op 1 februari 
jongstleden - wordt zeer overzichtelijk 
in de memories van toelichting op 
wetsontwerpen en in de toelichtingen 
op algemene maatregelen van 
bestuur aangegeven hoe het deregu-
leringsproces zich heeft afgespeeld. 
Die procedure moet waarborgen dat 
geen vervlakking optreedt en zou 
eventueel, nadat de evaluatie heeft 
plaatsgevonden, onderdeel kunnen 
uitmaken van het totale complex 
aanwijzingen voor de wetgevingstech-
niek. 

Aan het slot van zijn betoog over 
de deregulering heeft de heer 
Wagemakers een lans gebroken voor 
vage normen in de wetgeving, 
waartegen toetsingspunt 10 nu juist 
waarschuwt. Hij heeft een beschou-
wing van mr. De Beaufort in het 
februarinummer van Trema aange-
haald. 

Op de vraag of de wetgever soms 
niet te snel ontwikkelingen in de 
rechtspraak codificeert of juist 
blokkeert ben ik al ingegaan in 
antwoord op het betoog van de heer 
De Gaay Fortman. Ik zou daaraan 
nog het volgende willen toevoegen. 

Op tal van plaatsen worden in de 
wetgeving normen gebruikt waaraan 
de rechter nader inhoud moet geven 
en ook geeft. Indien deze vaagheid 
wordt veroorzaakt door de grote 
variëteit aan casusposities waarop de 
norm van toepassing moet zijn, zal 
een nadere concretisering slechts tot 
gevolg hebben dat de rechter, die 
immers naar individuele rechtvaardig-
heid moet streven, zijn toevlucht 
zoekt in wellicht gewrongen juridische 
constructies. Uit een oogpunt van 
deregulering zou dat een slechte 
zaak zijn. 

Iets geheel anders is, dat de 
wetgever niet met een beroep op 
nadere invulling door de rechter de 
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hete aardappelen van de politieke 
afweging, die terecht op het bord 
van de wetgever liggen, mag 
doorschuiven naar het bord van de 
rechter. In onze rechtsstaat - het is 
duidelijk dat ik deze term nu nog iets 
bewuster bezig dan anders - hebben 
wetgever en rechter elk hun eigen 
plaats. 

Mevrouw Van der Meer heeft een 
belangrijk deel van haar betoog 
gewijd aan zaken van familierecht en 
personenrecht. Ik heb zojuist al 
gezegd, dat de staatssecretaris 
daarop zal ingaan maar een belangrijk 
deel van het betoog van mevrouw 
Van der Meer, dat was gewijd aan de 
vraag of een onderzoek nodig is naar 
de wenselijkheid van een ander 
huwelijksvermogensrecht, zou ik 
graag beantwoorden. 

Mevrouw Van der Meer heeft bij 
het bepleiten van dat onderzoek een 
aantal argumenten aangevoerd. Zij 
heeft gezegd, dat het aantal huwelij-
ken waarin op huwelijkse voorwaar-
den wordt getrouwd toeneemt. Ook 
kan de emancipatie van de vrouw 
een reden zijn om het huwelijksver-
mogensrecht op de helling te zetten. 
Als oplossing heeft mevrouw Van der 
Meer geopperd de geldende situatie 
om te keren, dat wil zeggen dat het 
meest gekozen stelsel, namelijk 
uitsluiting van gemeenschap met 
jaarlijkse verrekening van de inkom-
sten uit arbeid, in de wet wordt 
gezet. 

Desgewenst kunnen de aanstaande 
echtgenoten gemeenschap van 
goederen als vorm van huwelijkse 
voorwaarden opnemen in een akte. 
In de memorie van antwoord heb ik 
mij al bij vraag 17 terughoudend 
uitgelaten over deze gedachte. Ik 
geloof bepaald niet, dat de tijd al is 
gekomen om zo'n studie een hoge 
prioriteit te geven, nu er toch al zo 
vreselijk veel onderwerpen zijn, ook 
op het terrein van personen- en 
familierecht, die elkaar verdringen. 
Wil men daar plaats voor een 
onderwerp inruimen, dan moet de 
indruk bestaan, dat het om een 
urgent vraagstuk gaat. Die indruk 
heb ik niet. 

Ons huwelijksvermogensrecht 
houdt een bepaald wettelijk stelsel in 
waarvan men bij huwelijkse voorwaar-
den kan afwijken. Daardoor is het 
betrekkelijk onverschillig wat het 
stelsel is. Wat men ook als zodanig 
bedenkt, aan correcties voor individu-
ele gevallen zal altijd behoefte 
bestaan bij een naar mijn smaak nog 
altijd beperkte groep in de samenle-

ving. Voor veranderingen van een 
wettelijk stelsel bestaat een goede 
reden, als men kan verwachten dat 
een nieuw stelsel een verbetering 
zou betekenen voor een grote 
meerderheid van de huwelijken. 

Voor de misschien overgrote 
meerderheid der huwelijken zie ik dat 
eigenlijk niet. Die meerderheid wordt 
gevormd door de huwelijken waarin 
het vermogen alleen wordt gevormd 
uit de loonarbeid van beide echtge-
noten of van een van hen. Dat 
vermogen is dan veelal belichaamd in 
de stoffering van het eigen huis, 
ongeacht de vraag of het een 
gehuurd huis is dan wel een huis in 
eigendom. Voor die huwelijken is het 
geldend stelsel van gemeenschap 
van goederen niet alleen een 
passende maar ook verreweg de 
eenvoudigste oplossing. 

Alle vermogensbestanddelen 
vallen van rechtswege in de gemeen-
schap, waaraan beide echtgenoten 
gelijkelijk deel hebben. Er komt geen 
enkele administratie aan te pas om 
die gelijkheid te bewerkstelligen en 
er is geen enkele periodieke verreke-
ning nodig, op straffe van chaos of 
ruzie bij het einde van het huwelijk. 

Er zijn gevallen, waarin dit stelsel 
niet ideaal is. Daarbij gaat het in de 
eerste plaats om de gevallen, waarin 
echtgenoten een belangrijk vermogen 
in het huwelijk meebrengen of door 
vererving te verwachten hebben. 
Vervolgens gaat het om tweede of 
volgende huwelijken, vooral met het 
oog op de erfrechtelijke belangen 
van kinderen uit eerdere huwelijken. 
Ten slotte gaat het om de gevallen, 
waarin door een der echtgenoten of 
door beide echtgenoten een bedrijf 
of vrij beroep wordt uitgeoefend of 
waarin men anderszins flinke 
financiële risico's kan verwachten. 
Door uitsluiting van de gemeenschap 
kan men dan de belangen van de 
andere echtgenoot zoveel mogelijk 
beveiligen tegen dergelijke risico's, in 
het bijzonder het risico van faillisse-
ment. 

Het aantal van deze gevallen 
neemt ongetwijfeld toe in onze 
moderne maatschappij. Het aantal 
tweede en verdere huwelijken neemt 
ook toe in deze ti jd. Een en ander 
heeft een sterke groei van huwelijkse 
voorwaarden tot gevolg. Ik geloof 
echter niet dat op het 
ogenblik en in de nabije toekomst 
een meerderheid bij huwelijk een 
ander stelsel als wettelijk stelsel 
prefereert. Zolang dit het geval is, is 
er naar mijn mening geen goede 
grond om de meerderheid op te 

dringen, de oudejaarsavond te 
besteden aan een financiële terugblik 
en het maken van ingewikkelde 
verrekeningen, die ertoe leiden dat 
men het nieuwe jaar ruziënd of 
misschien, als gevolg van de financiële 
uitkomsten van het afgelopen jaar, 
somber ingaat. 

Ik wil erop wijzen dat een deel van 
de toeneming van de huwelijkse 
voorwaarden een gevolg ervan is dat 
het nogal eens voorkomt dat degenen 
die aanvankelijk met uitsluiting van 
gemeenschap van goederen zijn 
gehuwd, bij het naderen van hun 
oude dag om redenen die verband 
houden met het successierecht 
besluiten hun huwelijksgoederenregi-
me te wijzigen in het wettelijke 
stelsel van huwelijksgoederenge-
meenschap. In dit geval is wijziging 
van huwelijkse voorwaarden vereist. 
Ik wil dit onderwerp samenvatten 
met een citaat dat in dit geval geldt, 
namelijk dat als er geen goede reden 
om te veranderen er een goede 
reden is om niet te veranderen. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Burkens heeft ook gesproken over 
het Besluit landsverraderlijke 
organisaties. Hij heeft erop gewezen 
dat in artikel 2 van het Besluit 
landsverraderlijke organisaties 
pogingen worden verboden, het 
streven van één van de in artikel 1 
genoemde Nationaal-Socialistische 
en aanverwante organisaties voort te 
zetten. Hij stelt dat artikel 2 gereacti-
veerd wordt, zodra een dergelijke 
voortzetting de kop opsteekt. 

In de memorie van antwoord aan 
de Tweede Kamer heb ik gesteld dat, 
als nog geestelijke nazaten van de 
NSB of zelfs oud-NSB'ers een 
dergelijke organisatie willen oprich-
ten, die organisatie na een zo lange 
onderbreking niet kan worden gezien 
als een voortzetting, maar als een 
nieuwe organisatie moet worden 
beschouwd. Ik meen dat artikel 2 van 
het besluit daarop niet meer van 
toepassing is. In die gevallen kan wel 
verbodenverklaring worden gevorderd 
op grond van de algemene regeling 
voor verboden rechtspersonen. 

Ik meen dus dat artikel 2 intussen 
een dode letter is en niet meer kan 
worden toegepast. De bepalingen 
elders in de wet behoeven daarop 
niet meer te worden afgestemd. Ik 
wil herhalen wat ik in de Tweede 
Kamer heb gezegd namelijk dat ik er 
bepaald begrip voor heb dat het 
besluit landsverraderlijke organisaties 
als merkteken voor een zeer donkere 
periode in onze historie nog wordt 
gehandhaafd. 
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Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Abma heeft gewezen op de problemen 
die zich voordoen bij de bedreiging 
van getuigen waardoor de strafrechts-
pleging dreigt te worden gefrustreerd. 

Ik erken en onderken de ernst van 
dit verschijnsel en wacht daarom ook 
met belangstelling het rapport van de 
tegen het einde van 1984 ingestelde 
commissie-Remmelink af. Deze 
commissie zal met uitgewerkte 
wetsvoorstellen komen. 

De heer Abma informeerde voorts 
naar de registratie van zwangerschaps-
afbrekingen, die in de Wet afbreking 
zwangerschap is vereist. Ik moet 
daarop antwoorden dat deze wet nog 
geen vijf maanden werkt. De eerste 
vergunningen op basis van deze wet 
zijn pas zeer onlangs verleend. Over 
de toepassing van de wet, waarvoor 
de eerste verantwoordelijkheid 
overigens berust bij mijn ambtgenoot 
van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur, kan daarom op dit moment 
nog weinig worden gezegd. 

De heer Wagemakers sprak over 
het rapport van de werkgroep-harmo-
nisatie administratief procesrecht. 
Dit rapport is niet in een bureaulade 
verdwenen, zoals in een publikatie 
werd gesuggereerd. Het stuk bevat 
inderdaad een nuttig overzicht van 
divergerende bepalingen in het 
administratieve procesrecht. Het is 
ook mijn wens dat de verbrokkeling 
van dit procesrecht, voor zover deze 
niet noodzakelijk voortvloeit uit de 
eigen aard van de te berechten 
materie, wordt opgeheven. Er wordt 
op dit ogenblik op het departement 
gewerkt aan wetsvoorstellen die een 
aantal verschillen in de procesregelin-
gen zullen opheffen. 

Bij de eerstvolgende wijziging van 
de Beroepswet zal hieraan ter dege 
aandacht worden gegeven. Hetzelfde 
geldt voor de Ambtenarenwet 1929. 
Aan deze zaak is al aandacht gegeven 
in het kader van het nu ingediende 
wetsontwerp tot wijziging van de 
Wet op de Raad van State en de Wet 
op de administratieve rechtspraak 
bedrijfsorganisatie. Er is dus al het 
een en ander gedaan en er staan nog 
andere voorstellen op stapel. 

Of er daarnaast nog een wetsvoor^ 
stel zal moeten komen, dat het 
administratief procesrecht in zijn 
geheel zal herzien, is zeer de vraag. 
Wèl wordt ernaar gestreefd, in een 
wet algemene regels van bestuurs-
recht, aan de voorbereiding waarvan 
de commissie-Scheltema werkt, 
enkele algemene regels op te nemen 
omtrent de behandeling van beroeps-

en bezwaarschriften binnen het 
bestuur. 

Daardoor zou voor het administra-
tieve beroep en bezwaar meer 
eenheid worden geschapen. Voor het 
overige geef ik voorshands de 
voorkeur aan wijzigingen in de 
afzonderlijke wetten. Daarmee wordt 
voorkomen dat de ene wijziging op 
de andere moet wachten. De 
procedures bij de totstandkoming 
van wetsvoorstellen in de bestuurs-
rechtelijke sfeer verschillen zelf 
aanmerkelijk, vooral wat betreft de 
tijdsduur. Men denke aan adviesorga-
nen en georganiseerd overleg. Ik 
maak dus wel degelijk ernst met deze 
materie en de wens van de fractie 
van het CDA dat aandacht wordt 
besteed aan een efficiënte organisatie, 
de stroomlijning van procedures en 
de beheersing van de kosten onder-
schrijf ik zeker. Een belangrijk 
gedeelte van mijn wetgevende 
activiteit is daarop gericht. 

De heer Wagemakers heeft enkele 
beschouwingen gewijd aan het 
instituut van de cassatie. Hij heeft 
zich daarbij beroepen op een artikel 
van de heer Bloembergen, lid van de 
Hoge Raad, waaruit de onmisbaarheid 
van de cassatierechtspraak van de 
Hoge Raad zou blijken. In het 
algemeen, zo heb ik gesteld in 
antwoord op de vragen nrs. 22 en 23 
van het voorlopig verslag, kan ik mij 
wel verenigen met zijn conclusie dat 
cassatie tegen rechterlijke beslissin-
gen in een wetsontwerp in beginsel 
moet worden opengesteld, tenzij 
bijzondere omstandigheden tot een 
ander standpunt zouden nopen. 

Of die bijzondere omstandigheden 
zich voordoen, dient van geval tot 
geval te worden overwogen. Het 
enkele feit dat de rechtspraak bij één 
rechterlijk college is geconcentreerd 
- en daardoor dus de eenheid van 
rechtspraak reeds voldoende 
gewaarborgd is - is op zichzelf niet 
voldoende. Van belang is bij voorbeeld 
óók de vraag, of de rechterlijke 
beslissingen in kwestie tot rechtsvra-
gen aanleiding geven die inschakeling 
van de cassatierechter gewenst 
maken. 

De Hoge Raad via een adviesaan-
vrage een algemene uitspraak over 
deze materie te ontlokken, lijkt mij 
toch niet erg zinvol. Bepalend is juist 
hoe in concrete gevallen deze 
factoren tegen elkaar worden 
afgewogen. Wèl ben ik bereid, aan 
de Hoge Raad de wetsontwerpen om 
advies voor te leggen, waarin de 
vraag van het niet-instellen van,een 

beroep in cassatie tegen rechterlijke 
beslissingen zou worden overwogen. 
De Hoge Raad kan dan tot een 
gerichte advisering komen, waarmee 
rekening wordt gehouden met de 
aard van de rechterlijke beslissingen 
waar het in het gegeven geval om 
gaat. 

Ik voeg hieraan nog toe, dat ik als 
bezwaar tegen het betoog van de 
heer Wagemakers zie, dat daarin 
geen plaats is ingeruimd voor de 
overweging, dat wij in een aantal 
gevallen hebben voorgesteld geen 
cassatie open te stellen, ook om 
daardoor de steeds toenemende 
werklast voor de Hoge Raad te 
verminderen. De vraag waarmee de 
rechtszekerheid het meest is gediend, 
enerzijds de mogelijkheid cassatie in 
te stellen en anderzijds het voorkomen 
van overbelasting van de Hoge Raad, 
is een beleidsvraag die wij telkens op 
de juiste wijze moeten zien te 
beantwoorden. 

Op een andere vraag van de heer 
Wagemakers over het onderwerp van 
de cassatie, namelijk of het niet goed 
zou zijn het oordeel van de Hoge 
Raad te vragen over het rapport van 
de staatscommissie Van Zeben, kan 
ik antwoorden dat de Hoge Raad bij 
de advisering over het rapport van de 
staatscommissie is betrokken. Het 
advies van de Hoge Raad over de in 
het rapport gedane suggestie, dit 
college met de cassatierechtspraak 
in administratieve zaken te belasten, 
zal te zijner t i jd openbaar worden 
gemaakt en zeker bij de verdere 
besluitvorming over de voorstellen 
van de staatscommissie een rol 
spelen. 

De heer Burkens heeft gesproken 
over het onderwerp burgerwacht. 
Het is mij bekend, dat staatsrechts-
geleerden wel een tweedeling in het 
begrip 'handhaving van de rechtsorde' 
in artikel 28 van de Politiewet maken, 
in een preventieve en een repressieve 
taak. Die moeten respectievelijk 
onder het gezag van de burgemeester 
en van de officier van justitie worden 
uitgevoerd. Ik acht die tweedeling, 
met alle respect, verwarrend en zelfs 
onjuist. 

De handhaving van de rechtsorde 
omvat enerzijds de handhaving van 
de openbare orde, een taak die onder 
gezag van de burgemeester wordt 
uitgevoerd, en anderzijds de straf-
rechtelijke handhaving van de 
rechtsorde, onder gezag van de 
officier van justitie. Beide taakelemen-
ten zijn in de eerste plaats gericht op 
het voorkomen van verstoringen, 
preventie dus, maar in de tweede 
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plaats omvatten beide taakelementen 
evenzeer een repressieve kant, 
namelijk het optreden tegen eenmaal 
plaats gevonden hebbende verstorin-
gen. Ik ben in mijn schriftelijk 
antwoord ingegaan op de interpretatie 
van artikel 28 van de Politiewet, 
omdat daarmee samenhangt ons 
verschil van inzicht over de wetsge-
schiedenis van de Wet op de 
weerkorpsen. 

Destijds is als vanzelfsprekend 
aangenomen, dat organisaties die 
zich bezighouden met hetgeen nu 
onder de strafrechtelijke handhaving 
van de rechtsorde moet worden 
verstaan onder die wet vallen. Als 
voorbeeld noem ik de nachtveilig-
heidsdiensten, die uitsluitend 
opereerden ter voorkoming en 
signalering van strafbare feiten. 

De heer Burkens verwijst naar de 
memorie van antwoord, waarin mijn 
toenmalige ambtsvoorganger voor de 
politietaak in het bijzonder verwees 
naar artikel 5, tweede lid, van de 
algemene maatregel van bestuur van 
17 december 1851, Staatsblad 166. 
Ik lees die passage echter anders dan 
hij. 

Door enkele leden van de Kamer 
was de minister in het voorlopig 
verslag het verwijt gemaakt, dat er 
nog steeds geen wettelijke omschrij-
ving van de taak van de politie tot 
stand was gekomen. Hierop reageert 
mijn ambtsvoorganger door te 
verwijzen naar de taak van de 
directeuren van politie. Hij vangt de 
desbetreffende alinea dan ook aan 
met: 'Overigens'. Hij noemt de 
bewering niet geheel juist. Lees ik die 
passage goed, dan wordt hier 
bedoeld te zeggen, dat de omschrij-
ving van de politietaak voor een 
belangrijk deel gevonden moet 
worden in artikel 5, tweede lid. 

De heer Abma heeft kritische 
opmerkingen gemaakt over de hulp 
aan slachtoffers. Ik wil beginnen met 
hem gerust te stellen. Het is zeker 
niet de bedoeling, dat meer hulp aan 
slachtoffers zal leiden tot minder 
aandacht voor de dader. Vooralsnog 
betekent de grotere mondigheid van 
de burger, en daarmede van het 
slachtoffer, evenmin dat deze in een 
concrete zaak kan meebeslissen wat 
wenselijk is ten aanzien van de 
strafrechtspleging. 

Onder hulp aan slachtoffers dient 
te worden verstaan een behoorlijke 
opvang door politie en Justitie, een 
adequate verwijzing - indien men 
daarop prijs stelt - naar professionele 
of vrijwillige-hulpverlenende instanties, 

het verstrekken van informaties over 
de afdoening en het bevorderen van 
mogelijkheden voor het slachtoffer 
om meer dan voorheen schadever-
goeding van de dader te verkrijgen. 
Met het oog op dit laatste zal 
binnenkort een commissie worden 
belast met de voorbereiding van een 
wetsvoorstel. 

Onlangs heb ik - en naar ik heb 
begrepen zullen mijn ambtgenoot 
van Binnenlandse Zaken en de 
staatssecretaris van Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur volgen -
subsidie verleend aan het landelijk 
overleg slachtofferhulp dat onder 
andere tot doel heeft om bestaande 
projecten voor hulpverlening aan 
slachtoffers te ondersteunen en het 
ontstaan van nieuwe projecten te 
stimuleren. Het schadefonds ge-
weldsmisdrijven staat daar los van. 
Het slachtoffer gaat hierdoor 
geenszins een centrale plaats 
innemen in de strafrechtpleging; wel 
krijgt het de plaats die het toekomt. 

Dat is een belangrijke plaats dan 
de zeer marginale die het vroeger 
was toebedeeld. Ten slotte wil ik de 
heer Abma graag toegeven dat 
voorkomen beter is dan genezen. 
Hoe groot de inspanningen in het 
preventieve en repressieve vlak ook 
zijn; slachtoffers zullen er helaas 
altijd blijven. Een op het slachtoffer 
gericht beleid zal dus wel degelijk 
altijd nodig blijven. 

De heer Burkens vroeg om 
verruiming van de bevoegdheden van 
de politie, ten einde een prompte en 
praktische afdoening van overtredin-
gen te verwezenlijken. In dat verband 
noemde hij de wielklem. Op die 
vraag heb ik schriftelijk geantwoord. 
Een aanpak, zoals door hem geschil-
derd - ik meende dat dit geschiedde 
met een ironische ondertoon -
waarbij een voertuig na een overtre-
ding in beslag zou moeten worden 
genomen voor een technisch 
onderzoek hetgeen enige tijd duurt, 
zou niet in overeenstemming zijn met 
artikel 1 van het Wetboek van 
Strafvordering, dat bepaalt dat 
strafvordering plaatsvindt op de 
wijze, bij de wet voorzien. 

Het lijkt mij ook niet wenselijk, een 
dergelijke verruiming in de wet op te 
nemen. Het constateren van 
strafbare feiten en het opleggen en 
uitvoeren van administratieve 
sancties behoort niet in de handen 
van één instantie, in casu de politie, 
te worden gelegd. Tegen praktische 
en prompte afdoening, zoals voorge-
steld door de heer Burkens, pleit 
bovendien worden gelegd dat daarte-

gen, gelet op het onmiddellijke 
karakter ervan, geen ineffectieve 
rechtsmiddelen bestaan om de 
juistheid van een dergelijke maatregel 
voor de rechtbank of voor de kanton-
rechter te betwisten. 

Op dergelijke rechtsmiddelen heeft 
toch elke verdachte recht. Bij een 
aanbod tot het afdoen van een 
overtreding door middel van een 
politietransactie heeft de verdachte 
altijd de keuze om er al dan niet op in 
te gaan. Er is nog een tweede 
bezwaar. Ik realiseer mij zeer goed 
dat velen van oordeel zijn dat in het 
plan tot beheersing van de criminali-
teit wellicht een aantal maatregelen 
zal moeten worden voorgesteld die 
het epitheton draconisch zouden 
kunnen krijgen, omdat de nood hoog 
is gestegen. 

In het voorbeeld dat de heer 
Burkens noemde, spreekt mij niet 
aan dat dan altijd weer aan het 
verkeer wordt gedacht. De grote druk 
die is ontstaan op de strafrechtsple-
ging kan qua aantal wellicht voor een 
deel voortkomen uit het verkeer. Op 
dat probleem studeert de commissie-
Mulder. In dat verband wijs ik op de 
administratieve afdoening van kleine 
verkeersovertredingen. De druk op 
bij voorbeeld het gevangeniswezen is 
ontstaan als gevolg van langdurige 
straffen die worden opgelegd voor 
handel in verdovende middelen met 
onaanvaarbaar risico, geweldsmisdrij-
ven en dergelijke. 

In die sfeer past een dergelijke 
repressie niet. Wel zou men kunnen 
denken of het bestuur niet veel meer 
zou kunnen doen wanneer het gaat 
om de sluiting van inrichtingen die 
duidelijk een bijdrage leveren aan 
drankgebruik dat leidt tot vandalisme, 
of aan druggebruik dat leidt tot 
diefstallen en inbraak. Dat is echter 
niet een zaak van politie en justitie 
maar van het bestuur. Misschien dat 
in het criminaliteitsbeheersingsplan 
daaraan nog wel enige aandacht zal 
worden gegeven. 

De heer Heijne Makkreel heeft zich 
bezorgd getoond over het gemak 
waarmee vermogen en bedrijfsactivi-
teit van een besloten vennootschap 
aan een andere, lege of nieuw-opge-
richte vennootschap kunnen worden 
overgedragen, waarna de oude 
vennootschap failleert en de schuld-
eisers het nakijken hebben. Hij heeft 
dat gellustreerd aan de hand van een 
uit het leven gegrepen casus-positie, 
waarvan hij de details uitvoerig heeft 
weergegeven. Nu zal de heer Heijne 
Makkreel mij ten goede houden dat 
ik vanwege mijn beperkte spreektijd 
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niet tot op de bodem van zijn casus 
kan doordringen en dat ik niet alle 
daaraan verbonden, vaak niet zo 
gemakkelijke vragen zal kunnen 
beantwoorden. Een begrotingsbehan-
deling van justitie leent zich mijns 
inziens ook beter voor een meer 
algemene benadering van het 
vraagstuk. 

Ik ben het met de heer Heijne 
Makkreel zeker eens dat zich in de 
praktijk gevallen kunnen voordoen 
die geschikt zijn om de ergernis op te 
wekken. Ik ben er evenwel niet zeker 
van dat op grond van het thans 
geldende recht of van het komende 
recht niets zou zijn uit te richten. Ik 
denk daarbij aan de artikelen 43 en 
47 van de Faillissementswet. Ik 
verwijs ook naar het wetsontwerp 
16 631 , dat onder andere beoogt de 
termijn voor de faillissementspauliana 
te verlengen van 40 dagen tot één 
jaar. 

Dat maakt het al mogelijk, in meer 
gevallen een beroep te doen op deze 
bepaling. Een beroep op de pauliana 
zou eventueel verdedigbaar kunnen 
zijn, ook al wordt het vermogen 
tegen de werkelijke waarde overge-
dragen, omdat die transactie ten 
gevolge heeft dat de bank wordt 
betaald, waardoor de andere 
crediteuren uiteindelijk achter het net 
vissen. De schuldenaar wist dat. 

De overdracht was eigenlijk 
onverplicht. In dit verband herinner ik 
er nog aan dat in wetsontwerp 
16 631 wordt voorgesteld, ook 
rechtshandelingen die een schulde-
naar/rechtspersoon heeft verricht 
met een andere rechtspersoon onder 
de werking van de faillissementspau-
liana te brengen, wanneer in beide 
rechtspersonen dezelfde personen 
aandeelhouder of bestuurder zijn, of 
wanneer de ene rechtspersoon voor 
ten minste de helft deelneemt in de 
andere of bestuurder is van de 
andere rechtspersoon. 

In de toekomst zullen ook daarom 
dergelijke transacties gemakkelijker 
kunnen worden aangetast dan nu het 
geval is. Zou een beroep op de 
faillissementspauliana niet kunnen 
slagen, dan lijkt het mij niet ondenk-
baar dat de curator de bank zou 
kunnen aanspreken uit onrechtmatige 
daad, zeker wanneer deze bank 
- zoals ik begrijp uit de door de heer 
Heijne Makkreel voorgedragen 
casus - wetenschap had van de aard 
van de transactie tussen de betrokken 
vennootschappen. 

Ging het om opeisbare schulden, 
dan vraag ik mij af waarom de 

curator geen beroep kon doen op 
artikel 47 van de Faillissementswet. 
In het 9egeven geval was er toch 
vermoedelijk sprake van een samen-
spanning tussen de vennootschap en 
de bank om de overige schuldeisers 
buiten spel te zetten. Zou ik nu de 
curator en de rechtercommissaris in 
het faillissement de suggestie mogen 
doen, gebruik te maken van de 
mogelijkheid die de Faillissementswet 
biedt dat de rechtercommissaris 
getuigen hoort 'ten einde opheldering 
te verschaffen over alle feiten 
waarvan de curator dat dienstig 
acht'? Het oproepen van getuigen, bij 
voorbeeld werkzaam bij de bank, zou 
wellicht op zichzelf al tot verrassende 
resultaten kunnen leiden. 

Ik moet mij tot deze summiere 
opmerkingen beperken. Wellicht is er 
bij de behandeling van wetsontwerp 
16 631 meer tijd en gelegenheid om 
op zaken als deze nader in te gaan. 

Voorshands heb ik het gevoel dat 
het geldende recht en zeker het 
komende recht volgens het genoemde 
wetsontwerp 16 631 de curator toch 
wel enige wapens in handen geven 
om tegen situaties als deze effectief 
op te treden. 

Als de heer Heijne Makkreel van 
mening is dat de wetgever hier nog 
verder moet en kan ingrijpen, zou ik 
graag willen weten welk ingrijpen 
hem dan voor de geest staat. We 
kunnen toch niet elke overdracht van 
bedrijvigheid en vermogen tussen 
vennootschappen aan een uitgebreid 
onderzoek gaan onderwerpen? Welke 
criteria zouden daarbij moeten 
worden gehanteerd? Wie moet dit 
onderzoek verrichten? Moet er soms 
een heel nieuwe rechtsgang in het 
leven worden geroepen om die 
overdracht ordelijk te doen verlopen? 

Ik denk niet dat wij die weg 
moeten opgaan, zeker niet in een tijd 
waarin meer aan deregulering moet 
worden gedacht dan aan het opstellen 
van nieuwe wettelijke procedures. 
Wij moeten het daarbij maar voor lief 
nemen, dat zich af en toe een 
ergerlijk geval voordoet. We leggen 
ten slotte ook het verkeer niet lam, 
omdat er ongelukken gebeuren. 

De heer Heijne Makkreel twijfelt 
aan het effect van de activiteit van 
het openbaar ministerie ter zake van 
het ontbinden van niet-actieve 
vennootschappen. Ik zou hem echter 
de verzekering willen geven dat deze 
activiteit van het openbaar ministerie 
juist vruchten begint af te werpen en 
dat daardoor in toenemende aantallen 
lege vennootschappen uit de wereld 
worden geholpen. Het openbaar 

ministerie verkrijgt de nodige 
gegevens van het ministerie van 
Financiën en van de Kamers van 
Koophandel en soms ook van mijn 
eigen ministerie. Ik acht dit facet van 
de misbruikbestrijding van veel 
belang: hoe minder lege vennoot-
schappen er voor de handel beschik-
baar zijn, hoe beter. 

De heer Heijne Makkreel merkt nog 
op, dat er een verschil is met een 
natuurlijk persoon. Immers, na het 
faillissement is de vennootschap 
ontbonden en gaan de schulden met 
de vennootschap de wereld uit, 
terwijl een natuurlijk persoon ook na 
afloop van zijn faillissement schulde-
naar blijft voor hetgeen nog te 
vorderen is overgebleven. Dit 
onderscheid is zeker aanwezig. Ik 
merk overigens op dat volgens de 
misbruikontwerpen, waarover ik 
zoeven al sprak, bestuurders 
persoonlijk aansprakelijk kunnen zijn 
voor schulden van de vennootschap 
en dat in die gevallen de schulden 
niet tenietgaan met de ontbinding 
van de vennootschap. 

Het doet mij goed dat de heer 
Heijne Makkreel wel begrip heeft 
voor de door mij aangevoerde 
bezwaren tegen een preventief 
toezicht op de overdracht van 
aandelen van besloten vennootschap-
pen. Over het preventief toezicht op 
de overdracht van aandelen van een 
naamloze vennootschap is nooit 
werkelijk ernstig gedacht. Bij 
aandelen aan toonder is deze 
overdracht overigens ook niet na te 
gaan. Dat er bij besloten vennoot-
schappen minder bezwaar zou 
bestaan, omdat vanwege de blokke-
ringsregeling de aandelen van 
dergelijke vennootschappen toch al 
moeilijk overdraagbaar zijn, kan 
inderdaad in zijn algemeenheid niet 
worden gezegd. 

De blokkeringsregelingen bemoei-
lijken de overdracht immers geenszins 
wanneer de aandelen in één hand zijn 
of in handen van weinig aandeelhou-
ders die het met de voorgenomen 
overdracht eens zijn. Bij kleine 
vennootschappen is dit vaak de 
situatie. In het door de heer Heijne 
Makkreel geschetste geval, was dit 
zeker zo. 

Ook al heb ik begrip voor de 
problemen die met betrekking tot de 
overdracht, ten nadele van schuld-
eisers, van vermogen en activiteiten 
van vennootschappen naar lege of 
nieuw opgerichte vennootschappen 
zijn gesignaleerd door de heer Heijne 
Makkreel, toch geloof ik niet dat een 
preventief toezicht op de overdracht 
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van aandelen of van een meerder-
heidsbelang in aandelen een geschikt 
middel zou zijn om daartegen op te 
treden. 

Ik heb meer verwachtingen van het 
doelmatiger maken van de middelen 
om tegen suspecte transacties op te 
treden die aan het faillissement van 
een vennootschap zijn voorafgegaan. 
Het wetsontwerp 16 631 doet dit. 

Wat betreft andere mogelijkheden 
om als wetgever in te grijpen - zo 
deze er al zouden zijn - , houd ik mij 
voorshands aan het beginsel van dit 
kabinet, dat de uiterste terughoudend-
heid is geboden bij het voorstellen 
van nieuwe regelgeving. Zeker geldt 
dit, wanneer het vennootschapsrecht 
aan de orde is, dat in de laatste 
decennia door een niet aflatende 
stroom van wetsvoorstellen in 
beweging wordt gehouden. 

Dit is een voor de praktijk van het 
bedrijfsleven langzamerhand 
onverteerbaar geworden situatie, 
waartegen van die zijde terecht 
steeds meer verzet wordt aangete-
kend. Ik vertrouw dat ook de heer 
Heijne Makkreel begrip ervoor zal 
willen opbrengen, dat ik mij in dit 
opzicht terughoudend wil opstellen. 

Mijnheer de Voorzitter! Aan het 
slot van mijn betoog in eerste 
instantie zou ik willen opmerken dat 
ik met bijzonder veel voldoening in 
deze Kamer over de begroting van 
Justitie heb kunnen spreken. Ik hoop 
dat in mijn antwoorden heeft doorge-
klonken, dat het departement van 
Justitie, daartoe in staat gesteld door 
de niet aflatende steun van het 
ambtelijk apparaat, in deze moeilijke 
tijd de extra taken die op het depar-
tement zijn afgekomen, zo goed 
mogelijk probeert te vervullen. 

D 
Staatssecretaris Korte-van Hemel : 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil mijn 
beantwoording beginnen met een 
woord van dank uit te spreken aan de 
leden van de Kamer, die in eerste 
instantie vragen hebben gesteld en 
opmerkingen hebben gemaakt over 
de inhoud van mijn portefeuille. 

Mevrouw Van der Meer heeft in 
een uitvoerig betoog stilgestaan bij 
de vele aspecten en recente ontwik-
kelingen ten aanzien van het perso-
nen- en familierecht. Zij heeft er 
daarbij op gewezen, dat zich op dit 
terrein van het recht vele problemen 
voordoen die de bijzondere aandacht 
van de regering en het parlement 
verdienen. 

Ik wil graag ingaan op haar vele en 
belangwekkende opmerkingen en 
suggesties. De minister heeft 
gereageerd op het betoog van 
mevrouw Van der Meer over het 
huwelijksvermogensrecht. Ten 
overvloede wil ik opmerken, dat ten 
gevolge van mijn takenbeschikking 
de minister en ik in een zekere 
gemeenschap van goederen leven 
ten aanzien van het personen- en 
familierecht. 

Naar aanleiding van het betoog 
van mevrouw Van der Meer hebben 
wij voor vandaag daarin een zekere 
scheiding en deling aangebracht. Dat 
is de reden dat de minister op het 
huwelijksvermogensrecht is ingegaan 
en dat ik de andere onderdelen van 
het betoog voor mijn rekening neem. 

Men kan niet zeggen, dat het 
personen- en familierecht een rustig 
bezit is, zeker niet sinds de tijd dat de 
minister en ik die zekere gemeenschap 
van goederen hieromtrent hebben. Al 
sedert de invoering van Boek I van 
het Burgerlijk Wetboek op 1 januari 
1970 - dus ruim 1 5 jaar geleden - is 
dit onderdeel van ons recht voortdu-
rend in beweging als gevolg van 
belangrijke veranderingen in onze 
maatschappij. 

Het is onderwerp geweest van zeer 
diepgaande discussie in wetenschap-
pelijke kringen - uit hun betogen 
blijkt, dat dit de leden van de Kamer 
niet is ontgaan - en de jurisprudentie 
in het bijzonder van de Hoge Raad 
heeft hierop belangrijke invloed 
uitgeoefend. Mevrouw Van der Meer 
ging in haar betoog ook in op de 
twee zeer belangrijke arresten van de 
Hoge Raad ten aanzien van de 
pensioenverrekening en ten aanzien 
van het voortduren van het ouderlijk 
gezag na de echtscheiding. 

In dit verband speelt vanzelfspre-
kend een rol het feit, dat het Europese 
Verdrag inzake de rechten van de 
mens en dan in het bijzonder artikel 8 
door de jurisprudentie van zowel de 
Commissie als het Europese Hof èn 
de Hoge Raad een steeds sterkere 
uitstraling krijgt naar de inhoud van 
het personen- en familierecht. 

Deze ontwikkelingen worden ook 
door de minister en mij nauwlettend 
gevolgd. Daarbij moet men naar mijn 
mening bedenken, dat niet alle 
ontwikkelingen reeds zijn uitgekristal-
liseerd en rijp zijn voor nieuwe 
wetgeving. Bovendien doen zich 
steeds nieuwe ontwikkelingen voor. 
Het is dan ook niet zo verwonderlijk, 
dat de wetgever niet steeds gelijke 
tred heeft kunnen houden met alle 
ontwikkelingen. Daarmee zou ik niet 

willen betogen, dat de wetgever een 
min of meer lijdelijke houding zou 
moeten aannemen en het aan de 
rechter zou moeten overlaten om de 
kolen uit het vuur van de maatschap-
pelijke verandering te halen. Ik meen 
ook te mogen stellen, dat dit niet de 
houding is geweest van de ambtsvoor-
gangers van de minister en van mij 
evenmin als dit onze houding is. 

Ik wil erop wijzen, dat de na de 
inwerkingtreding van Boek 1 BW de 
herziening van het materiële schei-
dingsrecht in 1971 haar beslag heeft 
gekregen en bestaande ongelijkheden 
tussen mannen en vrouwen in het 
personen- en familierecht zijn 
geëlimineerd in de op 1 januari 1985 
van kracht geworden wet ter zake. 

Minister De Ruiter heeft in 1981 
een voorontwerp van wet strekkende 
tot herziening van het afstammings-
recht uitgebracht, waarin ook 
aandacht wordt besteed aan eerder-
genoemd artikel 8 van het Europese 
Verdrag inzake de bescherming van 
de rechten van de mens. 

Ook zijn gedurende zijn ambtster-
mijn wetsontwerpen bij de Staten-Ge-
neraal ingediend, strekkende tot 
verlaging van de meerderjarig-
heidsleeftijd en tot een regeling van 
de mogelijkheid tot wijziging van de 
geboorte-akte ten behoeve van 
transseksuelen. Voorts heeft een door 
minister De Ruiter ingestelde 
interdepartementale werkgroep in 
1981 een rapport uitgebracht, 
geheten Grenzen aan de alimentatie-
duur. Een hierop gebaseerd wets-
ontwerp is in voorbereiding. 

In november 1984 hebben wij een 
voorontwerp tot herziening van het 
naamrecht gepubliceerd. Uit hetgeen 
ik zojuist heb gesteld, zal blijken dat 
de wetgevende arbeid op het terrein 
van personen- en familierecht na de 
inwerkingtreding van BW 1 absoluut 
niet is gestaakt. 

Ik wil terugkomen op hetgeen 
mevrouw Van der Meer heeft gesteld 
ten aanzien van de invloed van het 
Europese mensenrechtenverdrag op 
de wetgeving inzake het familierecht. 
Zij haalde enkele schrijvers aan en 
sprak vervolgens over tekortkomingen 
die ons huidige personen- en 
familierecht zou kennen indien het 
tegen het licht zou worden gehouden 
van het Europese mensenrechtenver-
drag. 

Het is evident dat een consciëntieus 
wetgever zich voortdurend reken-
schap geeft van verplichtingen die uit 
verdragen als het onderhavige 
voortvloeien. Hiertoe is de wetgever 
overigens verplicht op grond van 
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artikel 94 van de Grondwet. Ik wijs 
erop dat de in het verdrag vervatte 
grondrechten zeer ruim zijn omschre-
ven en in de internationale en 
nationale jurisprudentie nader 
uitgekristalliseerd moeten worden. 
Deze ontwikkeling van de nationale 
en internationale jurisprudentie 
vraagt, gezien de aard en de leven-
digheid van de materie, tijd en levert 
soms nieuwe gezichtspunten op. Met 
deze ontwikkelingen wordt bij de 
voorbereiding van wetgeving 
vanzelfsprekend zeer zorgvuldig 
rekening gehouden. 

Ik ga nu in op enkele onderwerpen 
die mevrouw Van der Meer speciaal 
heeft genoemd. Ik begin met het 
echtscheidings-. procesrecht. De 
Nederlandse Vereniging voor 
Rechtspraak, de Nederlandse Orde 
van Advocaten en de Emancipatieraad 
hebben inmiddels adviezen uitge-
bracht over een op het departement 
opgesteld concept-wetsontwerp. De 
minister en ik zijn voornemens om op 
korte termijn aan de ministerraad een 
wetsontwerp voor te leggen. De 
minister fluistert mij in dat dit nog 
vandaag gebeurt! 

Voorzitter: Feij 
Staatssecretaris Korte-van Hemel : 
Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw Van 
der Meer noemde vervolgens het 
overgangsrecht. Naar aanleiding van 
het door de Raad van State uitge-
brachte advies over het desbetreffend 
wetsontwerp wordt thans op het 
departement het nader rapport aan 
de Koningin uitgewerkt. Mevrouw 
Van der Meer was bevreesd voor een 
zekere 'neiging' van de minister. Zij 
sprak althans over een grote affiniteit 
van hem, die wellicht zo groot is dat 
hij zich niet kan losmaken van dit 
wetsontwerp. Ik wijs erop dat de 
minister en ik niet getrouwd zijn aan 
het wetsontwerp op stuk nr. 15 638. 
Aan de intrekking van het desbetref-
fende wetsontwerp wordt dan ook op 
het ogenblik gewerkt. 

Mevrouw Van der Meer sprak over 
het onderwerp gezag na scheiding. 
Op het ogenblik is in voorbereiding 
het algehele ontwerp ten aanzien 
gezag over minderjarigen. Het 
wetsontwerp dat thans het departe-
ment in behandeling is, betreft niet 
op alleen gezag na scheiding, maar 
ook de situatie van ouders die nooit 
met elkaar gehuwd zijn geweest. Het 
reeds genoemde voorontwerp inzake 
afstammingsrecht bevatte omtrent 
dit laatste aspect reeds enkele 
voorstellen. Bij de voorbereiding van 

dit wetsontwerp wordt uiteraard 
rekening gehouden met de beschik-
king van de Hoge Raad van 4 mei 
1984 en de inmiddels aangegeven 
uitwerking in de jurisprudentie van de 
lagere rechtscolleges. 

Mevrouw Van der Meer heeft 
daarop in haar betoog gewezen. De 
beschikking van de Hoge Raad heeft 
een opmerkelijke ontwikkeling in 
gang gezet. Ik sta daar zeer positief 
tegenover. 

Mevrouw Van der Meer heeft 
vervolgens een beschouwing gewijd 
aan de consequenties van het 
pensioenvereveningsarrest van de 
Hoge Raad van 1981. Zij sprak 
daarbij de hoop uit dat de interdepar-
tementale werkgroep die deze 
materie bestudeert op zo kort 
mogelijke termijn advies zal uitbren-
gen. Met de beschouwingen van 
mevrouw Van der Meer kan ik mij in 
de context die zij geschetst heeft in 
het algemeen wel verenigen. 

In het bijzonder deel ik de opvatting 
over een wettelijke regeling ter zake 
die moet voorkomen dat pensioenver-
deling afhangt van het toevallige feit 
dat een vrouw die in een scheidings-
procedure is verwikkeld van de 
mogelijkheid van pensioendeling op 
de hoogte is of wordt gesteld. 
Mevrouw Van der Meer gaf daarvan 
een zeer treffend voorbeeld. Zij 
stelde dat om deze materie te 
kunnen beheersen hierbij meer 
disciplines moeten worden betrokken 
dan alleen de juridische. 

De gedachten van de werkgroep 
gaan dan ook in de richting van een 
verrekening van rechtswege op het 
moment van de scheiding. De 
invoering van de verrekening wordt 
daarmede in belangrijke mate een 
zaak tussen de pensioenfondsen en 
degene die op de verrekening 
aanspraak heeft. Ik kan haar dan ook 
zeggen dat het voorontwerp van wet 
op dit terrein zich op dit ogenblik in 
een vergevorderd stadium bevindt. 

Mevrouw Van der Meer is vervol-
gens uitvoerig ingegaan op de 
problematiek van de niet-huwelijkse 
samenlevingsvormen. Zij heeft 
daarover een belangwekkend 
voorstel gedaan en de minister en mij 
de handschoen toegeworpen. Dat 
past in een beleidskader waarin men 
met de handschoen kan huwen. Over 
dit vraagstuk wil ik het volgende 
opmerken. Ik ben van oordeel dat in 
het algemeen het standpunt moet 
worden ingenomen dat de wetgever 
een zekere terughoudendheid past 
ten aanzien van mensen die hun 
wijze van samenleven zo veel 
mogelijk zelfstandig willen regelen. 

Als er echter sprake is van onaan-
vaardbare discriminatie tussen 
binnen en buiten het huwelijk 
levende personen of wanneer 
belangen van derden, bij voorbeeld 
kinderen, in de knel komen, is een 
wettelijke normstelling geïndiceerd. 

Mevrouw Van der Meer heeft 
gewezen op de grote verscheidenheid 
van omschrijvingen en criteria in 
onze wetgeving met betrekking tot 
samenlevingsvormen. Haar opsom-
ming en de wijze waarop verschillende 
beleidsterreinen de verschillende 
samenlevingsvormen omschrijven, 
zijn inderdaad, ware het niet zo 
curieus, toch een curieuze verzame-
ling van omschrijvingen. 

Zij meent dat mensen die besluiten 
met een ander te gaan samenleven 
anders dan in een huwelijk in een 
juridisch doolhof terechtkomen. Zij 
verwijt de regering gebrek aan visie 
en een ambivalente houding ten 
opzichte van dit vraagstuk. Er zou in 
haar optiek een integrale aanpak van 
dit vraagstuk moeten komen. Zij deed 
het interessante voorstel, de onge-
huwd samenwonenden de keuze te 
laten uit twee mogelijkheden. Zij 
kunnen opteren voor een gelijke 
behandeling als gehuwden via 
registratie van hun samenlevingsver-
band. Ook kunnen zij kiezen voor een 
behandeling als alleenstaande door 
zo'n aanmelding achterwege te laten. 

Ik heb veel begrip voor de veront-
rusting die uit de woorden van 
mevrouw Van der Meer blijkt. Wij 
moeten voorkomen dat door een al te 
ver doorgevoerd beleid ad hoc een 
onoverzichtelijke juridische situatie 
ontstaat. Wij moeten de zaak echter 
ook niet te simpel voorstellen. Wij 
hebben in de eerste plaats te maken 
met een veelvoud van zeer uiteenlo-
pende samenlevingsvormen die niet 
zonder meer onder één legislatieve 
noemer kunnen worden gebracht. 
Niet alle samenlevingsvormen 
bestaan uit twee mensen. Er zijn ook 
voorbeelden van fluctuerende 
samenlevingsvormen waarbij het 
aantal mensen dat deelgenoot is van 
zo'n samenlevingsvorm varieert van 
twee, tot vier of zes. Soms zijn het er 
meer, soms minder. 

Ook de motieven voor samenleving 
kunnen zeer uiteenlopen. Dit kan met 
zich brengen, dat de wetgever 
daaraan verschillende consequenties 
kan verbinden. Mevrouw Van der 
Meer heeft die ook zelf geschetst in 
haar betoog. Niet iedere samenle-
vingsrelatie behoeft te gelijken op het 
in artikel 1 60 boek 1 BW genoemde 
'gaan samenleven als waren zij 
gehuwd'. 
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Evenals met de diversiteit in 
relatievormen, dienen wij ook 
rekening te houden met de omstan-
digheid dat de verschillende rechts-
gebieden zeer gevarieerd van inhoud 
zijn en hun specifieke eisen stellen 
van materiële en procedurele aard. Ik 
denk dan aan de bewijsmogelijkhe-
den. 

Hieruit volgt, dat het niet goed 
mogelijk is om uniforme criteria te 
formuleren voor alle samenlevingsvor-
men. Van gelijke behandeling kan 
immers slechts sprake zijn, als er ook 
sprake is van gelijke gevallen. 

Dat is in de Grondwet geformuleerd. 
Dit betekent dat de door mevrouw 
Van der Meer voorgestane integrale 
aanpak niet zo eenvoudig is. Het 
voorstel om tot registratie van 
buitenhuwelijkse samenlevingsvor-
men over te gaan, kan en zal wellicht 
bij bepaalde groeperingen bezwaren 
oproepen. 

De gevolgen van de keuze zouden 
soms wel erg radicaal kunnen zijn en 
naar mijn mening niet beantwoorden 
aan de wens van velen in de samen-
leving voor een wat genuanceerde 
benadering. Desondanks wil ik het 
voorstel niet zonder meer afwijzen. Ik 
denk dat het kan worden meegeno-
men bij de verdere bezinning op de 
verdere aanpak van dit vraagstuk. 

Ten slotte heeft mevrouw Van der 
Meer in verband met het onderwerp 
samenlevingsvormen herinnerd aan 
de destijds op het departement van 
Justitie opgestelde proeve van een 
wettelijke regeling van de vermogens-
rechtelijke aspecten van het concubi-
naat. De door haar gesignaleerde 
opvallende stilte met betrekking tot 
dit onderwerp betekent niet dat dit 
onderwerp geheel en al buiten de 
departementale aandacht is geraakt. 
Aan eerder door mij en door de 
minister genoemde onderwerpen 
moest echter voorrang worden 
gegeven ten gevolge van wetgeving. 
Zij hadden daardoor een hogere 
urgentie. 

Ik denk echter ook dat ten principale 
de vraag kan worden gesteld, of de 
eveneens door mevrouw Van der 
Meer gesignaleerde toename van 
relatiecontracten niet tot de conclusie 
moet leiden dat aan een wettelijke 
regeling op dit gebied geen duidelijke 
behoefte meer bestaat. Ik denk ook 
dat juist in de periode van deregule-
ring aan dit aspect niet voorbij mag 
worden gegaan. 

Mevrouw Van der Meer en de heer 
Abma zijn voorts nader ingegaan op 
het zogenaamde draagmoederschap. 
Voor zover in gevallen van draagmoe-
derschap door betrokkenen contact 

wordt gezocht met Raden voor de 
Kinderbescherming in verband met 
de gewenste overdracht van het 
gezag over de kinderen, worden de 
ontwikkelingen nauwkeurig door het 
departement van Justitie gevolgd 
door middel van overleg met de 
secretarissen van de Raden voor de 
Kinderbescherming. In dit verband 
merk ik op dat het gaat om een 
gering aantal gevallen, voor zover zij 
zijn gesignaleerd door de Raden voor 
de Kinderbescherming. 

In het bijzonder ten aanzien van de 
vraag van mevrouw Van der Meer 
over het vraagstuk van draagmoeder-
schap, de in-vitrofertilisatie en de 
embryo-overbrenging is een stand-
punt bepaling in voorbereiding. 
Daarbij moet onder andere rekening 
worden gehouden met het in de loop 
van dit jaar uit te brengen advies van 
de Gezondheidsraad. In het kader 
van de voorbereiding van het 
definitieve wetsvoorstel inzake het 
afstammingsrecht moet ook worden 
bezien of deze standpuntbepaling 
gevolgen heeft voor de in voorberei-
ding zijnde voorstellen ter zake. 

De heer Heijne Makkreel heeft 
gesproken over de gerechtsdeurwaar-
ders. Hij begon zijn inleiding met te 
stellen dat hij meende dit onderwerp 
dit jaar te kunnen laten rusten maar 
dat de beantwoording van door hem 
gestelde vragen inhield dat hij dit 
onderwerp niet geheel en al kon 
laten rusten. Hij heeft gezegd dat er 
vergelijkingen zijn gemaakt met het 
ambt van notaris. Dat ligt voor de 
hand. Ik heb de heer Heijne Makkreel 
het verleden jaar namelijk zelf op dat 
spoor gezet. Ik herinner mij deze 
discussie nog zeer wel. 

De heer Heijne Makkreel vroeg 
naar aanleiding van hetgeen in de 
memorie van antwoord staat of, gelet 
op de daarin gegeven karakteristiek 
van het deurwaardersambt, de 
analogie met het notarisambt zich 
niet opdringt, hetgeen een voor de 
deurwaarders analoge wettelijke 
regeling zou rechtvaardigen. Tegen 
die achtergrond vroeg de heer Heijne 
Makkreel zich in het bijzonder af of 
ook het directe toezicht van departe-
mentszijde op de uitoefening van het 
ambt van deurwaarder, met name op 
de niet ambtelijke werkzaamheden, 
niet geheel afgeschaft zou moeten 
worden. De heer Heijne Makkreel 
meent dat een oplossing gezocht zou 
moeten worden in de richting van 
een beroepsorganisatie, zoals die 
door de gerechtsdeurwaarders zelf 
ook wordt gewenst. 

Met de heer Heijne Makkreel ben 
ik het eens dat er punten van 
overeenkomst zijn tussen het ambt 

van notaris en het ambt van deurwaar-
der. Ik noem enkele zeer belangrijke. 
Er is niet alleen een overeenkomst 
wat betreft de financieel-economisch 
onafhankelijke positie van de 
bekleders van beide ambten, maar 
ook wat betreft de eigen juridische 
aansprakelijkheid voor ambtshande-
lingen. 

Een gemeenschappelijk punt is ook 
dat beiden ambtshalve gelden voor 
derden onder hun beheer kunnen 
hebben welke niet afgescheiden zijn 
van hun eigen vermogen. Dat vraagt 
dan ook een bijzonder financieel 
toezicht. Het gaat hierbij om drie 
belangrijke punten die deurwaarders 
gemeen hebben met notarissen. Het 
zijn overeenkomsten die een analoge 
wettelijke regeling van beide ambten 
met betrekking tot die aspecten 
kunnen rechtvaardigen. 

Mijn gedachten gaan dan ook in 
die richting. Het gaat echter ook om 
overeenkomsten die de fundamenteel 
verschillende geaardheid van de 
betrokken ambten niet kunnen 
verhullen. Niet alleen wat maatschap-
pelijk is, kan bepalend zijn voor de 
gemeenschappelijke regeling, gelijk 
aan het notarisambt. Immers, de kern 
van het notarisambt is gelegen in de 
registratie van verklaringen en 
overeenkomsten van justitiabelen die 
in beginsel vrijwillig voor de notaris 
verschijnen. Deze verklaringen 
dienen dan ook betrouwbaar, 
onafhankelijk en deskundig opgesteld 
te zijn. 

De deurwaarder is bij zijn ambts-
handelingen daarentegen de belicha-
ming van het machtselement in het 
begrip 'rechterlijke macht'. Het 
betreft hierbij een element dat 
weliswaar bij de dagvaarding op de 
achtergrond is gedrongen, maar bij 
gijzeling en tenuitvoerlegging van de 
rechterlijke uitspraak nog in volle 
omvang aanwezig is. Ik denk aan het 
begrip 'de sterke arm'. Hierbij treedt 
de deurwaarder al dan niet expliciet 
met publiekrechtelijke dwangbe-
voegdheden de burger tegemoet. 

Deze verschillende geaardheid van 
beide ambten brengt met zich dat de 
wettelijke regeling dienaangaande, 
met name wat betreft de ambtsver-
vulling en het toezicht daarop, een 
verschillende invalshoek dient te 
hebben. Immers, bij de regeling van 
het notarisambt ligt de nadruk op het 
waarborgen van de onafhankelijkheid 
en de betrouwbaarheid van de 
registratie door de notaris. Er dient 
ook sprake te zijn van onafhankelijk-
heid ten opzichte van de overheid. 

Daartoe is een toezicht door een 
onafhankelijk college, waarin ook de 
beroepsgenoten zitting hebben, in 
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beginsel het meest geëigend. Zo'n 
oplossing is voor het deurwaarders-
ambt echter niet afdoende, omdat 
tevens aandacht besteed moet 
worden aan het element van dwang 
jegens de justitiabelen in de ambts-
vervulling van de deurwaarder. Het is 
toch niet goed denkbaar dat binnen 
de Staat bepaalde ambtenaren met 
dwangbevoegdheden zijn bekleed, 
waarbij de regeling van de uitoefening 
daarvan aan die ambtenaren zelf 
wordt overgelaten, zodat daarvoor 
geen bewindspersoon politiek 
aanspreekbaar is. 

Een publiekrechtelijke beroepsor-
ganisatie van gerechtsdeurwaarders 
met verordenende bevoegdheid lijkt 
mij alleen al om die reden uitgesloten. 
Normen voor de ambtsvervulling 
zullen door de wetgever gegeven 
moeten worden. Wanneer een 
nadere concretisering nodig is, zal 
dat door een politiek verantwoordelijk 
orgaan moeten geschieden. Ook het 
toezicht op het naleven van die 
normen, kan om gelijke redenen niet 
overgelaten worden aan de beroeps-
genoten of aan de eventuele gelieer-
den, maar dient te geschieden door 
een orgaan dat zo nodig daarvoor 
verantwoording kan afleggen. De 
eigen juridische aansprakelijkheid 
van gerechtsdeurwaarders brengt 
naar mijn mening wel mee dat in het 
kader van het toezicht geen inciden-
tele aanwijzingen aan gerechtsdeur-
waarders gegeven kunnen worden, 
doch dat het toezicht aan de hand 
van algemene normen dient plaats te 
vinden. 

Met het oog op de zelfstandige 
financieel-economische positie van 
de deurwaarders, lijkt het mij dan 
ook juist dat eventuele sancties ter 
zake van misslagen in het ambt, 
welke in het kader van het toezicht 
zijn vastgesteld, worden opgelegd 
door een onafhankelijk college, 
waarin ook gerechtsdeurwaarders 
zitting hebben. 

In verband met het toezicht wees 
de heer Heijne Makkreel in het 
bijzonder op de niet ambtelijke 
werkzaamheden en de toenemende 
relatieve betekenis daarvan voor de 
deurwaarderspraktijk. Hij doelde op 
de 'incassopraktijk'. Naar mijn 
mening dienen de niet ambtelijke 
werkzaamheden van gerechtsdeur-
waarders slechts onderwerp van een 
wettelijke regeling van het deurwaar-
dersambt te zijn, voor zover dit ambt 
door deze niet ambtelijke werkzaam-
heden kan worden geraakt. Een 
uitgangspunt dat mede wordt 
ingegeven door het streven naar 

verminderinq van regelgeving. De 
minister is daar in zijn betoog 
uitvoerig op ingegaan. Het toezicht 
op de niet ambtelijke werkzaamheden 
dient dan ook slechts vanuit die 
optiek bekeken te worden. Om die 
reden zal dit toezicht beperkt zijn en 
worden bezwaren daartegen onder-
vangen. 

Wat de concrete vormgeving van 
een eventueel systeem van tucht-
rechtspraak betreft, ben ik het 
voorshands met de heer Heijne 
Makkreel eens dat de betrokken 
groep te klein is voor een arrondisse-
mentsgewijze opzet. Het is bekend 
dat de beroepsgroep uit ongeveer 
240 a 245 man - er zijn maar weinig 
vrouwelijke deurwaarders - bestaat. 
De meningsvorming dienaangaande 
is echter nog niet afgerond. Ik 
verzoek de heer Heijne Makkreel dan 
ook, het in te dienen wetsvoorstel af 
te wachten. 

De heer Wagemakers heeft een 
opmerking gemaakt over de in het 
buitenland gevolgde aanpak van 
notoir ongegronde assielverzoeken. 
Tijdens een recente bijeenkomst van 
het deskundigencomité in de Raad 
van Europa voor vluchtelingaangele-
genheden is gebleken dat er bij de 
West-Europese landen sprake is van 
een toenemende bezorgdheid over 
de gesignaleerde ontwikkelingen. In 
een aantal landen heeft dit tot 
concrete maatregelen geleid. Zo zijn 
er inmiddels in de Bondsrepubliek 
Duitsland wetsvoorstellen ingediend 
ter beperking van de mogelijkheden 
van misbruik van asielprocedures. 
Ook in Zwitserland zijn dergelijke 
voorstellen in onderzoek. 

Voorts kennen een aantal Europese 
landen anders dan Nederland een 
geclausuleerde mogelijkheid om 
notoir ongegronde asielverzoeken 
aan de grens te weigeren zonder dat 
deze verzoeken verder in behandeling 
worden genomen. De landen 
waarover ik sprak zijn alle aangesloten 
bij het Geneefs vluchtelingenverdrag 
van 1951. Debetrokken landen is 
een zekere beleidsvrijheid gelaten 
om beleid uit te stippelen dat 
voortvloeit uit nationale wetgeving, 
jurisprudentie en daarop gevolgde 
beleidsregelen. 

Het is dus niet wel mogelijk, 
zonder meer te zeggen, dat een 
procedure zoals die geldt of mogelijk 
wordt voorgesteld in de Bondsrepu-
bliek Duitsland voor ons voor de door 
de heer Wagemakers gesignaleerde 
problemen de oplossing zou zijn, 
gelet op de beleidsvrijheid en het 
verschil in nationale wetgeving, 
alhoewel men is aangesloten bij het 

vluchtelingenverdrag. Deze zaak 
vereist grondige bestudering. 

Ik kan de heer Wagemakers wel 
toezeggen dat ontwikkelingen 
dienaangaande door mij zeer 
nauwkeurig in het oog worden 
gehouden, juist omdat ik van mening 
ben, dat een goede asielprocedure 
een goede behandeling en een 
nauwgezette bestudering waard is, 
juist terwille van de bonafide asielzoe-
ker, die mag en kan verlangen dat 
onze samenleving haar deuren wijd 
voor hem openzet. Ik ben mij ervan 
bewust, dat in onze samenleving 
daarvoor grote bereidheid bestaat. 
Het legt ook een grote verplichting 
op. Alleen al daarom moeten wij de 
procedure zo zuiver mogelijk houden. 

De heer Wagemakers heeft ook 
een opmerking gemaakt over de 
trage realisering van het zogenaamde 
500-plaatsenplan en plaatst er een 
vraagteken bij. Ten vervolge van wat 
ik schriftelijk heb meegedeeld over 
de verdere ontwikkelingen rond de 
580 dan wel de 700 merk ik allereerst 
op, dat er geen verschil is tussen de 
580 en de 700. Ik wil overigens niet 
zeggen, dat de suggestie dat er 
verschil zou zijn door de Kamer is 
opgeworpen. Het gaat om de 
ingebruikneming in bestaande 
gebouwen van cel- c.q. zaalruimte. 
De aantallen kun je niet precies 
aangeven. Daarom circuleerde eerst 
het aantal van 580. Wi j noemen het 
ook het 580-plan. In de praktijk blijkt 
wel eens dat een tot telefooncel 
verbouwde cel weer kan worden 
omgezet in een cel. 

Het is waar dat de behoefte aan 
celcapaciteit zeer sterk groeit, 
sterker zelfs dan tot voor kort werd 
aangenomen. Daar staat tegenover 
dat tot en met 1988 een aanzienlijke 
uitbreiding van de capaciteit van het 
gevangeniswezen zal plaatsvinden, 
zoals ook in de memorie van antwoord 
is aangegeven. Aan het einde van dit 
jaar zullen circa 240 plaatsen zijn 
gerealiseerd. Het is de Kamer bekend 
dat wij het meest behoefte hebben 
aan de zogenaamde gesloten 
plaatsen. Die vereisen zorgvuldige 
ingebruikneming, gelet ook op de 
gedetineerden, de verdachten die er 
dienen te worden geplaatst. 

De suggestie dat de Rijksgebou-
wendienst bij de projecten ter 
verruiming van de capaciteit traag 
zou werken wijs ik van de hand. 
Zowel bij de eerdere uitbreiding van 
de capaciteit met omstreeks 540 
plaatsen in de bestaande inrichtingen 
als bij de realisering van de thans 
onder handen zijnde projecten 
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werkte deze dienst voortvarend. Het 
is nu eenmaal een gegeven, dat de 
bouwvan gesloten penitentiaire 
capaciteit vanwege de bijzondere eis 
die in het bijzonder de beveiliging 
stelt meer tijd vergt dan normale 
utiliteitsbouw. 

Ik wijs erop, dat - ik heb dit ook 
geconstateerd bij een van mijn 
bezoeken - werkzaamheden aan 
bestaande gebouwen dagelijks een 
opmerkelijke zorgvuldigheid vragen 
ter zake van het verwijderen van 
allerlei materialen en hulpmiddelen in 
de bouw, waarbij ik denk aan ladders, 
stenen, enz. De beveiliging tijdens de 
bouw is een aspect apart. Daarbij 
komt dat in bestaande inrichtingen 
moet worden gewerkt, welke 
inrichtingen volop in bedrijf zijn. Het 
is niet doenlijk en niet verantwoord 
om ze tijdelijk buiten bedrijf te 
stellen, omdat voorkomen moet 
worden dat (ook tijdelijk) capaciteits-
verlies wordt geleden. Overigens is 
de veronderstelling, dat de Rijksge-
bouwendienst te duur zou zijn, naar 
mijn mening ongegrond. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Glastra van Loon attendeerde op een 
vorm van huisarrest naar Amerikaans 
voorbeeld, die wellicht onderwerp 
van onderzoek kan zijn. Zoals mij 
duidelijk is geworden, wordt daarbij 
gebruik gemaakt van elektronische 
middelen. De heer Glastra van Loon 
heeft al gewezen op een aantal voor-
en nadelen. Ik meen, dat wij daar 
goed over na moeten denken. Mijn 
eerste reactie toen ik dit hoorde, 
was: wellicht geldt 's lands wijs 's 
lands eer. 

Ik zie nog niet direct dat de 
tenuitvoerlegging van een opgelegd 
huisarrest binnen onze samenleving 
zo gemakkelijk met elektronische 
middelen - ik denk aan een controle 
via een al dan niet gesloten televisie 
circuit - is te regelen. Niettemin ben 
ik bereid, nadere aandacht te 
besteden aan hetgeen in dezen ten 
principale als mogelijkheid wordt 
voorgelegd. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Abma is ingegaan op de geestelijke 
verzorging in de huizen van bewaring, 
de gevangenissen en de andere 
justitiële inrichtingen. Hij heeft in dit 
verband naar mijn voornemens 
gevraagd. Ik onderschrijf de mening 
van de heer Abma dat overheid niet 
te kort mag schieten in het verlenen 
van bijstand. In verband met bij de 
geestelijke verzorging in de penitenti-
aire inrichtingen en de rijksinrichtin-
gen voor TBR-gestelden te realiseren 

bezuinigingen is indertijd in overleg 
met onder meer het CIO besloten 
een en ander in twee fasen te doen 
plaatsvinden. Over de eerste fase 
heeft vervolgens goed overleg met 
de betrokken denominaties plaatsge 
vonden. De op daarvan genomen 
besluiten zijn inmiddels geëffectu-
eerd. 

Op de vraag of en op welke wijze 
aan een eventuele tweede fase 
invulling kan worden gegeven, kan ik 
op dit moment geen concrete 
mededelingen doen. Het ligt in mijn 
voornemen eerst nader beraad te 
voeren met de betrokken denomina-
ties. 

Op grond van dit beraad kan tot 
een nadere standpuntbepaling 
worden gekomen. Ik wil wel op 
voorhand stellen dat men ervan 
verzekerd kan zijn dat een adequate 
geestelijke verzorging - welk belang 
mij persoonlijk zeer aangaat - ook in 
de toekomst gewaarborgd blijft. 

Mevrouw Leyten-de Wijkerslooth 
de Weerdesteyn (CDA): Wordt bij 
Justitie de geestelijke verzorging op 
een zelfde wijze georganiseerd als de 
geestelijke verzorging in de krijgs-
macht? Ik zou het betreuren als wij 
per departement verschillende 
regelingen zouden krijgen. 

Staatssecretaris Korte-van Hemel : 
Mijnheer de Voorzitter! In dit opzicht 
is er een opmerkelijk verschil tussen 
de geestelijke verzorging die ten 
laste komt van de begroting van 
Justitie en de geestelijke verzorging 
die onder het departement van 
Defensie valt. Het is bekend dat het 
ministerie van Defensie nauwelijks of 
geen bezuinigingen zijn opgelegd. Op 
dat departement heeft ook geen 
heroverweging plaatsgevonden. Het 
is ook bekend dat bïj Justitie herover-
wegingsrapporten zijn verschenen 
waarin de geestelijke verzorging 
onderwerp van studie is geweest. 
Verder is het ministerie van Justitie 
een aanmerkelijke bezuinigingsop-
dracht opgelegd. Dit is het grote 
verschil tussen beide departementen 
in verband met de geestelijke 
verzorging. 

Overigens kan ik zeggen dat door 
staatssecretaris Hoekzema en mij 
wordt overlegd over de wijze, waarop 
eventueel bezuinigingen kunnen 
worden doorgevoerd ten aanzien van 
de geestelijke verzorging in de sfeer 
van Defensie en Justitie. Daarbij 
geldt immers een fundamentele 
overeenkomst; degenen, die in deze 
kaders een beroep doen op geestelijke 
verzorging, verkeren in een situatie, 
die zij niet vrijwillig hebben gekozen. 

Bij het bestuderen van deze kwestie 
dient men hiervan uit te gaan. 

D 
De heer Burkens (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de bewindslie-
den voor hun beschouwing. In het 
bijzonder richt ik mij daarbij tot de 
minister, die uitvoerig is ingegaan op 
de door mij naar voren gebrachte 
beschouwingen en vragen. Het is een 
genoegen om met hem te debatteren, 
óók wanneer men het niet geheel 
eens is. Als voorbeeld noem ik de 
beschouwing van de minister over 
artikel 2 van het besluit ontbinding 
landverraderlijke organisaties. De 
minister meent dat dit artikel is 
uitgewerkt. Mijnheer de Voorzitter. 
Misschien is dit juist, misschien ook 
niet. Juist in deze tijd vindt er een 
merkwaardige revival plaats van 
zaken van voor en in de oorlog. Dat is 
jammer maar waar. Zolang artikel 2 
geldend recht vormt, zal men de 
overige wetgeving daarop moeten 
afstemmen, mèt de door mij genoem-
de onaantrekkelijke consequenties 
van dien. 

Terecht heeft de minister de 
doelstelling van de rechtshandhaving 
als een principieel aspect benaderd. 
In zijn beschouwingen heeft hij ons 
teruggenomen naar het jaar 1963, 
toen de cassatieregeling werd 
gewijzigd. Hij wees erop, dat dit een 
uitwerking heeft gehad op de Wet op 
de rechterlijke organisatie en op het 
Wetboek van strafvordering, in het 
bijzonder het tweede lid van artikel 
1 67 waarin het opportuniteitsbeginsel 
aan de orde komt. De minister gaf 
aan dat bij de huidige gang van zaken 
'slechts' vervolging plaatsvindt indien 
aan bepaalde voorwaarden is 
voldaan. Hij wees erop dat strafrech-
telijke rechtshandhaving geen doel 
op zichzelf is en dat een en ander 
dient tot het bereiken van bepaalde 
gewenste maatschappelijke effecten. 
De minister heeft ons dit alles 
voorgehouden als verworvenheden 
van onze rechtsontwikkeling met de 
implicatie dat men hierop in feite niet 
meer kan terugkomen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik stel dit 
niettemin aan de orde. Wij zijn 
immers inmiddels 20 jaar verder en 
in die 20 jaar is de criminaliteit en 
vooral de vermogenscriminaliteit 
sterk toegenomen. Ook is er sprake 
van een sterke toename van de 
ongerustheid onder de burgers 
hierover. Die ongerustheid heeft niet 
alleen betrekking op de criminaliteit 
maar ook op de kwaliteit en de 
effectiviteit van de rechtshandhaving. 
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Dit wordt in de hand gewerkt door 
incidenten, die betreurenswaardig 
zijn, maar het is niet alléén een zaak 
van incidenten. In het algemeen kan 
worden gesteld, dat het politie- en 
Openbaar Ministerie-sepot weliswaar 
rationeel te verdedigen zijn maar dat 
het beleid ter zake toch bij de burger 
onvoldoende overtuigend overkomt. 

Om een voorbeeld te noemen: 
wanneer men de gearresteerde dief 
van zijn tasje enkele uren later weer 
op straat aan het werk ontmoet, 
werkt dat bij de burger ontmoedigend 
en vertrouwen ontnemend. Zonder te 
overdrijven kan men stellen, dat er op 
dit punt thans een vertrouwenscrisis 
bestaat. Aan die vertrouwenscrisis 
zal iets moeten worden gedaan, 
willen wij in de toekomst niet in de 
situatie komen waarin heel harde en 
onaangename maatregelen zullen 
moeten worden genomen. 

De minister heeft erop gewezen 
dat het beleid is afgestemd op 
gewenste maatschappelijke effecten. 
Dat is een macro-benadering. Die 
benadering toont een grote distantie 
tot de normale leefwereld van de 
burger. Toch zal de burger zich 
moeten herkennen in deze effecten. 
Hij zal moeten ervaren, dat zijn 
belangen centraal staan in de 
rechtshandhaving, evenzeer als dat 
thans het geval is met de belangen 
van slachtoffers, die ook centraal 
staan. Vandaar mijn beschouwingen, 
die kunnen worden samengevat in 
het adagium 'de burger dient recht te 
hebben op rechtshandhaving'. 

Dat betekent een accentverschui-
ving. Het betekent geenszins een 
terugkeer naar een legaliteitsbeginsel, 
dat wij overigens in onze rechtsorde 
nimmer hebben gekend. Het betekent 
echter wel, dat de burger meer 
centraal zal komen te staan. Het 
betekent een beperking van de 
vrijheid van sepot wanneer belangen 
van burgers worden gekrenkt. 

D 
Mevrouw J . H. B. van der Meer 
(PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
dank beide bewindslieden voor hun 
antwoorden, die als uitvoerig 
gekenmerkt mogen worden. Ik 
realiseer mij dat ik de staatssecretaris 
tekort heb gedaan, door haar in 
eerste termijn ten onrechte niet aan 
te spreken en het woord uitsluitend 
te richten tot de minister. 

Met de staatssecretaris ben ik van 
mening, dat het personen- en 
familierecht geen rustig bezit is. Nu 
artikel 8 van het Europees Verdrag 

een uitstralingseffect heeft op ons 
recht, zoals al enige malen is 
gebleken, lijkt het mij nodig dat onze 
wet op niet al te lange termijn wordt 
aangepast. Daarmee kunnen situaties 
als zijn ontstaan na het Markx-arrest 
worden voorkomen. Daardoor moest 
onze wetgeving met terugwerkende 
kracht worden aangepast. 

Artikel 8 van het Europees Verdrag 
is toch niet zo nieuw. Bovendien zijn 
er vele uitspraken van de Europese 
Commissie waaruit kan worden 
afgeleid hoe onze wetgeving zal 
moeten worden aangepast. Het lijkt 
mij niet juist, dit in navolging van de 
heer Doek, te blijven wachten tot alle 
punten zijn uitgekristalliseerd. Er kan 
naar mijn wijze van zien heel goed 
gepreludeerd worden op de ontwik-
kelingen die alom plaatsvinden. 

De staatssecretaris heeft aangege-
ven waaraan bij het wetsvoorstel 
gezag na scheiding wordt gedacht. 
Mevrouw Hammerstein-Schoonder-
woerd heeft in het artikel dat ik de 
vorige week heb geciteerd gevraagd 
om een integrale aanpak. Als ik de 
staatssecretaris goed heb begrepen, 
worden nogal wat aspecten die 
mevrouw Hammerstein heeft 
aangegeven buiten beschouwing 
gelaten. Ik zou dat betreuren. 
Daarom dring ik toch aan op een 
integrale aanpak, zodat er uiteindelijk 
een adequate aanpassing van de 
wetgeving plaatsvindt. 

De staatssecretaris heeft in die zin 
gesproken over twee concept-voor-
stellen van wet, namelijk inzake het 
afstammingsrecht en inzake het 
gezag na scheiding. Ligt het in de 
bedoeling de voorstellen te gelegener 
tijd gezamenlijk of gescheiden in te 
dienen? In hoeverre zijn ze dan op 
elkaar afgestemd? 

Ik ben blij met de informatie die de 
staatssecretaris heeft verstrekt over 
de pensioenverrekening na echtschei-
ding. Met een verrekening van 
rechtswege wordt tegemoet gekomen 
aan de problemen die ik in eerste 
termijn heb gesignaleerd. Daarmee 
kan ook worden voorkomen een 
discussie of bij huwelijkse voorwaar-
den pensioenverrekening wel of niet 
buiten beschouwing kan worden 
gelaten. 

Met betrekking tot het huwelijksver-
mogensrecht heeft de minister mij 
geantwoord. Dat onderwerp heeft al 
deel uitgemaakt van de bespreking 
van de vraagpunten van Meyers, 
maar toen was er nog geen sprake 
van de Lex-Van Oven, waarbij de 
gehuwde vrouw handelingsbekwaam 
werd. De minister vindt een studie 

naar het huwelijksvermogensrecht 
niet opportuun. Het gaat goed en 
waarom zou men iets dat goed loopt 
wijzigen, zo stelde hij. Bovendien 
gaat het volgens hem om een 
beperkte groep. Ik heb in eerste 
termijn een wat andere benadering 
gekozen. De minister stelt dat de 
inbreng van vermogen door de 
partners zich veelal beperkt tot het 
huis en de stoffering. 

Ik zou meer het accent willen 
leggen op het inkomen dat wordt 
verworven tijdens het huwelijk. In 
mijn visie gaat het niet zozeer om de 
inbreng van het vermogen - ik denk 
daarbij ook aan vermogen in negatieve 
zin, bij voorbeeld bij afgestudeerden 
die een enorme studieschuld hebben 
weten op te bouwen - maar om het 
inkomen tijdens het huwelijk. De 
vrouw lijdt ontwikkelingsschade. De 
omvang daarvan is moeilijk te 
bepalen, maar mede gezien de aard 
van het huwelijk, pleit alles voor 
gelijkberechtiging, ook ten aanzien 
van de inkomsten uit arbeid. 

De minister vreest dat, als huwe-
lijkse voorwaarden worden gesloten 
met een verrekeningsbeding, ieder 
jaar op oudejaarsavond ruzie zal 
ontstaan tussen de partners. Die 
verrekening kan ook achterwege 
worden gelaten, omdat de vordering 
die uit het verrekenbeding ontstaat, 
blijft bestaan. De problemen worden 
dan alleen naar de toekomst verscho-
ven, in die zin dat ze zich zullen 
aandienen op het moment van 
scheiding en deling. Op zichzelf is 
dat niets nieuws. Als mensen in 
gemeenschap van goederen zijn 
getrouwd, ontstaan thans ook 
problemen bij de scheiding en deling. 

Problemen over scheiding en 
deling schijnen inherent te zijn aan 
de situatie waarin men verkeert. Het 
voordeel van het trouwen onder 
huwelijkse voorwaarden lijkt mij ook, 
dat bij verkrijging door schenking of 
erfenis de goederen gaan naar 
degene waar ze in feite aan toevallen. 
Voordat de minister mij tegenwerpt 
dat dit nu ook al mogelijk is, haast ik 
mij, dit toe te geven. De schenker of 
erflater moet dan echter wel heel 
duidelijk aangeven dat de schenking 
of nalatenschap buiten de gemeen-
schap van goederen dient te blijven. 

De minister eindigde zijn betoog 
met een citaat. Ik wil mijn betoog 
over dit onderwerp ook op die manier 
eindigen. De heer Van Mourik schrijft 
in zijn bijdrage aan 'Boterbriefje en 
Acte': 

'Het is als met de regeling van het 
erfrecht in het nieuwe BW: de 
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wetgever legt een ongelooflijk gebrek 
aan realiteitszin aan de dag. De 
wetgever zweeft op het gebied van 
erfrecht en huwelijksvermogensrecht 
hoog boven de wolken en aangezien 
daar de zon schijnt, ontbreekt de 
behoefte, alvorens aan het ontwerpen 
te slaan, zich te oriënteren over wat 
er onder het volk leeft terwijl, als het 
al gebeurt, de resultaten van het 
onderzoek niet in wetteksten worden 
vertaald, omdat dan plotseling 
getwijfeld wordt aan de politieke 
haalbaarheid.' 

Dat zal de reden zijn waarom in 
wetsvoorstel 17 725 staat dat het 
huwelijksvermogensrecht in de 
politieke schaduw blijft staan. 

De staatssecretaris is ingegaan op 
de andere samenlevingsvormen. Ik 
geef graag toe dat het niet gemakkelijk 
zal zijn om een juiste regeling op te 
stellen. Ik vraag haar ook niet om de 
zaak nu wettelijk te regelen. Ik heb 
haar gevraagd om dit in studie te 
nemen en in te spelen op de integrale 
aanpak van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
met betrekking tot de sociale 
zekerheid. De onoverzichtelijke 
situatie waarover de staatssecretaris 
spreekt, bestaat nu ook al. Mensen 
weten eigenlijk niet waaronder zij 
vallen. Voor het ene worden zij 
beschouwd als individu en voor het 
andere worden zij beschouwd als 
waren ze gehuwd. 

Bij die studie zal zeker ook het 
aspect van de veelvoud van samenle-
vingsvormen moeten worden 
betrokken. Het lijkt mij heel wel 
mogelijk dat men juist in die groepe-
ringen opteert voor een individuele 
behandeling, niet voor een behande-
ling als ware men gehuwd. 

Er zijn bezwaren tegen de registra-
tie. Ik meen dat die registratie bijna 
onvermijdelijk is wanneer men 
geacht wenst te worden samen te 
wonen en wanneer men als zodanig 
voor de diverse wetten wenst te 
worden behandeld. Zij is verder 
praktisch onvermijdelijk om het 
moment te kunnen bepalen waarop 
een dergelijke samenlevingsvorm 
begint en eindigt. 

Ik ben blij met de toezegging van 
de staatssecretaris dat zij dit niet 
zonder meer afwijst en met haar 
opmerking dat een verdere bezinning 
op de diverse samenlevingsvormen 
nodig is. Ik deel haar opvatting niet 
helemaal dat er niet zo veel behoefte 
zou bestaan aan een wettelijke 
regeling omdat er veel samenlevings-
contracten worden opgemaakt. 

Momenteel worden samenlevings-
contracten opgemaakt om een 
situatie te bewerkstelligen die men in 
het huwelijksvermogensrecht ook 
kan aantreffen. Met name worden zij 
echter opgemaakt om de gevolgen 
na overlijden of bij scheiding en 
deling bij het uiteengaan te regeling. 
In dergelijke gevallen zouden deze 
contracten bij een wettelijke regeling 
kunnen worden vervangen. Ik pleit 
voor een gelijke aanpak, opdat de 
betrokkenen weten waar zij aan toe 
zijn en opdat zij niet voor de ene wet 
op de ene wijze en voor de andere 
wet op een andere wijze worden 
behandeld, ook al hebben zij een 
andere bedoeling. 

• 
De heer Heijne Makkree l (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! De minister 
heeft in zijn antwoord zijn genoegen 
uitgesproken over mijn erkenning van 
de argumenten tegen een beperking 
van de overdraagbaarheid van 
aandelen in een besloten vennoot-
schap. Helaas kan ik dat genoegen 
niet terugkaatsen. Mijn betoog was 
erop gericht, anderzijds ook de 
voordelen van een beperking van die 
overdraagbaarheid naar voren te 
brengen. Ik heb de indruk gekregen 
dat ik daarmee toch betrekkelijk 
weinig succes heb geboekt. 

Ik schetste - uitdrukkelijk als 
voorbeeld - een geval dat bepaald 
niet incidenteel voorkomt. In dat 
geval bieden de bepalingen van de 
Faillissementswet in hun huidige 
formulering mijns inziens geen 
soelaas. Immers, het uitgangspunt 
was dat in de geschetste situatie de 
aanwezige goederen - zowel onroe-
rende als roerende goederen -
verhypoteceerd respectievelijk 
fiduciair overgedragen zijn aan de 
financier en dat de schuld aan die 
financier daardoor nog niet eens ten 
volle gedekt wordt. 

Zelfs als de curator in een dergelijk 
geval met een beroep op de Faillisse-
mentswet de overdrachten zou 
kunnen terugdraaien, blijft het 
resultaat gelijk. Ik zie daar dan ook 
het voordeel niet van in. Het 
probleem is namelijk dat de oude 
rechtspersoon 'verdampt'. Die 
rechtspersoon bestaat op een 
gegeven moment niet meer. Daarmee 
zijn ook de niet-voldane schulden er 
niettemin niet meer. 

Ik heb niet de activiteiten maar de 
effectiviteit van het openbaar 
ministerie in twijfel getrokken. Zo die 
effectiviteit toeneemt, des te beter. 

Ik heb geenszins bedoeld dat dit 
mechanisme zou moeten worden 
uitgeschakeld. 

Het effect van blokkering - of, in 
het geval dat wij bespraken, juist het 
ontbreken daarvan - noemde ik zelf 
ook al. Het bestaan van blokkerings-
regelingen bij een besloten vennoot-
schap heb ik alleen gebruikt als 
argument voor mijn stelling dat de 
overdraagbaarheid van aandelen 
voor een bv bepaald van minder 
belang is dan voor een grote naamloze 
vennootschap. 

Uiteindelijk komen wij weer terug 
bij het probleem dat een rechtsper-
soon formeel gedefinieerd is en een 
natuurlijk persoon materieel. In de 
huidige situatie heeft dat gevolgen 
voor datgene wat na een faillissement 
gebeurt. 

Een natuurlijk persoon houdt 
gewoon de schulden die in het 
faillissement niet zijn voldaan en een 
rechtspersoon houdt ze niet of houdt 
ze misschien wel: dat is echter om 
het even, want die rechtspersoon is 
in rook opgegaan en het bedrijf is in 
een andere rechtspersoon terechtge-
komen. De vraag is dus, of het niet 
nuttig zou zijn om eens een studie te 
verrichten naar de mogelijkheid om 
een rechtspersoon, c.q. een bedrijf 
dat in een rechtspersoon wordt 
uitgeoefend, op een andere manier 
te definiëren dan wij nu doen. Dit is 
dan wel een zaak waarover we 
voorlopig nog enkele tientallen jaren 
aan het denken zijn. Ik verwacht hier 
bepaald niet op korte termijn soelaas 
van. 

Op korte termijn verwacht ik alleen 
soelaas van de mogelijkheid om 
overdrachten van aandelen in kleine 
BV's aan banden te leggen. Daarmee 
ben ik dus weer op mijn uitgangspunt 
terug, mijnheer de Voorzitter! Tot 
zover ook mijn opmerkingen over de 
BV-situatie. 

Vervolgens wil ik ook een enkele 
opmerking maken over de deurwaar-
derswet. In grote lijnen ga ik graag 
akkoord met hetgeen de staatssecre-
taris heeft gezegd over het karakter 
van het ambt en beroep van de 
deurwaarder. Ik noteer echter wel 
dat zij zich sterk heeft geconcentreerd 
op het ambtelijke deel van de taak. Ik 
ben natuurlijk akkoord met haar 
stelling dat het publiekrechtelijke 
deel van die taakuitoefening onder 
publiekrechtelijke controle dient te 
blijven, omdat de minister zijn 
verantwoordelijkheid te dien aanzien 
moet kunnen waarmaken. Daar gaat 
het conflict echter niet over. 
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Het probleem is dat deurwaarders 
een in omvang groeiende en de 
omvang van hun ambtelijke werk-
zaamheden overtreffende vrije 
beroepsuitoefening kennen. De 
problemen rijzen daar waar, vanuit 
het publiekrechtelijke, toezicht wordt 
uitgeoefend op en zelfs aanwijzingen 
zouden kunnen worden gegeven voor 
de manier waarop deurwaarders hun 
vrije beroep uitoefenen. 

Het antwoord van de staatssecre-
taris biedt mij weinig aanknopings-
punten om in te schatten hoe zij 
zich de gang van zaken op dit punt 
voorstelt. Ik denk dat ik inderdaad 
haar raad zal aanvaarden en zal 
afwachten hoe de wettelijke regeling 
die wordt ontworpen, er zal uitzien. 

Voorts wil ik nog een enkele 
opmerking maken over het onderwerp 
cassatie, en wel naar aanleiding van 
hetgeen daarover is gezegd in het 
antwoord van de minister. Het betreft 
een kleine kanttekening. Op het 
patroon van terughoudendheid ter 
zake van het mogelijk maken van 
cassatie is in het niet zo gek verre 
verleden een uitzondering gemaakt, 
namelijk door het invoeren van een 
nieuwe cassatiemogelijkheid - enige 
tijd geleden - in het uitleveringsrecht. 
Daarbij is een cassatie mogelijk 
geworden, die naar mijn idee niet 
helemaal voldoet aan de heden door 
de minister genoemde criteria. We 
hebben hier immers te maken met 
een rechterlijke beslissing die 
uitermate feitelijk is. 

Een uitlevering wordt namelijk 
alleen maar niet toelaatbaar ver-
klaard, wanneer de onschuld van de 
verdachte boven iedere twijfel 
vaststaat. Ik chargeer het nu mis-
schien een beetje, maar in feite komt 
het daar wel op neer. In de praktijk 
zien we dat op dit punt cassatie in 
vele gevallen eenvoudigweg als 
middel wordt gebruikt om wat langer 
in Nederland in de gevangenis te 
blijven zitten, omdat het daar 
aangenamer is dan in het buitenland, 
terwijl de tijd die men in Nederland in 
detentie heeft doorgebracht, te zijner 
tijd in mindering wordt gebracht op 
de buitenlandse straf. 

Ten slotte merk ik op, mijnheer de 
Voorzitter, dat ik van mening blijf dat 
de Rijksgebouwendienst geprivati-
seerd dient te worden. 

D 
De heer Glastra van Loon (D'66): 
Mijnheer de Voorzitter! Ook ik wil 
graag mijn grote erkentelijkheid 
uitspreken voor de beantwoording 

van mijn opmerkingen door de 
bewindslieden en daarbij in het 
bijzonder vermelden, dat het mij 
heeft verheugd op een aantal 
belangrijke punten door de 
minister te zijn gerustgesteld. Het 
verheugt mij bij voorbeeld, dat ook 
hij van mening is dat de deregulerings-
taak in de allereerste plaats moet 
worden gezien als een taak van 
nieuwe betere wetgeving, zodat in 
verband daarmee ook de capaciteit 
tot wetgeving van het ministerie 
moet worden uitgebreid. Ik wens de 
minister natuurlijk van harte geluk 
met het feit, dat hij die uitbreiding 
ook in de wacht heeft kunnen slepen. 
Alleen daarmee kan men zijn 
voornemens verwezenlijken. 

De minister heeft gezegd, dat ik 
ten onrechte het kabinet heb 
verweten een eenzijdige, economi-
sche visie op de problematiek te 
hebben. Ik neem daarvan graag nota, 
maar dat neemt niet weg, dat de 
indruk is ontstaan dat het kabinet 
mede was bevangen geraakt in een 
discussie over deregulering in termen 
van meer of minder regels. Ik meen, 
dat dit een vereenvoudiging van de 
problematiek is die de zaak zelve 
kwaad doet. Hier is namelijk een 
ander onderscheid aan de orde dan 
meer of minder, namelijk een 
onderscheid tussen wetgeving die de 
vorm kiest van geboden en verboden 
en afkomstig van de overheid gericht 
aan de justitiabelen tegenover 
wetgeving die de vorm kiest van het 
scheppen van legitieme wederkerige 
verwachtingen tussen verkeersdeel-
nemers. 

Het laatste is een meer juridische 
aanpak van de problematiek van de 
ordening van de maatschappij. Dit 
vereist veel meer inzicht in net 
werkelijk functioneren van de 
maatschappij en veel meer wetge-
vingskunde dan in het eerste geval. 
De neiging zal naar mijn mening dus 
steeds groot, althans begrijpelijk zijn 
om naar het eenvoudigste regule-
rings- of ordeningsmiddel - wetgeving 
in de vorm van geboden en verboden -
te grijpen wanneer men meer heeft te 
regelen. Daarmee raakt men in een 
ander soort vicieuze cirkel verward 
dan die van almaar meer regels. 

Ik vraag toch de aandacht voor dit 
onderscheid, ook omdat ik meen dat 
er onderwerpen zijn waarvoor niet 
alleen bestaande wetgeving ver-
nieuwd zou moeten worden maar ook 
waarvoor geheel nieuwe wetgeving 
op haar plaats zou zijn, waardoor het 
verloop van het maatschappelijke 
verkeer zou worden vereenvoudigd 

en bevorderd in plaats van meer 
belemmeringen in de weg te leggen 
aan de burgers, zoals gebeurt 
wanneer men die andere vorm van 
wetgeving - ge- en verboden - kiest. 

Is de minister het er niet mee eens, 
dat de schets voor een wet, houdende 
regelingen tot bevordering van de 
tijdige reorganisatie van ondernemin-
gen die in hun voortbestaan worden 
bedreigd - het spijt mij, dat het zo'n 
lange zin is - en wier herstel na 
reorganisatie met redelijke zekerheid 
kan worden verwacht, een voorbeeld 
is van dergelijke wetgeving? Deze 
schets is ontworpen door een door 
de Vereniging voor Handelsrecht 
ingestelde commissie. Hierdoor 
wordt namelijk het maatschappelijke 
verkeer een vrijheidsmarge erbij 
gegeven in plaats van dat het nau-
wer wordt ingedamd. 

Vindt de minister de suggestie van 
Mr. F. M. J . Jansen in het Nederlands 
Juristenblad van 9 maart j l . om het 
nieuwe proces- en executierecht in 
te voeren los van de Boeken III, V en 
VI van het NBW de moeite van het 
overwegen waard? Mij dunkt, dat ook 
daarmee het vlottere verloop van het 
maatschappelijke verkeer wordt 
bevorderd in plaats van nader 
beperkt. 

Mijnheer de Voorzitter! De minister 
heeft gesproken over de kwaliteit van 
de wetgeving en gezegd, dat hieraan 
in technisch opzicht wel eens wat 
ontbreekt. Daar ging het mij niet om; 
het ging mij om de kwaliteit in 
andere zin, namelijk dat de wetgeving 
vaak maatschappelijk niet of meer 
moeilijk hanteerbaar is, dat burgers 
uit de technisch vaak juist zeer 
volmaakte bewoordingen niet goed 
wijs kunnen worden en/of in de 
praktijk met de regels moeilijk uit de 
voeten kunnen. Dit is naar mijn 
mening al weer een kwalitatieve 
kwestie die de aandacht waard is. 

Het verheugde mij zeer dat de 
minister in zijn beantwoording ten 
aanzien van de term rechtsstaat 
enige nuanceringen aanbracht, die ik 
in de Troonrede heb gemist. De term 
'opperbevelhebber' die ik gebruikte, 
dient ook met een zekere tong in de 
wang te worden gelezen! Ik hanteerde 
deze term in de tegenstelling tussen 
een wetgever die wetten voornamelijk 
maakt in de vorm van bevelen èn een 
wetgever die wetten vooral probeert 
te realiseren in de vorm van het 
scheppen van wederkerige legitieme 
verwachtingen. De overheid is naar 
haar aard de hoogste wetgever. Mijn 
bedoeling met deze term was niet zo 
kwaad, als aanvankelijk wellicht werd 
verondersteld! 
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Ik ben blij dat de staatssecretaris 
bereid is om iets wat misschien een 
lichte verbetering van onze middelen 
tot detentie oplevert, in onderzoek te 
nemen. Ik ben wel geschrokken van 
de associatie die het voorstel - dat ik 
uit een Amerikaans blad heb geput -
bij de staatssecretaris heeft gewekt, 
namelijk dat je gedetineerden thuis 
met behulp van een televisiecamera 
zou kunnen bewaken! Mijnheer de 
Voorzitter, ik schrik van die gedachte! 
Ik schrik daar hevig van. Ik hoop dat 
deze gedachte nooit weer naar 
aanleiding van mijn suggestie bij 
iemand opkomt. 

Er zijn natuurlijk wel andere 
variaties mogelijk op het thema 
elektronische bewaking via een 
zendertje, dat alleen de aanwezigheid 
meldt van de gedetineerde en niet 
wat hij doet. Zo zou bij voorbeeld een 
vandalist bepaalde uren van de dag 
zijn aanwezigheid thuis kenbaar 
kunnen maken aan de autoriteiten die 
gerechtigd zijn hem die bewegings-
bekerking op te leggen. Natuurlijk is 
dit elektronische contact zeer 
onpersoonlijk. Echter, dit moge 
afschuwelijk zijn; in een cel verblijven 
is nog erger. 

Er zou ook gedacht kunnen worden 
aan een minder onpersoonlijk 
elektronisch contact in de vorm van 
een telefoongesprek. Er zou ook 
sprake kunnen zijn van een gesprek 
van gezicht tot gezicht. Daarbij zou 
ingegaan kunnen worden op de 
problemen van de gedetineerde en 
de gronden waarop hij gedetineerd 
moest worden. 

Ik hoop dat de fantasie van de 
onderzoekers meer de laatste dan de 
eerste kant opgaat! Aan de uitdrukking 
op het gezicht van de staatssecretaris 
zie ik dat dit ook haar bedoeling is. 
Dat verheugt mij zeer! 

D 
De heer Wagemakers (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Door onze 
fractie is aan de orde gesteld de 
kwestie van de uitsluiting dan wel 
afschaffing van cassatie in een 
aantal wetsontwerpen. De minister 
heeft hierop gereageerd. Op twee 
verheugende elementen van zijn 
antwoord wil ik ingaan. 

Het uitgangspunt waarvoor is 
gekozen bij de beantwoording van 
vraag 23 - dient cassatie al of niet te 
worden overwogen? - wil ik gedeel 
telijk citeren: de vraag of al dan niet 
beroep in cassatie tegen bepaalde 
beslissingen moet worden openge-
steld, moet van wetsontwerp tot 

wetsontwerp zorgvuldig worden 
overwogen waarbij doorgaans de 
bijzondere omstandigheden waarop 
de wettelijke regeling ziet, doorslag-
gevend zijn. 

Met dit antwoord werd in feite 
gesteld dat er een soort neutrale 
start is. 

De wet moet dan inhoudelijk worden 
bezien. Daarom moet je je afvragen 
of het zin heeft om cassatie al of niet 
open te stellen. Ik begrijp nu dat de 
minister bereid is, hiervoor een ander 
uitgangspunt in de plaats te stellen: 
in beginsel moet wel cassatie worden 
opengesteld, tenzij bijzondere 
omstandigheden tot een ander 
uitgangspunt nopen. Het mag daarbij 
niet gaan om de omstandigheid dat 
reeds op het niveau van een gerechts-
hof eenheid van rechtspraak is 
bereikt. Immers, hier gaat het niet in 
voldoende mate om zo'n bijzondere 
omstandigheid. Dit nu is een betere 
benadering van het uitgangspunt. 

De minister is overigens van 
mening dat bij beantwoording van de 
vraag of cassatie in een wetsontwerp 
moet worden opengesteld, met name 
moet worden gelet op het aard van 
de aan de orde zijnde vragen. In dit 
verband maakte hij een onderscheid 
tussen feitelijke vraag en rechtsvraag. 

Ik moet zeggen dat het bepalen 
van dat onderscheid een van de 
meest ingewikkelde en moeilijkste 
vraagstukken is die bij cassatie aan 
de orde kunnen komen. Als men de 
jurisprudentie van de Hoge Raad ten 
aanzien van dit onderscheid analy-
seert, dan komen verschillende 
nuances in beeld. Niettemin heb ik 
begrip voor het feit dat de aard van 
de vragen zou kunnen leiden tot het 
standpunt dat in dat bijzondere geval 
niet in cassatie dient te worden 
voorzien. De toezegging van de 
minister dat hij bereid is bij wetsont-
werpen waarbij uitsluiting van 
cassatie wordt overwogen, advies te 
vragen aan de Hoge Raad verheugt 
mij buitengewoon. Zou het mogelijk 
zijn om in de memorie van toelichting 
bij zo'n wetsontwerp melding te 
maken van de strekking van het 
advies? 

Ik wil nog iets zeggen over de 
kwestie van de notoir ongegronde 
beroepen bij het asielrecht. Uit het 
antwoord van de staatssecretaris 
begrijp ik dat Duitsland en Zwitserland 
thans nieuwe wetsontwerpen 
voorbereiden ten einde dit probleem 
te ondervangen. In andere ons 
omringende landen bestaat kennelijk 
reeds een geclausuleerd beroeps-
recht. Als de situatie thans zo 
omschreven kan worden, dan lijkt mij 

het risico des te groter dat naarmate 
de ons omringende landen meer 
voorzieningen treffen ten einde deze 
notoir ongegronde beroepen te 
ondervangen, ons land meer onder 
druk zal komen te staan. 

De mogelijkheid wordt groter dat 
die groep van beroepen vaker in 
Nederland zal gaan voorkomen, als in 
de ons omringende landen adequate 
voorzieningen getroffen worden om 
dat te voorkomen. Als dan de 
toezegging gedaan wordt, dat men 
bereid is nauwlettend de ontwikkelin-
gen te volgen, dan neem ik aan dat 
dit al steeds gebeurt. Mij dunkt dat 
verder gegaan behoort te worden. Er 
doen zich reeds ontwikkelingen voor 
waarbij recent grote groepen mensen 
bij voorbeeld vanuit Sri Lanka zich tot 
Nederland wenden. 

Deze voorbeelden kunnen navol-
ging krijgen. Hierbij is dus niet alleen 
het volgen van ontwikkelingen aan de 
orde, nee, nu reeds moet worden 
nagedacht over de vraag op welke 
wijze met deze problematiek moet 
worden omgegaan als de nood aan 
de man komt. Welke maatregelen, 
welke aanpassingen van de wet zijn 
geëigend om onderscheid te maken 
tussen notoir ongegronde en andere 
beroepen? 

Een ander punt betreft de realisatie 
van thans nog ontbrekende cellenca-
paciteit. In het jaarverslag van de 
Algemene Rekenkamer over 1 983 
werd op blz. 48 gesignaleerd dat de 
communicatie tussen de Rijksgebou-
wendienst, de directies van het 
ministerie van Justitie en de uiteinde-
lijke gebruikers voor verbetering 
vatbaar is. Op de daarop volgende 
blzz. volgt dan de correspondentie 
die de afgelopen jaren kennelijk heeft 
plaatsgevonden tussen Justitie en 
Rekenkamer. Uit de Handelingen is 
mij bekend dat inderdaad een aantal 
organisatorische maatregelen is 
getroffen om althans binnen het 
departement van Justitie een 
centraal punt voor het gebouwenbe 
leid te creëren teneinde de commu-
nicatie met de Rijksgebouwendienst 
te bevorderen. Er was dus in het 
verleden sprake van frictie op dit 
punt. Wij hopen dat door de gekozen 
oplossing frictie in de toekomst 
voorkomen zal worden. 

Wat wordt er thans over de 
Rijksgebouwendienst zelf gezegd? 
Die werkt voortvarend, zo wordt 
gesteld. Een kop boven een artikel in 
NRC/Handelsblad van 14 maart 
1985 doet het tegendeel vermoeden. 
Die kop luidt: Binnen de Rijksdienst 
is een stopcontact na 10 maanden 
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nog niet aangesloten. Deze kop heeft 
betrekking op en rapport dat nog in 
de openbaarheid moet komen. Dat 
rapport geeft overigens een beschrij-
ving, niet alleen van de Rijksgebou-
wendoenst, maar ook van andere 
diensten. 

In dat rapport wordt kritiek geuit 
met name op het tempo van werken 
van deze diensten. Ik plaats dus 
enkele vraagtekens bij de door de 
staatssecretaris ze stellig geuite 
bewering dat van een voortvarende 
aanpak door de Rijksgebouwendienst 
van deze problematiek sprake is. 

Ik sprak over de Rijksgebouwen-
dienst om antwoord te krijgen op de 
volgende vraag. Het bouwen van 
cellen, met name van nieuwe cellen, 
kost 10 a 15 jaar. Betekent dit dat 
het thans bestaande tekort de 
komende 10 jaar toeneemt? Daarover 
was mijn fractie bezorgd. Ik hoop dat 
ik op deze vraag alsnog een antwoord 
krijg. 

D 
Minister Korthals Altes: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zeg de heer Burkens 
gaarne toe, dat ik in het kader van de 
discussie met de Tweede Kamer over 
het al dan niet intrekken van het 
Besluit landverradelijke organisaties 
nog eens zal bezien, of de handhaving 
daarvan, respectievelijk van artikel 2 
daarvan ons voor de moeilijkheden 
plaatst die de heer Burkens schildert, 
ik zal daaraan tijdig aandacht 
besteden, opdat de heer Burkens en 
ik niet opnieuw van mening behoeven 
te verschillen wanneer het desbetref-
fende wetsvoorstel in een niet meer 
in deze Kamer te wijzigen vorm aan 
de orde komt. 

Ik ben de heer Burkens bijzonder 
erkentelijk voor zijn nu gehouden 
betoog ter verduidelijking van zijn 
stellingen over de rechtshandhaving 
en de verplichtingen van de overheid 
en het openbaar ministerie in dezen. 
Ik vond zijn reactie bepaald zeer 
verhelderend. Een aantal elementen 
dat ik in zijn betoog beluisterde, hoop 
ik in enigermate in deze vorm neer te 
slaan in het plan dat op dit ogenblik 
wordt ontworpen voor een betere 
beheersing van de criminaliteit en 
een sterkere mate van bescherming 
van de rechtsorde. Ik erken dat bij 
burgers soms sprake is van een 
vertrouwenscrisis met betrekking tot 
de strafrechtelijke rechtshandhaving. 

Ik wil echter bepaald niet zover 
gaan, dat ik de heer Burkens bijval in 
zijn stelling, dat de burger recht heeft 
op strafrechtelijke rechtshandhaving. 
Er is wel van de samenleving een 

recht op rechtshandhaving, zo nodig 
langs strafrechtelijke weg. Ik wil dat 
recht echter bepaald niet individuali-
seren. Ik denk ook, dat de heer 
Burkens dat niet bedoelt als hij 
spreekt van 'de burger'. 

Ik neem aan, dat hij dan ook de 
burger als pars pro toto bedoelt. Het 
zou mij bepaald te ver gaan wanneer 
enerzijds de individuele burger 
aanspraken jegens de overheid kan 
doen gelden tot rechtshandhaving. 
Anderzijds zou het mij te ver gaan 
wanneer dat ook nog rechtshandha-
ving in de vorm van strafrechtspleging 
moet zijn als exclusief instrument ter 
bestrijding van de criminaliteit. 

De commissie-Roethof heeft 
duidelijk als visie uiteengezet - een 
visie die ik deel - dat de bestrijding 
van de criminaliteit een zaak is van 
de gemeenschap in zijn geheel. Het is 
geen zaak die alleen het departement 
van Justitie en de organen van de 
strafrechtspraak, de politie daarbij 
inbegrepen, aangaat. Het is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Het is een verantwoordelijkheid 
van individuele burgers als het gaat 
om hun eigen zaken, de bescherming 
van hun eigendommen en hun 
belangen en het voorkomen van 
situaties die criminaliteitsbevorde-
rend kunnen zijn. Dat is een taak van 
de burgers als zij in groepen met 
elkaar verkeren, bij voorbeeld in 
verenigingsverband of bij het 
gezamenlijk volgen van onderwijs. 

Die groepen hebben ook de plicht 
om in preventief opzicht criminaliteit 
te weren. Uiteindelijk hebben politie 
en justitie een taak. Zowel in preven-
tief als in repressief opzicht. Het 
strafrecht heeft echter bij de crimina-
liteitsbestrijding niet het monopolie. 
De opmerkingen van de heer Burkens 
over de onrust die bij de burger 
bestaat en de veel grotere aandacht 
die de criminaliteitsbestrijding zou 
moeten hebben - veel meer dan in 
de afgelopen 20 jaar het geval is 
geweest - zullen wel degelijk 
doorklinken in het in mei in presen-
teren plan. 

De heer Burkens (VVD): Ik heb het 
adagium naar voren gebracht: de 
burger heeft recht op rechtshandha-
ving. Daarbij heb ik in het bijzonder 
gedacht aan de daadwerkelijke 
handhaving van het recht. Met 
andere woorden: daadwerkelijk moet 
gekeerd worden het gedrag waarvan 
de burger schade ondervindt. Wat is 
de mening van de minister hierover? 

Minister Korthals Al tes: In die 
extreme vorm vindt ik de stelling 
bepaald te eenzijdig. Ik meen dat de 

samenleving aanspraak kan maken 
op rechtshandhaving. De samenleving 
moet echter ook zelf verantwoorde-
lijkheid dragen, zowel door middel 
van feitelijke gedragingen, als ook 
door het treffen van voorzieningen 
waarvan de overheid gebruik kan 
maken. 

Zij moet dat dan ook waar maken. 
Op het ogenblik is in tweeërlei 
opzicht sprake van een crisis. 
Enerzijds zijn burgers die individueel 
of groepsgewijs opereren te veel van 
oordeel dat handhaving van openbare 
orde en rechtsorde een zaak is van 
de overheid. Zelf neemt men onvol-
doende maatregelen om te voorko-
men dat er inbreuken worden 
gemaakt op openbare orde en 
rechtsorde. 

Ik denk maar aan de voetbalstadions 
waarin ongelimiteerd drank wordt 
verkocht, waarbij men zich maar 
afvraagt hoe het met het vandalisme 
zo uit de hand is gelopen. Anderzijds 
zijn er onvoldoende geldmiddelen ter 
beschikking voor Justitie om op dit 
ogenblik haar taak te vervullen zoals 
dat eigenlijk behoort. Ik denk aan het 
enorme tekort aan cellen en aan 
andere tekorten die de staatssecreta-
ris en ik met man en macht - de 
macht is bij de staatssecretaris want 
ik ben een man - proberen tegen te 
gaan. De gemeenschap heeft 
aanspraak op rechtshandhaving 
naarmate de gemeenschap ook bezig 
is die zelf te verdienen. 

Mevrouw Van der Meer heeft nog 
eens gesproken over het huwelijksver-
mogensrecht. Zij verweet ons min of 
meer dat wij zijn blijven stilstaan bij 
de resultaten van de behandeling van 
de vraagpunten van Meijers en dat 
de lex-Van Oven van 1956 ons de 
ogen nog niet heeft geopend. Ik wijs 
erop dat het niet waar is dat er 
sedertdien niet opnieuw bij deze zaak 
is stilgestaan. 

Onder andere is bij de voorbereiding 
van het wetsontwerp 17 725 tot 
aanpassing van Boek 1 van het 
Nieuwe Burgerlijk Wetboek aan de in 
te voeren Boeken 3, 5 en 6 van het 
Nieuw Burgerlijk Wetboek uitvoerig 
met de notariële praktijk overleg 
gepleegd over de inhoud van de 
aanpassing. Daarbij is het huidige 
huwelijksvermogensregime van 
wettelijke gemeenschap van goede-
ren gehandhaafd. Die aanpassing is 
juist ook door Van Maurik gunstig 
beoordeeld. 

Ik wil toch nog ingaan op de vraag 
of het inderdaad nog wel zo is dat 
het wettelijk systeem van gemeen-
schap van goederen elk van de beide 
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huwelijkspartner hetzelfde geeft. Ik 
ben ervan uitgegaan - ook in mijn 
voorbeeld - dat vermogen slechts 
wordt gevormd door het inkomen uit 
arbeid. Als mevrouw Van der Meer 
het punt dat het om het inkomen 
gaat, onderbelicht achtte, wil ik dat 
recht zetten. Ik ben er ook van 
uitgegaan dat hetgeen tot de 
huwelijksgoederengemeenschap 
behoort, is opgebouwd uit inkomen 
uit arbeid. 

Dat inkomen wordt verkregen 
doordat hetzij beide partners, hetzij 
één van hen in de gelegenheid is zich 
inkomen te verwerven. Als daar 
vermogen van kan worden gevormd, 
is dat te danken aan de spaarzaamheid 
van beiden. Daarom is het ook juist 
dat beiden daarvan in gelijke mate 
kun profiteren, ook al is het in vele 
gevallen zo, dat de ene het inkomen 
verzorgt en de andere de spaarzaam-
heid aan de dag legt. Dat komt dan 
ook in het stelsel van volledige 
gemeenschap goed tot uiting. 

Verrekening brengt met zich dat 
die verrekening ook periodiek moet 
plaatsvinden. Uit de praktijk is 
bekend dat degenen die welbewust 
door huwelijkse voorwaarden te 
maken een verrekeningsbeding 
hebben gesloten, in gebreke blijven 
met het uit te voeren en ernaar te 
leven. Wanneer er moet worden 
gescheiden en gedeeld, ontstaan er 
vaak de grootste moeilijkheden, 
omdat de verrekening achteraf moet 
plaatsvinden en de wijze waarop dat 
moet geschieden, bijzonder moeilijk 
is. Als dit systeem wordt opgedron-
gen, omdat het het wettelijke 
systeem is waarvan men moet 
afwijken om het te ontgaan, dan 
verwacht ik daar in het geheel geen 
voordelen van. 

Mevrouw Van der Meer zei dat dit 
systeem het voordeel heeft dat 
schenkingen en erfstellingen niet in 
de gemeenschap vallen. Zij heeft 
erop gewezen dat dit nu wel degelijke 
mogelijk is, doordat de schenker of 
erflater uitdrukkelijk bedingt dat de 
schenking of erfenis buiten de 
gemeenschap moet blijven. Ik wijs 
erop dat als het gaat om een nala-
tenschap of schenking van enige 
betekenis, dit geschiedt bij notariële 
akte en dat de notaris in zijn voorlich-
ting tekort zou schieten, indien hij 
niet zou wijzen op de mogelijkheid 
dat daarbij de voorwaarde kan 
worden gesteld dat, als er sprake is 
van een gemeenschap van goederen 
van degene die te zijner tijd erft of de 
schenking ontvangt, de erfenis of 

schenking buiten die gemeenschap 
blijft. 

Ik zie op dat punt dus geen grote 
problemen. Ik zie wel grote problemen 
bij een ander stelsel. Niettemin is het 
mij ook duidelijk dat wij erop zullen 
moeten blijven letten of de maat-
schappelijke omstandigheden zich 
niet zodanig wijzigen dat daarover 
afspraken moeten worden gemaakt. 
Well icht kan dat mede gebeuren in 
het licht van de voorbereiding van 
wetgeving over de vermogensrechte-
lijke gevolgen van samenlevingsvor-
men, waarover de staatssecretaris in 
antwoord op vragen van mevrouw 
Van der Meer heeft gesproken. 

De staatssecretaris en ik kunnen 
beide bogen op een vrij lange 
ervaring in de praktijk. Die ervaring 
heeft ons niet tot het oordeel 
gebracht dat het huidige stelsel als 
doorsneestelsel onjuist zou zijn. 

Het verwijt dat de wetgever boven 
de wolken zou zweven wijs ik volledig 
van de hand. De staatssecretaris en 
ik hebben totdat wij de mooie status 
van medewetgever bereikten altijd 
met beide benen op de grond 
gestaan. 

De heer Heijne Makkreel trok een 
voor hem sombere conclusie uit mijn 
antwoord. Ik moet hem echter 
zeggen, dat het wel de juiste conclusie 
was. Ik blijf van oordeel, dat het 
reguleren van de overgang van 
aandelen in besloten vennootschappen 
en het overdragen van activa en in dit 
geval slechts een klein gedeelte van 
de passiva aan andere vennootschap-
pen grote problemen in zich draagt. 
Bij een dergelijke overgang van 
aandelen moeten wij ons goed 
realiseren, dat degenen die deze weg 
hebben gevonden als een mogelijk-
heid om zich van schulden te 
ontdoen, nadat dit is geregeld, 
ongetwijfeld een nieuwe weg vinden 
om zich van die schulden te ontdoen. 

Ik wijs op de mogelijkheid van het 
overdragen van activa van de ene 
vennootschap aan de andere. Er 
vindt dan in de aandelenoverdracht 
geen enkele wijziging plaats. Ook in 
het geval dat de heer Heijne Makkreel 
schilderde, was er mijns inziens niet 
zozeer sprake van aandelenoverdracht 
van de een aan de ander. Dat was 
wel het geval toen de aandeelhouder 
van vennootschap A zich meester 
maakte van lege vennootschap B om 
daarin de activa over te hevelen. 

Het euvel is ontstaan doordat de 
activa en slechts een deel van de 
passiva, namelijk de schulden aan de 
bank, werden overgedragen. Voor 
een deel heeft de wetgever in dat 

probleem voorzien door ingevolge de 
desbetreffende Europese richtlijn de 
artikelen 1 639 aa en 1 639bb en 
volgende in het Burgerlijk Wetboek 
op te nemen, waardoor althans een 
bepaalde categorie van schuldeisers, 
te weten de werknemers, is be-
schermd tegen deze manipulatie. 

Wij moeten over het bestrijden van 
allerlei vormen van misbruik blijven 
nadenken. Ik heb gewezen op de 
aanhangige misbruikontwerpen. Het 
derde misbruikontwerp beoogt, dit 
euvel te bestrijden. Mochten verdere 
aanvullingen nodig zijn, dan moeten 
wij daarover denken, zij het met 
soberheid en terughoudendheid van 
regelgeving in het achterhoofd en op 
de tong. 

De Voorzitter: Ik verzoek de heer 
Heijne Makkreel niette interrumperen. 

De heer Heijne Makkree l (VVD): Ik 
heb een heel korte vraag. Heeft het 
gegeven deze overdrachtsmogelijkhe-
den nog enige zin om preventieve 
controle op het oprichten uit te 
oefenen? 

Minister Korthals Al tes: Die zin 
bestaat wel degelijk, omdat daarmee 
kan worden gesignaleerd welke 
personen aan die oprichting deelne 
men. Overigens behoort dit tot de 
portefeuille van de staatssecretaris. 
Ik denk dat zij op dit stuk zinvol werk 
doet verrichten. Daarover kan zij zelf 
wellicht het beste opheldering 
verschaffen. 

De Voorzitter: Ik wijs de Kamer 
erop, dat de tijdplanning uit de hand 
loopt. Ik verzoek de leden dan ook, 
de minister en de staatssecretaris te 
laten uitspreken zonder hen te 
interrumperen. 

Minister Korthals Al tes: Uitsluiting 
van misbruik behoort tot de illusies 
die ik niet koester. 

De heren Heijne Makkreel en 
Wagemakers hebben gesproken over 
de cassatiemogelijkheden. Aanleiding 
voor de interventie van de heer 
Wagemakers hierover in eerste en 
tweede termijn was een zin uit een 
vrij uitvoerig betoog, luidende: 'Zoals 
uit het vorenstaande blijkt wordt de 
vraag of al dan niet beroep in 
cassatie tegen bepaalde beslissingen 
moet worden opengesteld van 
wetsontwerp tot wetsontwerp 
zorgvuldig overwogen, waarbij 
doorgaans de bijzondere omstandig-
heden waarop die wettelijke regeling 
ziet, doorslaggevend zijn.' 

Dat is een samenvatting, waarin 
een procedurele conclusie wordt 
getrokken. Als zodanig is die proce-
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durele conclusie uiteraard weinig 
verhelderend, omdat zij geen enkel 
inzicht geeft in de maatstaven, 
waarop het oordeel tot stand komt. 
In het voorafgaande stuk, waarnaar 
verwezen werd, worden wel degelijk 
aan de hand van een aantal voorbeel-
den materiële criteria genoemd, die 
gelden bij het beoordelen van de 
vraag of al dan niet in cassatie moet 
worden gegaan. Ik heb erop gewezen, 
dat zuinigheid met het recht van 
cassatie in deze tijd geboden kan 
zijn. 

Ik wil er ook op wijzen, dat de 
omstandigheden zich kunnen 
wijzigen, waardoor een geval, waarin 
vroeger cassatieberoep als een 
volstrekt aanvaardbare voorziening 
werd beschouwd, nu anders wordt 
beoordeeld. Ik neem het risico van 
het noemen van een voorbeeld: het 
indienen van bezwaarschriften tegen 
dagvaardingen in strafzaken met de 
mogelijkheid van hoger beroep en 
cassatie lijkt een enkele keer wel 
eens van het goede, dat de rechtsbe-
scherming ongetwijfeld is, toch iets 
te veel. 

De heer Glastra van Loon heeft 
opnieuw over deregulering gespro-
ken. Hij heeft gezegd dat het meer 
om de kwaliteit dan om de hoeveel-
heid gaat. Het gaat ook om een 
andere wijze van regelgeven met 
minder ge- en verboden. Daarbij 
moet het scheppen van een kader, 
waarin de deelnemers aan het 
rechtsverkeer legitieme verwachtin-
gen kunnen hebben, centraal staan. 
In die zin meen ik dat, wanneer 
nieuwe wettelijke regelingen worden 
overwogen, daaraan aandacht zal 
moeten worden besteed. 

Ik heb zelf ook in een discussie 
met de Tweede Kamer in een UCV 
onder woorden gebracht dat het niet 
om de kwantiteit gaat. Een van leden 
vroeg mij bij die gelegenheid of ik 
bereid was te verklaren dat er na 
afloop van deze kabinetsperiode 
minder regels zouden zijn dan bij het 
begin ervan. Ik heb destijds met 
nadruk meegedeeld dat ik niet de 
garantie gaf dat er op 21 mei 1986 
minder regels zouden zijn dan wij op 
4 november 1982 aantroffen. 

Integendeel, ik verwacht zelfs dat 
het er meer zijn. Het doel van 
deregulering moet zijn, dat de druk, 
die de regeldichtheid op de burgers 
en op het bedrijfsleven, kortom op de 
samenleving, legt, en de druk die de 
regelgeving voor de overheid vormt, 
verminderd wordt. Daarnaast moeten 
wij oog blijven houden voor het 

afschaffen van regelingen die hun zin 
verloren hebben. Ik heb destijds in 
tweede instantie als doelstelling 
genoemd dat op 21 mei 1986 minder 
druk van de regelgeving zou uitgaan 
dan op 4 november 1982 het geval 
was. In die zin wil ik ook op de 
vragen van de heer Glastra van Loon 
in deze Kamer antwoorden. 

De heer Glastra van Loon heeft de 
herstelwetgeving, zoals ik het kort 
zou willen omschrijven, als een goed 
voorbeeld genoemd. Bij het initiatief 
dat de Vereeniging Handelsrecht heeft 
genomen is een regeling ontworpen 
met de bedoeling dat dat ontwerp 
voor discussie dient. Bij de aanbieding 
van het ontwerp is mij meegedeeld 
dat niet al degenen die aan de 
totstandkoming van het ontwerp 
hebben meegewerkt, het met elkaar 
erover eens waren dat dit de regeling 
zou moeten zijn. Er was geen sprake 
van unanimiteit. Ik meen dat die 
discussie op 15 februari j l . in de 
vergadering van de Vereeniging 
Handelsrecht is gevoerd. 

Er wordt verschillend over het 
ontwerp gedacht. Hoe kan het ook 
anders? Het is een buitengewoon 
ingewikkelde materie, die in de 
praktijk al volop in ontwikkeling is 
geweest. Er zijn minder gelukkige 
woorden gesproken over wèl-gelukki-
ge verschijnselen als de sterfhuiscon-
structie, waarbij men kans zag om in 
ondernemingen, die als geheel niet 
meer te redden waren, grote gedeel-
ten af te splitsen zodat veel werkge-
legenheid behouden werd. 

Welnu, hiermee zijn in de praktijk 
ervaringen opgedaan en ik denk dat 
wij moeten voorkomen dat er te 
gehaast wordt ingegrepen door 
middel van wetgeving. Immers, 
gebleken is dat het met eigen 
inventiviteit en door de flexibele 
mogelijkheden die er waren om snel 
een aantal BV's op te richten, die de 
bedrijvigheden konden voortzetten, 
mogelijk was om in belangrijke mate 
werkgelegenheid in stand te houden. 

Zo is mij bekend dat bij een 
geruchtmakende surséance van 
betaling in Rotterdam, enkele jaren 
geleden, van de meer dan 2000 
arbeidsplaatsen er 'slechts' 500 
verloren gingen; het grootste 
gedeelte kon worden behouden 
dankzij het feit dat men een herstel-
constructie had gevonden, waarin 
een groot gedeelte van het concern 
kon worden ondergebracht. Dit 
gebeurde doordat van het ene 
ogenblik op het andere de activiteiten 
van de ene BV naar de andere 
werden overgebracht, zulks met een 

geoorloofd oogmerk en een, maat-
schappelijk gezien, alleszins aan-
vaardbaar resultaat. 

De door de heer Glastra van Loon 
gedane suggestie, te proberen om 
het executierecht nu al in te voeren, 
voorafgaand aan het invoeren van de 
boeken 3, 5 en 6 van het Nieuw BW, 
is aardig, maar ik meen toch dat zij 
niet zonder meer voor uitvoering 
vatbaar is. Immers, het nieuwe 
executierecht gaat geheel uit van de 
noties van de genoemde boeken. Een 
en ander zou dus niet mogelijk zijn 
zonder een herschrijving en aanpas-
sing van het nieuwe aan het oude. 
Dit zou weer bijzonder tijdrovend zijn. 
Het zou een zoveelste reden kunnen 
vormen om met de invoering van de 
boeken 3, 5 en 6 nog langer te 
talmen. Ik zou hiervan dan ook 
bepaald geen voorstander zijn. 

Het drukt ons wèl weer eens met de 
neus op de feiten: Zolang wij geen 
haast maken met de invoering van het 
nieuwe BW moeten tal van andere 
projecten - waaronder ook het 
project herziening van het huwelijks-
vermogensrecht - blijven wachten. 
Daar zijn natuurlijk ook projecten bij, 
waaraan wij zelf een hoge prioriteit 
toekennen. Terwijl de heer Glastra 
van Loon hierover sprak, bedacht ik 
dat wij na afloop van deze kabinets-
periode drie jaar achter elkaar 
belangrijke jubilea zullen kunnen 
vieren: in 1986 het honderdjarig 
bestaan van het Wetboek van 
strafrecht; in 1987 het veertigjarig 
bestaan van het initiatief, in deze 
Kamer geuit, om te komen tot een 
nieuw BW; in 1988 het honderdvijf-
tigjarig bestaan van het huidige BW. 

De heer Wagemakers heb ik 
geantwoord op zijn vraag over 
cassatie. Ik zeg hem toe dat, indien 
aan de Hoge Raad advies is gevraagd, 
daarvan melding zal worden gemaakt 
in de memorie van toelichting. 

D 
Staatssecretaris Korte-van Hemel : 
Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw Van 
der Meer is ingegaan op de uitstraling 
van het Marckx-arrest. Zij deelt de 
opvatting van een door haar genoenv 
de schrijver, dat de wetgever te laken 
is als wetgeving met terugwerkende 
kracht tot stand komt. Ik acht dat op 
zichzelf niet te laken. Wanneer er 
jurisprudentie wordt gevormd door 
internationale rechtspraak, moet de 
wetgever zich het een plicht achten, 
de consequenties van die wetgeving 
vast te leggen in de eigen nationale 
wetgeving. 
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Korte-van Hemel 

Dat vind ik een adequate reactie, 
zeker wanneer, zoals ik in eerste 
instantie al heb gezegd, de jurispru-
dentie gebouwd is op algemene 
normen, zoals het bekende artikel 8 
van het Europees Verdrag. Daarin is 
sprake van het recht op familieleven 
en op eerbiediging van het familiele-
ven. Het is de vraag op welke wijze in 
de verschillende nationale wetgevin-
gen dit grondrecht het best tot zijn 
recht komt. Ik denk aan de discussie 
die in deze Kamer is gevoerd over 
het wetsvoorstel inzake het omgangs-
recht. 

Men sprak toen enerzijds over de 
invloed van artikel 8, en anderzijds 
heel nadrukkelijk over het belang van 
het kind. Beide elementen moesten 
worden afgewogen. Het recht op 
niet-inmenging in het familieleven en 
het belang van het kind moesten in 
de wetgeving worden afgewogen. 

Mevrouw Van der Meer sprak over 
het artikel van mevrouw Hammerstein, 
die ervoor pleit dat de wetgever de 
bonte lappendeken, het patchwork, 
zou vervangen door één grote blanke 
deken. Wij gaan niet uit van een 
blanco situatie. Er is wetgeving in 
ontwikkeling. Mevrouw Van der Meer 
noemde het wetsontwerp tot 
verlaging van de meerderjarigheids-
leeftijd, dat in de Tweede Kamer 
aanhangig is. Er zijn ook andere 
wetsontwerpen in voorbereiding. 
Mevrouw Van der Meer zal die ook 
niet willen betrekken in een totale 
aanpak van de wetsontwerpen inzake 
afstamming en gezag over minderja-
rigen. 

Mevrouw Van der Meer heeft heel 
concreet gevraagd wat de minister 
en ik denken te doen met het gezag 
over minderjarigen tijdens het 
huwelijk, na het huwelijk, als er nooit 
een huwelijk heeft bestaan enz. en 
het wetsontwerp waarin ae afstam-
ming wordt geregeld. Wij gaan ervan 
uit dat beide wetsontwerpen zoveel 
mogelijk op elkaar moeten worden 
afgestemd om tot duidelijke wetge-
ving te komen. Ik heb in eerste 
instantie al even gewag gemaakt van 
de problemen die voortvloeien uit de 
nieuwe vruchtbaarheidstechnieken, 
voor de bepaling van de afstamming. 
Ik heb mij laten informeren. Eeuwen-
lang heeft als adagium gegolden dat 
mater semper certa is. Door de 
verschillende vruchtbaarheidstech-
nieken moet de waarde van zo'n 
adagium nu getoetst worden. 

Willen wij beide wetsontwerpen 
synchroon laten lopen terwijl de 
vraagstelling naar de afstamming 

nog niet is uitgekristalliseerd, maar 
die naar het gezag over minderjarigen 
in grote lijnen wel, dan is het niet 
wijs de synchronisatie per se te laten 
prevaleren boven geldend recht en 
boven zekerheid. De Kamer kan er 
echter van verzekerd zijn, dat wij 
steeds het uitgangspunt van een zo 
groot mogelijke zekerheid zullen 
nastreven. 

In dit verband denk ik aan het 
toepasselijke adagium dat de heer 
De Gaaij Fortman gebruikte: jus in 
causa positum. Bij de ontwikkeling 
van deze gedachten kan dit waardevol 
zijn. 

Mevrouw Van der Meer sprak nog 
over de andere samenlevingsvormen. 
Wij zullen zeer alert zijn op de 
verdere aanpak bij het ministerie van 
Sociale Zaken. Verdere bezinning op 
dit onderwerp is nodig. Betrokkenen 
hebben er recht op, te weten waar ze 
aan toe zijn, en ook de overheid kan 
er belang bij hebben dat er een vorm 
van registratie is, opdat aan ieder het 
zijne kan worden gegeven en 
gevraagd. Wij zullen bezien of en zo 
ja, hoe dit verder kan worden 
uitgewerkt. Bij mij dringt zich dan wel 
de gedachte op: wat is het burgerlijk 
huwelijk eigenlijk verbluffend 
eenvoudig van aanpak! 

Ik ben de heer Heijne Makkreel 
dankbaar voor hetgeen hij heeft 
gezegd over de deurwaarders. De 
scheiding tussen ambtelijke en 
niet-ambtelijke werkzaamheden 
vraagt om een zorgvuldige benade-
ring. Hij sprak in dit verband over een 
conflict. Ik ga ervan uit dat de 
opvatting van de Koninklijke Vereni-
ging over de verantwoordelijkheid 
om tot een zo goed mogelijke 
wettelijke regeling van het waardevol-
Ie ambt van deurwaarder te komen, 
in grote lijnen gelijk is aan mijn 
opvatting. Wij verschillen alleen van 
inzicht over de vraag hoe die 
regelgeving er uit komt te zien. 

Dat wil ik niet betitelen als een 
conflict, want dat veronderstelt dat 
wij van verschillende standpunten 
uitgaan. De basisovereenkomst die 
er tussen ons is, acht ik groter dan 
het verschil dat ons zou kunnen 
verdelen. Ik ben de heer Heijne 
Makkreel dankbaar dat hij heeft 
gezegd dat hij zal afwachten wat het 
wetsvoorstel zal bieden. 

Ik denk dat ik de heer Glastra van 
Loon al door een pantomime-achtig 
optreden mijnerzijds heb kunnen 
geruststellen. De grote zorg voor de 
gedetineerden en allen, werkzaam in 
het gevangeniswezen, brengt ons tot 
elkaar. Ons scheidt het feit dat wij 

ons afzijdig willen houden van iedere 
ongerechtvaardigde inbreuk, op 
wiens persoonlijk leven dan ook. 

De heer Wagemakers sprak over 
het cellentekort en het functioneren 
van de Rijks Gebouwendienst. Een 
aantal opmerkingen die hij maakte 
over het feitelijk functioneren van de 
Rijks Gebouwendienst zal ik overbren-
gen aan minister Winsemius. De 
samenwerking met de Rijks Gebou-
wendienst is overigens goed. Er 
wordt met inzet en voortvarendheid 
gewerkt. Men heeft begrip voor de 
problemen van het gevangeniswezen. 
Stopcontacten zijn in dit verband 
wellicht niet nodig, maar op cruciale 
punten zijn ze toch wel belangrijk. 
Net zo goed als het in het huishouden 
uiterst hinderlijk is als iets gedurende 
een periode van tien maanden niet 
wordt gerepareerd, is het bij deze 
levensnoodzakelijke diensten niet 
toelaatbaar dat er op essentiële 
punten mankementen zijn. 

Het zal bekend zijn dat ik op het 
ogenblik bezig ben aan een integrale 
benadering van de vreemdelingen-
wetgeving, onder andere naar 
aanleiding van de motie-Buikema. Ik 
doel daarbij ook op het wetsontwerp 
inzake de uitbreiding van rechtsbij-
stand aan vreemdelingen. In dit 
verband zijn ook de belangrijke 
rapporten van Boertien en Lagerwaard 
en de 'toverdoos' van Geelhoed aan 
de orde. Ik kan de heer Wagemakers 
verzekeren dat een bezinning daarop 
in de genoemde, integrale benadering 
op haar plaats is. 

De Voorzitter: Ik dank de minister 
en de staatssecretaris, de laatste 
onder meer voor haar toezegging dat 
zij minister Winsemius zal verzoeken, 
het genoemde stopcontact te maken. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De wetsvoorstellen worden zonder 
stemming aangenomen. 

De vergadering wordt van 12.50 uur 
tot 13.50 uur geschorst. 

Voorzitter: De Rijk 

Aan de orde is de behandeling van 
hoofdstuk XV I (Welzi jn, Volksge 
zondheid en Cultuur) van de 
ri jksbegroting voor 1985; begro-
ting van ui tgaven; begroting van 
ontvangsten (18600 XVI ) . 

De Voorzitter: Ik verzoek alle 
sprekers, zich strikt aan de door hen 
opgegeven spreektijden te houden 
en deze in elk geval niet te overschrij-

Eerste Kamer 
19 maart 1985 

Justitie 
Welzijn, Volksgezondheid 
en Cultuur 695 



Voorzitter 

den. Wij verkeren vandaag, op het 
stuk van de nog beschikbare ti jd, in 
een moeilijke positie. 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
Mevrouw Ermen (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Mijn interventie in dit 
beleidsdebat zal kort zijn. De 
onderwerpen lijken mij overigens 
belangrijk genoeg. Ik voel er evenwel 
niets voor, mijn betoog van het 
afgelopen jaar, bij het beleidsdebat 
1 984, nóg eens te houden. Waarom 
zeg ik dit? Behalve het opleggen van 
forse boetes aan verschillende 
omroepen - later voorzien van een 
korting - en behalve het tot stand 
brengen van een wijziging van de 
Wet op de bejaardenoorden, is er het 
afgelopen jaar door de ' W van 
'WVC' weinig substantieels verricht: 
er zijn geen zoden aan de dijk gezet 
en er is geen garen op de klos 
gebracht. 

Bij de begrotingsbehandeling 1984 
heb ik de minister naar zijn politieke 
conceptie gevraagd, hetgeen nodig 
was na het intrekken van de Kaderwet. 
Ja, zo luidde het antwoord, de 
minister stond nog steeds achter de 
indertijd gekozen uitgangspunten en 
doelstellingen voor het wet- en 
regelgevende werk betreffende het 
brede welzijnsgebied. Er moest 
sprake zijn van decentralisatie, 
democratisering en harmonisatie, en 
- al zou dat niet via integrale wetge-
ving gebeuren - ook sectorwetgeving 
zou aan die politieke uitgangspunten 
niets veranderen. 

Toen ik daar mijn twijfels over 
uitsprak en deze staafde met het 
noemen van enige voorwaarden 
waaraan dan voldaan zou moeten 
worden, noemde de minister dit in 
zijn repliek 'veel te stellige uitspraken'. 
Trouwens, zo voegde hij eraan toe, 
de Tweede Kamer had nog niet 
gesproken. Ik had het kunnen weten, 
mijnheer de Voorzitter, want de 
uitspraak 'de Kamer zegt het maar' is 
bijna een gevleugeld woord van de 
minister geworden. 

De politieke uitgangspunten blijken 
nog steeds een breed draagvlak te 
hebben. De Tweede Kamer heeft 
uitvoerig in UCV's gediscussieerd 
over de vraag, hoe wetgeving 
- gegeven het feit van sectorwetge-
ving - het beste kan plaatsvinden. 

Er bestaat voldoende overeenstenv 
ming over reikwijdte, inhoud, 
samenhang, enz. Natuurlijk bestaat 
er geen volledige overeenstemming, 

ik behoef hier niet uit te leggen, 
waarom die er niet is. Toch zou de 
minister vooruit kunnen, ook met de 
adviezen die hij van de daartoe 
aangewezen en niet-aangewezen 
instanties krijgt. Ten slotte zijn 
adviezen niet meer dan adviezen en 
daaruit behoeft geen volledige 
overeenstemming of instemming te 
blijken. Waarom gebeurt er dan 
niets? 

In mijn ogen duidt een sectorwet 
Welzijn die al maanden bij de Raad 
van State ligt - waarom duurt dit 
eigenlijk zo lang? - , niet op een 
dynamische aanpak. Daarom heb ik 
dit jaar uitvoerig geïnformeerd naar 
de stand van zaken betreffende wet-
en regelgeving, opdat de minister 
een helder beeld zou kunnen verschaf 
f en. 

Op vraag 46 antwoordt de minister: 
'Het kabinet geeft er nog steeds de 
voorkeur aan uit een oogpunt van 
zekerheid voor instellingen en 
lagere overheden dat de Welzijnswet 
op 1 januari 1986 in werking treedt. 
Invoering van de beoogde wet op 
een andere datum dan 1 januari van 
enig jaar moet om praktische 
redenen ernstig worden ontraden.'. 
Het ziet er naar uit dat 1 januari 1986 
niet gehaald wordt. Welk jaar moet ik 
mij dan voorstellen? Kan de minister 
de lagere overheden zelfs maar enige 
zekerheid verschaffen? 

Het voorgenomen wetsvoorstel 
Gezondheidszorg en maatschappelij-
ke dienstverlening stuit op grote 
problemen. Ik verwijs opnieuw naar 
vraag 46 en het antwoord daarop. In 
dit antwoord lezen we dat sprake is 
van een complexe materie en dat de 
adviezen niet tot eenduidige conclu-
sies leiden. Wie iets anders had 
verwacht, mag het zeggen! 

Het blad Binnenlands Bestuur 
schrijft, dat géén invoeringsdatum 
wordt gehaald. De Raad voor het 
Binnenlands Bestuur schrijft, dat 
WVC de sectorwetgeving te weinig 
consequent uitwerkt. Waar blijft nu 
dat geheiligde 'oogpunt van zekerheid 
voor de lagere overheden'? Het is al 
jaren een rommeltje. Dit klinkt 
vervelend en het staat er vervelend, 
maar ik weet er geen beter woord 
voor. Als het zo doorgaat, blijft het 
dat nog jaren. Het zou mij enige - te 
veel - tijd kosten om alle rijksbijdra-
genregelingen, subsidieregelingen, 
tijdelijke regelingen, voorschriften, 
enz., hier op te noemen. In plaats van 
dat de regels afnemen - was dit niet 
de bedoeling? - , nemen ze toe, met 
name bij de rijksoverheid. 

Vraag 45, gesteld door het CDA, 
over lagere overheden die aan 
organisaties en verenigingen nadere 
eisen gaan stellen, zou ik dan ook 
anders beantwoorden dan de 
minister doet. Het is niet vreemd dat 
provincies en gemeenten, gegeven 
de al jaren bestaande hoeveelheid 
aan regels en richtlijnen en de al 
jaren bestaande onzekerheid omtrent 
toekomstige wet- en regelgeving, bij 
krimpende middelen zelf aan het 
regelen slaan. 

De verantwoordelijkheid hiervoor 
berust - en dat ben ik met de 
minister eens - volledig bij de lagere 
overheden, een verantwoordelijkheid 
die zij veelal ook nemen. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij dit alles 
gaat het natuurlijk om de vraag 
waarom het de minister van WVC 
niet lukt om tot voorstellen van 
wetgeving te komen. Zouden er toch 
intra- en interdepartementaal grote 
verschillen van mening bestaan over 
inhoud en vormgeving van beleids-
wetgeving? Daaraan vooraf gaat de 
vraag of de beleidsmakers van de 
betrokken departementen deze 
wetgeving eigenlijk wel willen. 

Willen de grote landelijke organisa-
ties - bij de behandeling van de 
Kaderwet heb ik deze het professio-
nele PI genoemd - wel weten 
regelgeving met decentralisatie naar 
lagere overheden? Willen zij wel 
herstructurering van de organisaties 
zelf met een relatie naar die wetge-
ving? Wie heeft baat bij ordening, 
regeling, inzicht en een duidelijke 
verdeling van de bevoegdheden? En 
voor de hand liggende volgende 
vraag is, wie daarbij aan macht en 
invloed verliest. 

Mijnheer de Voorzitter! Zoals 
gezegd, doe ik mijn verhaal bij de 
begrotingsbehandeling 1984 niet 
over. Als de minister nieuwsgierig is, 
kan hij het nalezen. In tweede termijn 
het vorige jaar heeft de minister 
gezegd mijn woorden op een 
goudschaal te zullen wegen. Ik raad 
hem aan dat te doen, want hetgeen 
ik toen heb gevraagd en gezegd, 
staat nu precies een jaar daarna nog 
steeds recht overeind en de minister 
worstelt zelf nog steeds met dezelfde 
vragen en antwoorden. 

Als het zo is dat uitgangspunten en 
doelstellingen voor het brede 
welzijnsterrein nog steeds bestaan, 
er al 10 jaar adviezen liggen, de 
stuurgroep ontwikkelingsprojecten 
en de proefgebieden hebben 
aangetoond hoe het kan, er politiek 
in meerderheid redelijk zicht bestaat 
op de vraag hoe wet- en regelgeving 
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Ermen 

eruit moeten zien en er gebeurt niets, 
dan roept dat vragen op en geeft dat 
te denken. Ik heb dat denken maar 
hardop gedaan, omdat de zekerheid 
van de lagere overheden mij na aan 
het hart ligt. 

Het gevaarlijke van deze gehele 
situatie is, dat betrokkenen in een 
gemoedstoestand gaan verkeren, 
waarin zij wet- en regelgeving 
wensen, ongeacht de inhoud en de 
vorm. Dat wordt dan van onderge-
schikt belang. Voor ons is duidelijk, 
dat de discussie binnenskamer ofte 
wel binnendepartements over het 'ja' 
dan 'nee' van beleidswetgeving nog 
steeds niet is uitgewoed. Dus voor de 
lagere overheden is er geen zekerheid. 

Welzijn en Cultuur zijn mijns 
inziens op het tweede plan terecht-
gekomen. Het is zelfs twijfelachtig of 
zij op dat tweede plan mogen blijven 
staan. Deze twijfel, door mij het 
vorige jaar reeds uitgesproken, werd 
door de minister toen heftig ontkend. 
Er zijn mij echter geen wapenfeiten 
bekend, die mij thans van mening 
doen veranderen. Ik ben duidelijk niet 
optimistisch en die zorg zal ik hierna 
bij twee andere onderwerpen 
opnieuw uitspreken. 

Mijnheer de Voorzitter! Tot slot van 
dit onderdeel wil ik enkele zeer 
concrete vragen stellen. Op de 
vragen 212 en 213 van de VVD-fractie 
inzake de reikwijdte van de welzijns-
wet antwoordt de minister, dat de 
kunstzinnige vorming en de amateu-
ristische kunstbeoefening onderdeel 
blijven uitmaken van de op stapel 
staande welzijnswet. Het concept-
voorstel dat ik heb gezien, sluit deze 
twee gebieden uit. Kan de minister 
mij helderheid verschaffen? 

De minister heeft middelen 
gereserveerd en beschikbaar gesteld 
om opvang van kinderen in kinderdag-
verblijven ook voor de minima 
mogelijk te maken. Zijn hiervan 
bedragen over en niet besteed en zo 
ja, waarom? Voor zover ons bekend 
is, is de voorziening structureel. Er 
zijn echter geluiden, dat de minister 
aan incidentele oplossingen denkt. 
Wat is hiervan waar? De bijdrage 
kinderopvang kinderdagverblijven 
bedraagt 45 gulden; voor de jeugd-
hulpverlening en de opvang echter 
heeft de staatssecretaris de bijdrage 
tot 30 gulden verlaagd. Waarom 
deze verschillen? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog 
twee andere onderwerpen kort aan 
de orde stellen en wel de woontus-
senvoorzieningen en de herstructure-
ring van landelijke organisaties. 
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Het is zeker niet mijn bedoeling om 
uitgebreid in dit korte bestek op de 
Nota woontussenvoorzieningen in te 
gaan. Toch wil ik de minister wel 
deelgenoot maken van enige zorgen 
die ik na lezing van de nota heb. 
Misschien kan hij daarmee zijn 
voordeel doen. Over de aard en de 
omvang van de woontussenvoorzie-
ningen bestaat geen goed inzicht. 
Dat blijkt duidelijk uit de nota. Ook de 
minister onderkent dit en hij geeft dit 
op twee manieren aan. 

Op bladzijde 11 onderaan schrijft 
hij: ...'het ontwikkelen van beleid op 
het terrein van de woontussenvoorzie-
ningen wordt bemoeilijkt doordat van 
een groot aantal onzekerheden 
sprake is'. Daarnaast wordt door het 
kabinet besloten een bedrag van 
17,5 min. toe te voegen aan reeds 
beschikbare middelen, omdat met de 
huidige onderzoeksresultaten het 
onmogelijk is gebleken alle gelden 
zichtbaar te maken die met deze 
voorzieningen te maken hebben. 

Dit bedrag is dus een slag in de 
lucht in die zin, dat het nooit te veel 
zal zijn, op zijn hoogst dekkend, maar 
naar alle waarschijnlijkheid te weinig 
en zelfs veel te weinig. Als - zoals de 
minister schrijft - vanwege de 
samenhang met andere onderdelen 
van het bejaardenbeleid (dus toch 
categoriaal beleid?) deze voorzienin-
gen onder het bereik van de Wet op 
de bejaardenoorden worden ge-
bracht, gun ik de provincies en de 
grote steden deze job niet. 

Dan zal van hen verwacht worden 
dat zij beleid voeren op het terrein 
van de woontussenvoorzieningen, 
hoewel er bij de lagere overheden 
nog meer sprake is van onzekerheden. 
Op de inkomenspositie van bejaarden, 
die vooral bij woontussenvoorzienin-
gen van belang is, hebben provincies 
en grote steden geen enkele invloed. 
De rijksoverheid heeft wel invloed, 
maar die verwijst consequent naar de 
gedecentraliseerde wetgeving van de 
WBO. 

Een ander probleem dat provincies 
en grote steden opnieuw zullen 
ontmoeten, is de verdeling van de 55 
miljoen aan middelen die ter beschik 
king komen en die verevend zullen 
moeten worden volgens de systema-
tiek van de WBO. Voorts worden 
provincies en grote steden geacht 
om, in samenhang met het flankerend 
beleid en met als vertrekpunt de 
huidige situatie van woontussenvoor-
zieningen, binnen de structuur van de 
WBO een samenhangend beleid voor 
de bejaardenvoorzieningen te gaan 
voeren, dus afgezien van het inkomens 
politieke vraagstuk. 

Welzijn, Volksgezondheid 
en Cultuur 

Dat is een leuke klus, als wordt 
bedacht dat voor grote delen van het 
beleid rondom zorg en welzijn 
- direct van invloed op bejaardenvoor-
zieningen - andere bestuurlijke 
regimes en andere financieringsstro-
men gelden. Ik spreek dan nog maar 
niet van de wijze waarop beleidsvor-
ming in die sectoren plaatsvindt! 
Daarover heb ik het zojuist gehad. 

Hoe uitstekend onderzoeken van 
het Sociaal en Cultureel Planbureau 
naar inhoudelijke samenhang binnen 
het welzijnsterrein ook zijn en hoe 
goed de advisering van de Harmoni-
satieraad in dezen ook is, met als 
conclusie dat resultaten van dit 
onderzoek via de Begrotingstoelich-
ting Interdepartementaal Welzijnsbe-
leid hun weg kunnen vinden naar 
maatschappelijke en politieke 
discussies, het kan niet bij die 
discussies blijven! Bij de beleidsvor-
ming waarover ik zojuist sprak, zal óf 
de rijksoverheid het voortouw 
moeten nemen óf dit bij decentralisa-
tie mogelijk moeten maken voor 
lagere overheden. 

Ik kom bij de Herstructurering 
Landelijke Organisaties. In antwoord 
op vraag 49 en vraag 5 1 , betreffende 
de stand van zaken bij de herstructu-
rering, geeft de minister aan dat een 
Nader Uitgewerkt Standpunt in 
voorbereiding is, dat het niet mogelijk 
is hierop vooruit te lopen en dat dit 
NUS dit voorjaar aan de Tweede 
Kamer zal worden toegezonden. Naar 
aanleiding van dit antwoord heb ik 
opnieuw de VNUS eens ingekeken. Ik 
wijs de onbekenden op dit terrein 
erop dat VNUS staat voor Voorlopig 
Nader Uitgewerkte Standpuntbepa-
ling. Hiervóór hadden wij de Positie-
bepaling en de Voorlopige Positiebe-
paiing. 

Er leven bij mij toch nog enkele 
vragen. Er komt sectorwetgeving 
voor de terreinen van welzijn, 
gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening, jeugdhulpverlening 
en cultuur. Is het de bedoeling dat er 
relaties worden gelegd naar de door 
de minister voorgestane landelijke 
instituten voor overleg en ondersteu-
ning voor de genoemde gebieden? 

Ik heb overigens het vermoeden 
dat de discussie over de noodzaak 
van beleidswetgeving zich bij de 
noodzaak tot herstructurering 
herhaalt. Welke organisatie hoort 
waarbij en waarom en hoe dient dan 
de vormgeving te zijn? Dit brengt mij 
tot de volgende opmerking. Als het 
vanwege de complexiteit niet 
mogelijk is dat 'gelijktijdig' vorm 
gegeven wordt aan zes instituten - ik 
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kan mij dat voorstellen - waarom 
gebeurt dat dan niet 'volgtijdig'? 

Volgens de VNUS zou er aen 
provinciale, regionale, grootstedelijke 
ondersteuningsstructuur behoren te 
zijn voor het uitvoerend werk. Er zal 
een relatie ontstaan met de landelijke 
instituten, hoewel dat formeel 
ongewenst kan zijn. Het idee van 
nieuwe koepels dringt zich dan op. Ik 
vraag me af of dat te vermijden is en 
hoe noodzakelijk het is. Ook hier zijn 
voorwaarden te stellen. 

Het grote, goed georganiseerde en 
gesubsidieerde particulier initiatief 
heeft zakelijk gezien belang bij 
herstructurering, maar kan macht en 
invloed verliezen op veel deelterrei-
nen. De minister en de Tweede 
Kamer hebben slechts het sturingsin-
strument van de subsidies. Maat-
schappelijk zal het echter moeilijk 
zijn, van een dergelijk instrument 
gebruik te maken. Ik vraag me af of 
er meer dan uiteindelijk drie mogelijk-
heden zijn - uiteraard met wat 
differentiatie - om de herstructurering 
tot een feit te maken. 

1. De minister zegt: Particulier 
initiatief; wij komen er niet uit. De 
middelen zijn bekend. Ik 'kort' de 
organisaties tot ik een aanvaardbaar 
niveau van bezuinigingen gelijk aan 
de andere werkvelden heb en verder 
trekt u uw eigen plan maar. Wenst de 
minister dit? 

2. De minister werkt in overleg 
met het veld en in samenspraak met 
de Kamer aan de herstructurering. 
Dat is dus de huidige situatie. 
Dwingend optreden kan formeel niet, 
maar materieel wel. Er zal heel wat 
duw- en spankracht voor nodig zijn 
om tot het resultaat te komen dat de 
minister en de Kamer voor ogen 
staat. Wil de minister dat? 

3. De minister zegt: Er moet een 
einde komen aan de onoverzichtelijk" 
heid in de organisaties en het 
instellingenveld. Een nieuwe structuur 
is nodig. 

De subsidiekraan wens ik niet te 
gebruiken, omdat ik dan gebruik zou 
maken van een oneigenlijk middel. 
Het overleg levert onvoldoende op. Ik 
leg een aantal eisen vast waaraan 
men moet voldoen. Dit zijn niet 
alleen subsidie-eisen, maar ook 
regels ten aanzien van structuur, 
vormgeving, functie, zowel landelijk 
als provinciaal, e t c ; hetgeen 
neerkomt op een wet. Kan en wil de 
minister dat? 

Door budgettaire bezuinigingen bij 
het 'herschikken' van de organisaties 
loopt de minister toch niet op deze 

mogelijkheden, vooral de eerste 
mogelijkheid, vooruit? Want dan zeg 
ik: Het kan verkeren. 

Ik hoop dat de minister begrepen 
heeft dat mijn fractie evenals mijn 
partijgenoten aan de overzijde van 
het Binnenhof grote zorgen hebben 
over de vorming, vormgeving, 
voortgang en uitvoering van een 
aantal ingrijpende operaties op het 
terrein van het welzijn. Het gaat 
zowel de regeringsgezinde fracties 
als de oppositie aan dat er helderheid 
bestaat over de voortgang van de 
wetgeving en organisatie op het 
brede terrein van welzijn. 

D 
Mevrouw M . A. van der Meer 
(PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
heb verleden jaar bij de behandeling 
van de begroting van Volksgezond-
heid gezegd dat ik wist dat mijn 
verhaal eentonig was. Dat het een 
vervolgverhaal zou worden en dus 
nog veel eentoniger heb ik toen niet 
vermoed. Zo is het wel. Er is namelijk 
alle aanleiding door te gaan met het 
verhaal van de zuinigheid die de 
wijsheid bedriegt. 

Ik begin met een voorbeeld dat ik 
op mijzelf toepas. Wij zijn ten slotte 
niet anders dan alle andere inwoners 
van dit land die gezondheidszorg 
behoeven. Stel: ik moet worden 
opgenomen in een ziekenhuis voor, 
bij voorbeeld, een operatie, liefst niet 
te ernstig. Het zou leuk zijn als ik 
daarna gezellig thuis kon uitzieken: 
poezen op de dekens, telefoon, radio 
en tv onder handbereik. Dit is geheel 
in overeenstemming met het beleid 
van de regering, die vindt dat 
mensen zo kort mogelijk in een 
ziekenhuis moeten verblijven. 
Daarvoor is dan ook de mantelzorg, 
burenzorg of hoe je het noemen wilt, 
uitgevonden. 

Familie en vrienden zouden mij 
liefderijk moeten verzorgen en 
verplegen. Maar hoe doe ik dat? 
Kinderen heb ik niet, mijn vader is 81 
jaar, broer en zus wonen ver weg, 
neven en nichten in het buitenland, 
buren en vrienden hebben, gelukkig, 
zeer drukke banen en bijbanen, bij 
voorbeeld in de politiek. Als er niet 
gegarandeerd zeker een verpleegkun-
dige en gezinsverzorgster klaar 
staan, lukt het niet. Aan de lange 
wachtlijst van de gezinszorg, waar 
bovendien bejaarden en gezinnen 
met kinderen voorgaan, heb ik niets. 
Bovendien wordt gezinszorg steeds 
duurder voor de gebruiker. Ik zou dus 
wel gek zijn als ik het voor mij gratis 
ziekenhuisbed met verzorging en 

maaltijden in de steek zou laten voor 
dure voorzieningen thuis. 

Er zijn steeds meer mensen die 
niet automatisch thuis verzorging 
hebben klaar staan. Toch rekent de 
overheid daar zodanig op dat de 
professionele hulpverlening alvast 
maar wordt ingekrompen of moeilijker 
bereikbaar gemaakt, naar het 
heet uit bezuinigingsoverwegingen. 
Het feitelijke gevolg is wel een langer 
verblijf in een duur ziekenhuisbed 
dan nodig is. Is dat nu bezuinigen? 
Als je het aantal ziekenhuisbedden 
zodanig vermindert dat ook dit niet 
meer mogelijk is, dan kost het ook 
geld. Mensen zonder verzorging 
vroeg naar huis sturen, vergroot de 
kans op complicaties en dus kosten. 

Wachtlijsten voor ziekenhuizen 
veroorzaken ziekere mensen en ook 
dat kost meer. Tenzij de verpleeghui-
zen niet meer alleen zouden dienen 
voor bejaarden of als eindstation. Als 
verpleeghuizen gebruikt zouden 
kunnen worden voor kortdurende 
verzorging van mensen die niet meer 
in een ziekenhuis behoeven te liggen 
maar nog niet naar huis kunnen. 
Weliswaar zou de gratis verpleging . 
thuis en gezinszorg voor de overheid 
goedkoper zijn dan een bed in een 
verpleeghuis, maar dat is toch weer 
goedkoper dan een bed in een 
ziekenhuis. 

En wat zie je ? Gezinszorg is 
schaars en duur voor de patiënt, 
terwijl vergroting van de capaciteit 
van verpleeghuizen geen prioriteit 
heeft volgens de staatssecretaris. 
Sterker nog: psychogeriatrische 
patiënten worden opgenomen in 
somatische verpleeghuizen, omdat 
daar volgens de staatssecretaris 
genoeg ruimte is. Allicht, dat hangt 
immers gewoon van het opnamebe-
leid af! Maar intussen wordt het 
aantal alleenwonenden zonder 
helpende omgeving steeds groter. Ik 
heb begrepen dat ook de heer Van 
Loon zich in deze zin heeft uitgelaten. 
Hij is een onverdacht medestander. 
Ook de heer Hendriks heeft gepleit 
voor het verlenen van thuishulp door 
artsen en verpleegkundigen in plaats 
van verpleging in dure ziekenhuisbed-
den. Is de staatssecretaris het 
eigenlijk niet met ons eens? Kan hij 
het beleid niet ombuigen in deze 
richting zodat er echte bezuinigingen 
komen? 

De arts Remmen geeft in zijn 
proefschrift aan dat chronisch 
somatisch zieke bejaarden net zo 
goed of beter in een bejaardenoord 
met wat extra verzorging zouden 
kunnen verblijven als in een verpleeg-
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huis. De besparing die dat zou 
opleveren, schat hij op 510 min. per 
jaar. Er moeten dan wel enkele 
bejaardenoorden bijkomen die wat 
meer verzorging kunnen bieden. Dat 
zal dan wel weer in strijd zijn met de 
bezuinigingen. 

In de bejaardenzorg kan immers op 
dit ogenblik al helemaal niks meer. 
Bovendien komt het uit een ander 
potje. Het bedenken dat uitgaven in 
de ene sector besparingen kunnen 
geven in een andere sector lijkt wel 
heel moeilijk te zijn. 

Bij de geestelijke gezondheidszorg 
is mantelzorg nog veel problemati-
scher. Welk gezin, welke vrienden of 
buren zijn mentaal in staat om zo 
iemand op de juiste wijze te verzor-
gen? Als zij er zelf al niet aan 
onderdoor gaan, kunnen zij door hun 
ondeskundigheid de patiënt heel wat 
schade berokkenen met daarna weer 
hogere kosten voor de professionele 
hulp. En in zo'n situatie lijkt het mij 
helemaal een ramp om 24 uur van de 
dag volledig afhankelijk te zijn van bij 
voorbeeld je buren, ook al zijn zij nog 
zo aardig. Ik moet er niet aan denken. 

Ik kom op een ander onderwerp, 
maar de eentonigheid blijft, want het 
gaat nog steeds over bezuinigingen. 
Reageerbuisbaby's moeten kunnen 
en moeten ook worden vergoed, zo 
blijken wij zo langzamerhand te 
vinden, want ongewild kinderloosheid 
is erg. Maar het is wel duur. 

Volgens professor Galjaard en ook 
volgens anderen zijn afgesloten 
eileiders, en daar gaat het vooral om, 
voor 75% het gevolg van geslachts-
ziekten. Wat dan te denken over het 
feit dat voor voorlichting en bestrijding 
van geslachtsziekten te weinig geld 
beschikbaar is? Wat er dan nog wel 
gebeurt, is gericht op beperkte 
groepen, terwijl uit de gevolgen toch 
blijkt dat het overal een veel voorko-
mend verschijnsel is. Wat een rare 
bezuiniging dus met wat een dure 
gevolgen. Denkt de staatssecretaris 
niet, dat hij hier een heel zinnige 
investering kan plegen? 

Bij de bespreking van de nota 
bevolkingsonderzoek heeft tot mijn 
verbazing niemand zich afgevraagd, 
waarom nooit wordt gesproken over 
de mogelijkheid van een bevolkings-
onderzoek op prostaatkanker. 
Deze ziekte komt heel erg veel voor 
en kan bij snelle ontdekking veel 
gemakkelijker en goedkoper worden 
behandeld. Ten minste een voorlich-
tingscampagne die ervoor zorgt dat 
mannen zich boven een bepaalde 
leeftijd bij voorbeeld twee keer per 

jaar even laten controleren, kost niet 
zoveel en bespaart een heleboel. 
Maar het gebeurt niet. Er zal in het 
kader van de bezuinigingen wel geen 
geld voor zijn. Als het anders is, hoor 
ik het graag. 

Wat te denken van het onderzoek 
op baarmoederhalskanker, dat dan 
nu via de huisartsen zal lopen 
compleet met oproepsysteem, zodat 
niemand wordt overgeslagen, althans 
als de huisartsen het echt willen. 
Maar wat zegt nu de staatssecretaris? 
Als de vrouwen niet direct komen, 
dan moet je ze geen tweede keer 
oproepen, want waarom zouden zij 
dan wel komen. Uit onderzoek in de 
proefregio's is gebleken, dat zij wel 
degelijk komen, vooral als er wat 
extra aandacht wordt besteed aan 
die tweede oproep. 

Maar bovendien - dat is veel 
belangrijker - is uit die rapportage 
ook gebleken dat het aantal afwijkin-
gen bij vrouwen die pas op de 
tweede oproep reageerden, veel 
groter was dan bij de eerste groep. 
Je zou zeggen dat het toch geld 
weggooien is, als zo'n algemeen 
onderzoek ophoudt op het moment 
dat de meeste resultaten te verwach-
ten zijn. Wil de staatssecretaris zijn 
ideeën hierover nog eens overwegen? 

Drie miljoen Nederlanders hebben 
in meer of minder ernstige mate last 
van reumatische klachten. Er zijn 
300.000 ernstige patiënten. Het is 
bekend dat bij snelle herkenning en 
snelle behandeling een heleboel 
mensen niet aan dat stadium hoeven 
toe te komen, ook niet aan de 
arbeidsongeschiktheidsuitkering die 
erbij hoort en helemaal niet aan de 
heel dure voorzieningen, zoals 
rolstoelen en dergelijke, waarvan nu 
30.000 mensen gebruik moeten 
maken. Voor de herkenning weten 
veel huisartsen er echter veel te 
weinig van, want maar 4 van de 8 
faculteiten hebben een leerstoel in 
de reumatologie. 

Voor de behandeling zijn er veel te 
weinig reumatologen, omdat er veel 
te weinig opleidingsplaatsen zijn. 
Deze zuinigheid kost dus weer 
aanwijsbaar veel geld. Kan de 
staatssecretaris niet weer eens gaan 
praten met zijn collega van Onderwijs 
en Wetenschappen? 

Dat heeft het vorig jaar ook zulke 
uitstekende resultaten opgeleverd bij 
de opleidingen voor epidemiologie. 
Kan hij niet eens met zichzelf gaan 
praten over het feit dat de Nederland-
se overheid geen cent uitgeeft aan 
research op het gebied van de. 
reumatologie? 

Een heel opmerkelijke vorm van 
schijnbezuiningen vindt plaats bij de 
beschermende woonvormen. De 
capaciteit daarvan mag alleen 
worden uitgebreid als parallel 
daaraan binnen dezelfde regio 
eenzelfde verlaging van APZ-kosten 
plaatsvindt. Dat wil dus zeggen dat in 
regio's waar niet toevallig weinig 
BW-plaatsen en veel APZ-plaatsen 
zijn - en in de meeste regio's is dat 
niet zo - er geen goedkopere 
BW-plaatsen bij kunnen komen. 
Is dat niet een vreemde regel? Kan 
de staatssecretaris dat niet iets 
minder kostbaar voorschrijven? 

De overheid verwacht veel van de 
RIAGG's en heeft er veel in geïnves-
teerd. Dan moet je dus zorgen voor 
een zo groot mogelijk effect. Waarom 
dan zo moeizaam gedaan over de 
positie van de psychologen, terwijl 
psychiaters toch veel duurder zijn? 
Waarom is regelmatig contact met 
de huisarts zo moeilijk, terwijl dat de 
behandeling en dus de kosten ten 
goede kan komen? 

Waarom mogen RIAGG's geen 
psychofarmaca voorschrijven? Als je 
daarvoor anderen nodig hebt, wordt 
het duurder. Waarom zijn er nu weer 
grote veranderingen op t i l , nu alles 
nog maar net is begonnen en nog 
niet in rust z'n vorm heeft kunnen 
vinden? Onrust en voortdurende 
wijzigingen zijn bepaald niet gunstig 
voor effectief en efficiënt werken. 

Ik zal niet over de Nota geestelijke 
volksgezondheid spreken, want dan 
zou ik de procedure van de Tweede 
Kamer doorkruisen. Ik maak mij 
echter wel zorgen. De behoefte aan 
hulp stijgt voortdurend en uit alle 
onderzoeken blijkt dat mensen zich 
dikwijls niet prettig voelen, om het 
zware woord 'ongelukkig' maarte 
vermijden. Dat heeft gevolgen die 
veel geld kosten: psychische klachten, 
alcohol- en druggebruik en psychoso-
matische klachten die toch behandeld 
moeten worden. Zouden wij niet wat 
meer naar de oorzaken moeten 
kijken? 

Waarom voelen wij ons steeds 
akeliger, terwijl wij steeds meer 
mogelijkheden hebben? Natuurlijk, 
de maatschappij om ons heen is 
steeds ingewikkelder, chaotischer, 
bedreigender. Maar dat doen wij 
allemaal zelf. Waarom groeien wij 
dan niet mee met onze eigen 
uitvindingen? Bij alle onderzoek 
waarin mensen wordt gevraagd aan 
te geven wat zij echt belangrijk 
vinden in hun leven worden seksuali-
teit en relaties hoog genoteerd. 
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Kennelijk is het zo, dat als het op 
dit terrein niet goed gaat, mensen 
dat als zeer negatief ervaren voor de 
kwaliteit van hun bestaan. Nu zijn dat 
terreinen die moeilijk in waardeoorde-
len te vatten zijn. Wel de symptomen: 
steeds meer mensen die niet goed 
functioneren in de relatie met een 
partner, in de relatie met hun 
kinderen, die zich in toenemende 
mate eenzaam voelen, die de zin van 
hun bestaan niet meer zien, die 
agressief worden, en die steeds 
vaker de klachten vertonen die ik al 
noemde. 

Maar waarom deze verschijnselen? 
Waarom vinden mensen niet meer de 
geborgenheid en zorg bij elkaar, in 
welke vorm dan ook, waaraan zij 
behoefte hebben? Waarom blijkt het 
gezin voor zovelen meer een molen-
steen dan een hoeksteen te zijn? Het 
zou toch buitengewoon belangrijk 
zijn daarover meer te weten? In ieder 
geval zou de hulpverlening dan beter 
kunnen inspelen op wat er werkelijk 
aan de hand is. Wie weet, zouden wij 
dan een heleboel narigheid kunnen 
voorkomen. Het menselijk geluk is 
wel niet in geld uit te drukken, maar 
de reparatiekosten wel. Wij hebben 
in Nederland één instituut dat zich 
heel specifiek bezighoudt met 
onderzoek op dit gebied. Het NISSO 
is een relatief klein instituut, dat 
echter in de loop van de jaren een 
groot aantal onderzoeken heeft 
gepubliceerd die zeer veel waardering 
hebben ondervonden in binnen- en 
buitenland. Het feit dat het NISSO 
niet is ingebed in een grotere 
eenheid en zelf zijn werkwijze kan 
bepalen, is kennelijk heel gunstig. 
Hoe is dan nu te verklaren dat juist 
dit instituut heeft moeten inleveren 
en zelfs relatief heel veel? 

Op in totaal 15 medewerkers er 3 
moeten ontslaan, is nogal wat. Het 
lijkt mij heel duidelijk dat ook hier de 
zuinigheid de wijsheid bedriegt. Ik 
hoor graag van de staatssecretaris of 
hij bereid is hiernaar opnieuw te 
kijken. 

Ten slotte maak ik nog een paar 
opmerkingen naar aanleiding van de 
memorie van antwoord. Dat er door 
de vele tik- en drukfouten soms 
mallotige vragen en mallotige 
antwoorden zijn ontstaan, laat ik 
maar daar. De schuld ligt zowel bij 
ons als bij het departement. Het is 
overigens aardig dat de griffie een 
vraag van mij die vrijwel gelijk was, 
zij het wat korter, aan een vraag van 
het CDA, achterin heeft gestopt 
onder het hoofdstuk 'onderzoek'. 

terwijl de CDA-vraag vooraan als 
'algemeen' werd aangemerkt. 

Wellicht was ook de griffie be-
nieuwd of het zou opvallen en vooral 
of de antwoorden van elkaar zouden 
afwijken. Welnu, het is kennelijk niet 
opgevallen; de antwoorden zijn wel 
verschillend, maar ze spreken elkaar 
in het geheel niet tegen, zodat het 
departement wel geslaagd genoemd 
mag worden voor dit examentje. U 
begrijpt dat wij dit bewust niet 
hebben gecorrigeerd: deze test was 
te leuk. 

In het antwoord op vraag 182 stelt 
de staatssecretaris dat de inspecties 
niet uitgebreid kunnen worden, maar 
dat zij via maatregelen van efficiency 
wel meer kunnen doen. Is dat wat 
concreter aan te geven? Ik had het 
gevoel dat ze al zo overbelast waren, 
dat er nauwelijks méér uit kon 
komen. Bovendien heeft efficiency 
een grens. Het toenemen van 
klachten en controles heeft nauwelijks 
een grens. Ook hier weer: heeft een 
effectief toezicht dan geen besparin-
gen tot gevolg die er nu wellicht niet 
van komen? 

In vraag 82 vroeg ik wat de 
staatssecretaris bedoelde met de zin 
'dat er naar wordt gestreefd om de 
patiënt in de relatie tot de hulpverle-
ners een actievere rol te laten spelen, 
ook waar het gaat om het tegengaan 
van overbodige uitgaven'. Ik veronder-
stelde daarbij dat niet bedoeld werd 
dat het subsidiëren van patiëntenor-
ganisaties automatisch tot dit effect 
zou leiden. Helaas is die veronderstel-
ling een heel eind van de vraag af 
geplaatst, en ja hoor, de staatssecre-
taris blijkt inderdaad te denken dat, 
als je patiëntenorganisaties geld 
geeft, zij hun leden dan informatie 
geven, dat die leden daardoor 
mondiger worden en dat ze dan wel 
eens overbodige behandelingen 
zouden kunnen weigeren. Resultaat: 
bezuinigingenl 

Dat is toch wel heel erg simpel 
gedacht. Zou er niet wat meer nodig 
en mogelijk zijn om patiënten- en 
consumentenorganisaties invloed te 
geven op het beleid en samen te zien 
of er bezuinigd kan worden? Ik denk 
dat mensen die de praktijk aan het 
eigen lijf ondervinden, daarover heel 
zinnige ideeën hebben. De acht 
patiëntenorganisaties die de LHV 
hebben benaderd over het verant-
woord voorschrijven van medicijnen, 
wekken toch op zijn minst het 
vermoeden dat een democratisering 
van het volksgezondheidsbeleid wel 
eens goede besparingen zou kunnen 
opleveren, zonder dat het veel kost. 

Wat vindt de staatssecretaris 
daarvan? 

Het antwoord op vraag 108 is wel 
heel vaag. Wat zijn stimuleringspro-
gramma's voor epidemiologen en 
wat zijn fellowship-beurzen uit 
binnen- en buitenland? Als er tot 
1989 gefaseerd 18 epidemiologen 
bij zullen komen, zoals de staatsse-
cretaris stelt, dan moeten er toch dit 
of volgend jaar weer een paar klaar 
zijn. Waar komen die dan vandaan? 
Overigens lijken mij beurzen uit het 
buitenland lekker voordelig. Kunnen 
wij er daar niet wat meer van krijgen? 

Ten slotte een algemeen punt. Ik 
had iets willen vragen over adviezen 
aan de Emancipatieraad, maar dat is 
inmiddels in de Tweede Kamer al 
gebeurd. Wat ik nog wel mis is de 
effectrapportage over de gevolgen 
die maatregelen op het gebied van 
de volksgezondheid speciaal voor 
vrouwen hebben. Komt dat wellicht 
nog en dan voor alles tegelijk? 

D 
De heer T u m m e r s (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Van de kant van onze 
fractie is gevraagd naar de toegezeg-
de cultuurnotitie, vraag 184. In het 
antwoord op die vraag zegt de 
minister dat hij hoopt nog voor het 
zomerreces met de vaste commissie 
van Welzijn en Cultuur in de Tweede 
Kamer van gedachten te kunnen 
wisselen over die notitie. De minister 
antwoord ook nog op vraag 185 dat 
hij na die gedachtenwisseling nog 
tijd genoeg ziet om de uitkomst van 
dat debat om te zetten in praktisch 
beleid. Kan dat er werkelijk van 
komen? 

Op vraag 194 geeft de minister 
een antwoord, waaruit blijkt dat hij 
het eindrapport van het Sociaal 
Cultureel Planbureau over de 
wenselijkheid en de mogelijkheid van 
wetgeving op het terrein van de 
cultuur, pas een half jaar later 
tegemoet ziet, namelijk aan het eind 
van dit jaar. Over dit eindrapport 
moet een regeringsstandpunt 
gevormd worden en samen zal dat 
dan aanleiding zijn voor een'funda-
mentele gedachtenwisseling met het 
parlement, niet alleen over de 
wetgeving inzake cultuur, maar 
vooral over de uitgangspunten en 
doelstellingen van het cultuurbeleid'. 
Wat dan de betekenis nog kan zijn 
van die voorzomernotitie zullen wij 
aan Cissy van Marxveld moeten 
vragen. 

Ondertussen staat het culturele 
leven niet stil, onder andere omdat 
de minister ondertussen niet stil zit. 
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Hij geeft hier en daar blijk van zijn 
culturele gezindheid en wijst op de 
hoekstenen daarvan. Met welke 
cultuurpolitieke uitgangspunten en 
doelstellingen die verbonden zijn, 
wordt niet manifest gemaakt en lijkt 
voor het einde van de regeringsperio-
de 1982-1986 ook niet meer 
duidelijk op tafel te komen. 

Moest de redevoering van 10 
november 1984-- het ging toen over 
kunst en de minister sprak bij 
gelegenheid van de installatie van 
enige nieuwe leden van de Raad voor 
de Kunst - voor zo'n manifest 
doorgaan? De minister zei toen dat 
het adagium van Thorbecke nog 
steeds geldig is, dat de vrijheid van 
de kunst gewaarborgd dient te zijn 
- ook tegen wellicht goed bedoelde, 
maar verstrekkende overheids- of 
staatsbemoeienis - en dat een 
minister en zijn departement niet op 
eigen opvattingen en oordeel dienen 
af te gaan als het artistiek inhoudelijke 
zaken betreft. 

De veilige drijfkurk moest ook bij 
deze gelegenheid weer de uitspraak 
van Thorbecke zijn. (De regering is 
geen'..enz.) Wij hebben de indruk dat 
Thorbecke zou geeuwen als hij 
hoorde hoe deze woorden steeds 
weer zonder historische kanttekening 
of bijstelling gebruikt worden. 

Toen Thorbecke in het debat over 
de troonrede van 1862 zei dat de 
regering geen oordelaar is van 
wetenschap en kunst, was hij nog 
niet uitgesproken. Het ging toen in 
eerste instantie om een verslaggeven-
de passage uit de troonrede. Neder-
land was in Londen op een tentoon-
stelling vertegenwoordigd en had 
daar met werken van nijverheid en 
kunst een goed figuur geslagen. In 
de troonrede werd daarvan gewag 
gemaakt. De inzending getuigde van 
'vooruitgang in vele takken van 
industrie'. De liberaal De Brauw vond 
dat bij de waardering de ingezonden 
schilderkunst ten onrechte niet 
genoemd was. 

Thorbecke gaf De Brauw als 
antwoord dat: 

a. de kwantiteit aan kunst bij deze 
inzending te gering was om als 
onderdeel gememoreerd te worden; 

b. het nog maar de vraag was of 
over die kunst iets waarderends 
moest worden gezegd in een 
regeringsstuk. 'De Regering is geen 
oordeelaar van wetenschap en 
kunst'. Het meest voorkomende 
gebruik van Thorbeckes woorden is 
dit: 'De kunst is geene regerings-
zaak,...'. De komma en wat er achter 

volgt worden meestal niet meer 
geciteerd. 

Veel was er toen in het troonrede-
debat eigenlijk niet aan de hand. De 
premier, tevens minister van binnen-
landse zaken, uit 1862, toen onder-
wijs, kunsten en wetenschappen nog 
vielen onder de vijfde afdeling van 
het departement van Binnenlandse 
Zaken, verweerde zich namens het 
tweede kabinet-Thorbecke tegen een 
niet bijzonder toegespitste kritische 
opmerking. Bij de behandeling van 
de begroting van zijn departement 
enige maanden later vond Thorbecke 
het echter nodig, ten minste vier 
mogelijkheden op te sommen waarbij 
de nationale overheid zich met de 
kunst geëngageerd kon tonen: 

reisbeurzen geven aan jeugdig 
talent; 

zorgen voor kunstonderwijs; 
kunst bij het publiek bekend 

maken; 
aankopen van werken van levende 

meesters, als hoog nationaal ereblijk. 
Tot De Brauw, die natuurlijk vroeg 

of de kunst nu ineens wel regerings-
zaak was geworden, zei Thorbecke 
'...dat de kunst in mijn ogen evenmin 
eene regeringszaak is als zij dit 
vroeger was. De kunst is geene 
regeringszaak, in zooverre de 
regering geen oordeel, no enig gezag 
heeft op het gebied der kunst'. 

Wat is nu het lot geweest van deze 
cultuurpolitieke gedachtenwisseling 
uit 1862? Kunnen wij achterhalen in 
hoeverre regeringen dat oordeel en 
gezag binnenshuis hebben weten te 
halen? Dat was nodig om alleen al 
dat hoog nationaal ereblijk te kunnen 
toekennen. Er moest daarvoor 
immers een keuze worden gedaan. Er 
was dus een oordeel nodig. Thorbecke 
gaf geen richtlijn maar een opmerking 
voor een moment en liet daarmee 
wel de verwijzing na naar een 
moeilijk beslispunt. Daarover is heel 
wat terug te vinden in 123 jaar 
Handelingen. Drie exemplarische 
debatten zal ik aantippen, voor zover 
wij die nodig hebben om de minister 
die Thorbecke citeerde in 1985 te 
brengen tot een officieel standpunt, 
zonder hem te vragen om officiële 
cultuur of kunst. 

De vier mogelijkheden om te tonen 
dat de rijksoverheid de kunst niet 
negeert bleven niet toevertrouwd aan 
Binnenlandse Zaken. In 1918 kwam 
het departement van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen tot 
stand. Dit alleen al duidt erop, dat in 
het algemeen de zaak van cultuur en 
kunst in het bestuur officieel gewor-
den was. Dat wil niet zeggen, dat er 

geen politieke controversen over 
cultuur en kunst meer voorkwamen. 
Toen het nieuwe departement in de 
Tweede Kamer ten doop werd 
gehouden bleek het meteen. Het 
ging weer over de verhouding tussen 
staat en kunst. 

De liberaal Schouten hield zich 
met zijn mening het dichtst bij de 
beperkte interpretatie van de 
uitspraak van Thorbecke maar belicht 
door 'de waarde van het Christen-
dom'. De katholiek Van Wijnbergen 
wees ieder persoonlijk oordeel inzake 
kunst en cultuur en de bemoeienis 
van de staat af en stelde dat 
datgene wat met de onveranderlijke 
christelijke zedeleer in overeenstem-
ming is als maatstaf geldt voor het 
beoordelen van het goede. De 
communist Van Ravesteyn stelde 
zich op het standpunt van de 
klassestrijd in dezen: la grande 
barricade. 

De socialist Kleerekoper pleitte 
voor de mogelijkheden van een vrij 
emancipatorisch cultuurbeleid. Dat 
wil zeggen, dat de liberalen en de 
katholieken niet tot een keuze 
tegenover de dubbele moeilijkheid 
die er sinds 1862 lag wilden komen 
en dat de socialisten en de commu-
nisten het dilemma wilden doorbre-
ken. Minister De Visser kwam met het 
voorstel om een commissie, deskun-
dig op het gebied van - dramatische -
kunst advies te laten uitbrengen. 

De cultuurpolitieke vraag is nu: 
werd toen en met zo'n adviescommis-
sie oordelingsbevoegdheid aan de 
regeerkwaliteit toegevoegd? 

Omdat de historische ontwikkeling 
in de verschillende etappes van 
belang is, is dit nu ook een vraag van 
belang voor minister Brinkman. 

In de begroting voor 1950 zag de 
Tweede Kamer aanleiding, extra 
aandacht te besteden aan cultuur en 
kunst. Het antwoord, dat de vaste 
commissie voor onderwijs bij de 
voorbereiding van de begrotingsbe 
handeling van de minister - Rutten -
kreeg, kreeg het karakter van een 
nota. Alle vragen gingen echter 
schuil achter deze: 'Welke taak heeft 
de Overheid ten aanzien van cultuur?'. 
Sprak men in de tijd van Thorbecke 
nog van de Staat als hoeder van het 
algemeen belang - wiens belang dat 
ook was - Rutten sprak in 1950 van 
de Staat als behartiger van het 
algemeen welzijn en stelde dat het 
culturele leven daarvan deel uitmaakt 
en dat de overheid daarom voorwaar-
den moet scheppen voor het behoud 
en de ontwikkeling van de cultuur. 
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Om bij het nemen van beslissingen 
partijdigheid te voorkomen, moest de 
minister volgens één vleugel in de 
Kamer nauw contact houden met de 
- toen nog voorlopige - Raad voor de 
Kunst. 

De algemene teneur van dit debat 
was nagenoeg dezelfde als die in het 
debat in 1919. Feitelijke verschillen 
waren: 

de nota-achtige memorie van 
antwoord; 

de verwijzing naar de Raad voor de 
Kunst, die vanuit de kunstwereld 
bedongen was; 

de AR-stemde geen begrotingspost 
meer weg. 

Een overheidsrol was in 1950 niet 
meer als zodanig in het geding. 
Oordeel en gezag inzake cultuur en 
kunst zou de overheid gaan ontlenen 
aan raadgevende instanties, of deze 
naar binnen adviseerden dan wel een 
autonome situatie buiten zouden 
kunnen hebben. Ofschoon in deze 
periode - de jaren vijftig - de 
'experimentelen' het establishment 
niet met rust lieten, werd toch voor 
de minister geen ethische vluchtheu-
vel aangewezen. Alleen de CHU-er 
Smal gaf nog de verklaring af dat 
'men geen eerbied kan hebben voor 
dingen die men glad verkeerd acht'. 

Vervolgens verscheen kort voor het 
zomerreces van 1976 de nota Kunst 
en Kunstbeleid van CRM, een 
definitief stuk na de discussienota 
Kunstbeleid uit 1972. De maatschap-
pij had ingrijpende democratiserings-
processen doorgemaakt. De kunst 
had zich daarbij niet onbetuigd 
gelaten. Er zijn nog wel overeenkom^ 
sten te vinden tussen de vier moge-
lijkheden van Thorbecke en de 
hoofddoelstellingen van de nota van 
Van Doorn uit 1976. 

De context en de algemene 
situatie waren echter niet meer 
vergelijkbaar en het adagium van 
Thorbecke was ondertussen niet 
alleen door misbruik versleten, maar 
ook anachronisme geworden. Het is 
functioneel uitgewerkt. Thorbecke 
zou ook niet gewenst hebben dat zijn 
uitspraak hier aan het plafond van 
deze Sixtijnse kapel van de politiek 
zou worden vereeuwigd. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit zet de 
redevoering van minister Brinkman 
van november van het vorige jaar 
niet zo maar op losse schroeven. De 
vordering van en het keerpunt in het 
structuurbeleid waren gekenmerkt 
door de koppeling van de actualiteit 
van de geschiedenis aan de kennis 
van het verleden. Dit drukte zich 

algemeen praktisch uit in een actief 
cultuurbeleid en in de toets aan de 
maatschappelijke relevantie, dat wil 
zeggen de aansluiting bij de brede, 
culturele dimensie. 

Tegen het terzijde schuiven van het 
hanteren van de uitspraak van 
Thorbecke met ethische oogmerken 
rees geen overwegend protest. Het is 
jammer dat de heer Abma er 
vandaag niet is. Hij heeft destijds aan 
dat debat deelgenomen. Minister 
Van Doorn stelde: 'Van kwaliteitsbe-
oordeling in het culturele vlak, die 
eigenlijk een soort ethische beoorde-
ling is, behoort de overheid als het 
maar even kan verre te blijven'. 

Mijnheer de Voorzitter! De nota 
Kunst en Kunstbeleid heeft ons wel 
een ander moeilijk beslispunt 
achtergelaten, namelijk dat van de 
maatschappelijke relevantie als 
maatstaf voor de afbakening van de 
financiële ruimte. Van de regering, in 
zoverre die geen oordeel en gezag 
heeft, zijn wij terechtgekomen bij de 
regering in zoverre die wil en 
middelen koppelen kan. 

Kan de minister het met ons erover 
eens zijn dat in de diverse etappes 
die in ons betoog zijn aangegeven de 
inhoudelijke bemoeienis van de 
rijksoverheid historisch voltooid is en 
dat het voor hem nu aan de orde is 
nader en adequaat vorm te geven 
aan en adequate methoden te 
bepalen voor het cultuurbeleid in de 
periode waarin wij de verzorgingsstaat 
opnieuw en kritisch bekijken en 
waarin het naar ons oordeel noodza-
kelijk is een ruim welvaartsbegrip te 
ontwikkelen? Dit zal ons inziens niet 
leiden tot het onttakelen van de 
welzijnsbehartiging, al kunnen 
instellingen worden geherstructu-
reerd, maar tot het opzetten van een 
raam voor de economie van de 
cultuur, althans tot het versterken 
van de concurrentiepositie van de 
cultuur in ons bestedingspatroon. 

D 
Mevrouw Tiesinga-Autsema 
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
dank de bewindslieden voor de door 
hen gegeven antwoorden. Op de 
kwaliteit van sommige antwoorden 
kom ik straks nog terug. 

Mijn fractie onderschrijft de 
fundamentele kritiek van de VNG met 
betrekking tot de verlaging van de 
apparaatskostenvergoeding ingevol-
ge de Wet op de bejaardenoorden 
van 20,5 min. tot 10,1 min. Wij 
nodigen de minister uit, dit besluit te 
onderbouwen, hetgeen tot nu toe 
nauwelijks is gebeurd. 

Over de afweging van behoeften 
en belangen van gezinnen, andere 
samenlevingsvormen en alleenstaan 
den is al veel gezegd. Alleenstaanden 
komen er bekaaid vanaf. Kan de 
minister aangeven, welke conclusies 
hij heeft getrokken uit het in december 
1984 in opdracht van het ministerie 
van Volkshuisvesting Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer uitgebrach-
te rapport 'Bewoners met hoge huur 
of hypotheekuitgaven'? 

Het doet ons genoegen dat aan 
jeugdtandverzorging prioriteit wordt 
toegekend. De benadering van de 
staatssecretaris in zijn antwoord 
waarderen wij als positief en realis-
tisch. Wél merken wij op dat er nu 
snel besluiten moeten vallen omdat 
de diensten anders ter ziele zijn. 

Wij danken de staatssecretaris 
voor diens antwoorden met betrekking 
tot de basisgezondheidsdiensten. 
Moeten wij hieruit opmaken dat hij 
kwaliteit, overigens bepaald door 
financiële middelen, van méér belang 
acht dan een zo groot mogelijke 
betrokkenheid van zoveel mogelijk 
gemeenten? Wanneer komt hij 
overigens met de algemene maatregel 
van bestuur over planning en 
vestigingsbeleid ten behoeve van het 
project gezondheidszorg Almere? 

Onderkent hij de problematiek, die 
bij opname in AWBZ-inrichtingen kan 
ontstaan door de hoge eigen bijdrage 
van maximaal f 1350, die maakt dat 
mensen hun eigen huishouden 
moeten opheffen terwijl er altijd een 
redelijke kans van ontslag is? 

Tijdens een gesprek van de 
staatssecretaris en twee van zijn 
collega's met het Platform voor 
Alleenstaanden liet hij weten dat de 
retributies van de gezinsverzorging in 
discussie zijn. Daarom lijkt zijn 
antwoord op vraag nr. 177 ongerijmd. 
Is het overigens zijn bedoeling, de 
Coördinatiegroep Alleenstaandenbe-
leid op te heffen? 

De antwoorden op de vragen, die 
de fracties van CDA en D'66 hebben 
gesteld over de wet- en regelgeving 
inzake het behoud van cultuurbezit, 
zijn summier en wekken niet bepaald 
een welwillende indruk. Nu herinner 
ik mij nog goed de toeschietelijkheid 
en toezeggelijkheid, die de minister, 
in nood gebracht door de forse 
kritiek, betrachtte tijdens de behande-
ling van de wet, die het toen in deze 
Kamer haalde met de kleinstmogelijke 
meerderheid. Dat was in januari 
1984 en geen van de gedane 
toezeggingen heeft de Kamer tot nu 
toe bereikt. Gelet op de haast, die de 
minister toen had, is dit een merk-
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waardige zaak. Wij nodigen hem 
graag uit tot grotere en naar wij 
menen aan dit huis verplichte 
openheid. Heeft de minister overigens 
enig idee waarom, afgezien van de 
door hem veronderstelde onbekend-
heid, er weinig gebruik wordt 
gemaakt van bestaande fiscale 
faciliteiten? 

Het gegeven antwoord op onze 
vraag over het architectuurinstituut 
heeft bij mijn fractie verwondering 
gewekt. Moeten wij daaruit opmaken 
dat de minister op voorhand geen 
waarde hecht aan de inspraak, te 
leveren tijdens de hoorzitting, die 
nog in de Tweede Kamer moet 
worden gehouden? 

De naam van de Nederlandse 
monumentenzorg in het buitenland, 
met name in de EG, is buitengewoon 
goed. Dat is iets om trots op te zijn, 
ware het niet dat de vergelijking met 
een fraai gerestaureerde gevel met 
daarachter een bouwval zich aan ons 
opdringt. De monumentenzorg ligt 
beleidsmatig en organisatorisch op 
zijn achterste, ondanks de goede wil 
die deze minister in de afgelopen 
jaren heeft getoond en de incidentele 
successen die hij op dit terrein heeft 
geboekt. 

De naoorlogse geschiedenis van 
de monumentenzorg begint in 1961 
met het van kracht worden van de 
Monumentenwet. Dat is dus bijna 25 
jaar geleden, een goed moment voor 
een globale evaluatie. 

Op initiatief van de minister van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk startten de Rijkscommissie en 
de Rijksdienst voor de Monumenten-
zorg de selectie die leidde tot 
registratie van 40.000 objecten, een 
klus die rond 1971 is afgerond. Dat 
gebeurde overigens niet in een erg 
gunstig klimaat, want de samenleving 
stond in de zestiger jaren uiterst 
negatief tegenover de bescherming 
die de Monumentenwet bood. 
Nieuwbouw leek ideaal. 

Glas, beton en staal boden nieuwe 
mogelijkheden voor massaal bouwen, 
voor iedereen, met als gevolg dat de 
binnensteden verpauperden. Men 
trok weg uit de stad, hetgeen de 
gedachte 'weg met die oude troep' 
alleen nog maar aanwakkerde. De 
stad begon haar cityfunctie te 
verliezen. In combinatie met de 
planologische modegril, 'autobanen' 
dwars door de steden te leggen, was 
dat dodelijk voor ons gebouwde 
culturele erfgoed. 

Bijna tien procent van de monumen-
teneigenaren gingen in beroep tegen 

plaatsing van hun panden op de 
monumentenlijst. Er werden in die 
tijd vrijwel uitsluitend gróte monu-
menten gerestaureerd, hetgeen de 
monumentenzorg tot een elitaire 
zaak maakte. Het parlement besteed-
de in die dagen weinig aandacht aan 
de monumentenzorg. 

Aan het begin van de zeventiger 
jaren beginnen zich weer wat 
perspectieven af te tekenen. De 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
speelt daarop in en krijgt wat greep 
op de publicitaire ontwikkelingen. 
Radio, televisie en pers haken in op 
de schuchter herlevende belangstel-
ling voor en de nostalgische gevoelens 
met betrekking tot de gebouwde 
omgeving. Groeiend toerisme, maar 
vooral ook bezorgde milieugroeperin-
gen werken daaraan mee. De 
gesignaleerde grenzen aan de groei 
worden in de monumentenzorg 
vertaald als grenzen aan de afbraak. 

Ook het ministerie van Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening 
werkt aan deze ontwikkeling mee. De 
binnenstad moet weer een functie 
krijgen. De gevolgen van de oliecrisis 
voor het woon-werkverkeer zullen 
aan die ommezwaai in het denken 
overigens niet geheel vreemd zijn 
geweest. De belangstelling voor 
restauraties van woonhuizen groeit. 
De rijksdienst krijgt het druk met 
aanvragen en planbeoordelingen. 
Gemeenten als Deventer, Maastricht, 
Middelburg, Den Bilt, Delft, Amster-
dam, De Rijp en Zaandam nemen het 
voortouw en komen veelvuldig in het 
nieuws met interessante restauratie-
objecten. 

Dan komt het monumentenjaar 
1975, met alle gevolgen van dien. De 
belangstelling en daarmee ook de 
nostalgie slaan toe als een griepepi-
demie. Iedereen wil weer de bedstede 
in. Het bezit van een oud pandje, al 
of niet als tweede huis, is het 
hoogste goed in die dagen. Er 
ontstaat een hausse in restauratie-
aanvragen en de organisatie van de 
rijksdienst kan dit slecht verwerken. 
De bureaucratie doet haar intrede. Er 
wordt alleen nog op termijn gewerkt. 
Vooral de mensen bij de rijksdienst, 
die hun werk daar als hun hobby 
zagen, krijgen het uitermate moeilijk. 
De ondermijning van de soepelheid 
en de inventiviteit van de dienst, 
gegarandeerd de sterkte van zo'n 
organisatie, neemt een aanvang. Wij 
plukken daar vandaag de dag nog de 
wrange vruchten van. 

In 1978 krijgt de rijksdienst zelf 
een groot-onderhoudsbeurt, door 
middel van vernieuwing, c.q. aanvul-

ling met nieuwe medewerkers. Zotte 
toestanden doen zich voor als jonge 
mensen, kersvers van universiteit en 
hogeschool, plotseling worden gezet 
aan het goed- c.q. afkeuren van 
restauratieplannen. 

Monumentenzorg behoeft immers 
ervaring en deskundigheid. In het 
land groeit het ongenoegen over het 
functioneren van de rijksdienst. Dan 
wordt besloten tot het organisatie-on-
derzoek door Van der Bunt, mede 
ingegeven door het decentralisatie-
streven. 

Allengs krijgt de monumentenzorg 
dan toch weer wat greep op de zaak. 
Door onderzoek en publiciteit wordt 
men weer wat soepeler en voorzichti-
ger. Liet in de zeventiger jaren vrijwel 
alleen de PvdA zich in het parlement 
iets aan de monumentenzorg 
gelegen liggen, vanaf toen begonnen 
gelukkig andere partijen er ook 
opnieuw aandacht voor te tonen. 

In 1982 komt het voorlopig 
standpunt van de staatssecretaris De 
Boer, gevolgd door vele zwaarwichti-
ge discussies. Er worden allerlei 
nieuwe regelingen ontworpen. 
Werkgelegenheidsgelden worden ten 
behoeve van de monumentenzorg 
aangewend, maar een meerjarige 
beleidslijn ontbreekt nog steeds. De 
decentralisatiegedachte, ook op de 
monumentenzorg van toepassing 
verklaard, is het begin van een 
volgende zorgelijke periode en van 
veel onzekerheid voor iedereen. Een 
opmerkelijk verschijnsel doet zich 
voor: naarmate de gedachte taken 
naar gemeenten over te hevelen 
vaste vorm krijgt, daalt de lust van 
gemeenten om die taken uit te 
voeren, als bij communicerende 
vaten. 

Dat is verklaarbaar, enerzijds 
doordat de gemeenten hebben 
ervaren dat bij vrijwel elke decentrali-
satie-operatie niet alleen ideële maar 
ook financiële oogmerken spelen, en 
het Rijk hun doorgaans een oneven-
redig deel van de bezuinigingen 
toeschuift, terwijl anderzijds naar 
mijn mening bij opeenvolgende 
kabinetten een werkelijke visie op 
een samenhangend monumentenbe-
leid tot dusverre heeft ontbroken, 
waardoor gemeenten en provincies 
nu al jarenlang in onzekerheid 
verkeren. Ik wijs er overigens op, dat 
het gemeenten en provincies past, 
ook een eigen visie te hebben en 
initiatieven te ontwikkelen voor 
behoud en restauratie van hun 
monumenten. Een flink aantal 
gemeenten heeft zich tot dusverre 
aan die verantwoordelijkheid onttrok-
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ken. Dat is een zorgelijk gegeven, 
ook voor de voorstanders van 
decentralisatie. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben in 
mijn vogelvlucht aangeland bij een 
spannend moment, het verschijnen 
van de Monumentennota van 
minister Brinkman in 1984. Gezien 
het energieke optreden van deze 
minister waren de verwachtingen 
hoog gespannen. Opnieuw echter 
moest de monumentenwereld 
ervaren, dat er een beleidsstuk was 
verschenen waarin een visie op een 
gestructureerde aanpak van behoud 
en bescherming van monumenten 
ontbrak en waarin de minister 
bovendien naliet, zijn beleidsvoorne-
mens en de keuzen die hij had 
gemaakt van een deugdelijke 
argumentatie te voorzien en te 
plaatsen tegen de achtergrond van 
maatregelen op andere beleidsterrei-
nen, bij voorbeeld van de stadsver-
nieuwing; opnieuw een gemiste kans. 

Er was veel kritiek van vrijwel alle 
kanten. Een aspect dat stoorde, was 
dat de nota geschreven leek om de 
rijksdienst aan werk te helpen. In de 
Tweede Kamer volgde op 24 septem-
ber 1984 een UCV, waarin veel 
kritiek werd gespuid. Collega De Pree 
hield een uitmuntend verhaal; Nypels 
een prima betoog; CDA, VVD en SGP 
wezen duidelijk op andere wegen en 
andere oplossingen. Toen gebeurde 
er iets vreemds. 

Op geheel eigen wijze manoeu-
vreerde de minister in zijn antwoorden 
dusdanig dat het optisch bedrog 
ontstond dat de sympathie voor zijn 
voornemens de kritiek overtrof. De 
kamerleden prikten daar in tweede 
instantie niet doorheen. Na verloop 
van tijd hebben ze gelukkig de 
koppen bij elkaar gestoken. Een paar 
weken later hebben zij via een aantal 
moties de schade nog weten te 
beperken, maar moties zijn nog geen 
beleid. Al met al was er nog steeds 
geen duidelijkheid en werd weer 
verwezen naar toekomstige notities. 
Reden voor mijn fractie om een 
aantal vragen te stellen. Het is 
jammer, te moeten constateren dat 
de teneur van de antwoorden 
negatief en erg afhoudend is. 

De hoofdlijnen van een nieuw 
monumentenbeleid worden uitge-
werkt door een projectorganisatie. 
Functioneert die al en kan de minister 
al iets zeggen over de werkwijze? Dat 
is immers onze graadmeter voor de 
mate waarin wordt tegemoetgekomen 
aan de brede wens van de Tweede 
Kamer ten aanzien van het betrekken 

van de provincies bij het monumen-
tenbeleid. Ook mijn fractie zou graag 
zien dat de provincies taken kregen 
in het nieuwe beleid, met name waar 
gemeenten geen monumentenbeleid 
kunnen of willen voeren. Wanneer is 
de projectorganisatie overigens 
ingesteld, hoe is ze samengesteld, 
wie is erin vertegenwoordigd en valt 
het op voorhand rekening houden 
met de belangen van functionarissen 
van de rijksdienst wel te rijmen met 
het decentralisatieprincipe? 

Is genoemde organisatie overigens 
direct aan de minister verantwoording 
schuldig en zal aan de voortgang van 
het onderzoek op grote schaal 
bekendheid worden gegeven, zodat 
alle betrokkenen de ontwikkelingen 
kunnen volgen? De minister heeft 
toegezegd, onder andere overleg te 
voeren met de provincie Noord-Hol-
land om de decentralisatievoorstellen 
nader uit te werken. Mogen wij 
aannemen dat het overleg in een 
vroeg stadium zal plaatsvinden en 
niet pas nadat de resultaten van het 
onderzoek van de projectorganisatie 
bekend zijn? 

Ik ben er zonder meer van uitgegaan 
dat door de opstellers van de motie-
Oomen-Ruijten c.s. over decentralisa-
tie van de bestuurlijke en financiële 
verantwoordelijkheid van de Monu-
mentenwacht de belanghebbende in 
kwestie - d e Stichting Federatie 
Monumentenwacht Nederland - op 
zijn minst was geraadpleegd. Dat blijkt 
niet het geval te zijn. Nu zegt de 
minister in zijn antwoord op mijn 
vraag dat hij voornemens is om per 1 
januari 1986 het subsidiebedrag van 
ruim f900.000 over te hevelen naar 
het Provinciefonds, zonder daarover 
de Federatie te horen. Gaan wij 
tegenwoordig zo met mensen om: 
met u, over u en zonder u en dan toch 
de mond vol over stimulering van het 
particulier initiatief? Is er overigens 
met Binnenlandse Zaken en Financiën 
al overeenstemming over deze 
financieringswijze bereikt? 

Een snelle enquête onder de 
gemeenten op basis van een aantal 
simpele vragen kan inzicht geven in 
wat gemeenten in de komende vijf 
jaar op monumentengebied niet 
alleen nodig hebben, maar ook wat 
ze kunnen verwerken en hoe de van 
rijkswege beschermde monumenten 
er in de gemeenten bij staan. 
Daaraan gekoppeld, kan de vraag 
worden gesteld of de gemeenten 
bereid zijn, een eigen monumenten-
verordening te maken. Daarmee zou 
de minister duidelijkheid krijgen over 
de omvang van het zogenaamde 
stuwmeer. 

Tevens zou hij de bereidheid van 
de gemeenten kunnen peilen om het 
vergunningenbeleid voor hun 
rekening te nemen. De minister is 
daartoe echter niet bereid. Hij blijft 
gewoon zitten wachten tot de 
behoeftenramingen binnenkomen. 
Dan beschikt hij volgens mij nog niet 
over de gegevens die hij werkelijk 
nodig heeft. Zo'n afwachtende 
houding doet bovendien afbreuk aan 
de continuïteit. Het is hem overigens 
wel bekend - zo schrijft hij - dat 107 
gemeenten een monumentenverorde-
ning hebben. Dat valt eenvoudig te 
turven uit het overzicht dat de NCM 
verleden jaar samenstelde. 

De minister weet drommels goed 
dat maar 73 gemeenten een vigerende 
verordening hebben en dat de andere 
34 er wel een hebben, maar die niet 
toepassen. Hij gaat dan ook aan mijn 
vraag voorbij. Veel gemeenten 
hebben een verouderde verordening. 
De minister zou te weten moeten 
komen welke gemeenten een nieuwe 
verordening hebben vastgesteld op 
basis van het herziene VNG-modei. 

Wij betreuren het ontbreken van 
een actief en stimulerend beleid ter 
zake. Waarom blijft dat uit? Wij 
denken dat dit komt doordat de 
minister zijn hart heeft verpand aan 
een prestigegevoelig financieringsob-
ject, het Nationaal Restauratiefonds, 
waarover onze fractie vanaf het 
begin heeft geroepen dat het geen 
antwoord is op de problemen in de 
monumentenzorg. Wij zijn er nog 
steeds van overtuigd dat de eenvou-
dige monumenteneigenaar er eerder 
slechter mee uit is en dat met zo'n 
f 3 0 miljoen extra voor de komende 
vijf of zes jaar het gehele stuwmeer 
tot het verleden zou behoren. Wij 
staan in die opvatting niet alleen. 
Dergelijke geluiden zijn in de monu-
mentenwereld in toenemende mate 
te horen. Naar onze mening zijn er 
mensvriendelijker oplossingen 
voorhanden om het monumentenbud-
get op een structureel hoger niveau 
te brengen. 

Op de antwoorden op de vragen 
257 en 258 zouden wij van de 
minister graag nog een toelichting 
krijgen. 

De onderhoudskostenregeling is 
naar de mening van onze fractie 
volstrekt onvoldoende. Wanneer daar 
geen verbetering in komt, blijven wij 
het paard achter de wagen spannen. 
Wat moeten kerken als de Sint Jan in 
Den Bosch, de Sint Servaas in 
Maastricht, de Bavo in Haarlem, de 
Dom in Utrecht en de Nieuwe Kerk in 
Amsterdam met een bedrag van 
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f 3 0 0 0 per jaar? Dat is toch eigenlijk 
een lachtertje! 

Over kerken gesproken, gezamen-
lijke initiatieven tot een multi-functio-
neel gebruik van kerken juicht de 
minister toe, dat weet ik van hem. 
Hoe is het verlopen met de subsidie-
aanvrage voor een kerkimpressariaat 
van de Vereniging van Beheerders 
van Monumentale Gebouwen? In zijn 
antwoord rept de minister slechts 
van een onderhoudsregeling van het 
Rijk. Mogen wij , gezien de toezegging 
in antwoord op motie 18 339, nr. 8 
om de fiscale mogelijkheden voor 
provinciale en gemeentelijke monu-
menten te onderzoeken, concluderen 
dat de minister de huidige regeling 
verder wil uitbouwen op grond van 

„haar 'redelijk functioneren', en dat hij 
* die regeling na 1 januari 1987 in 

fiscale zin zal uitbreiden tot provinciale 
en gemeentelijke monumenten? 

Is de minister het eens met de 
opvatting dat de kennis die bij de 
rijksdienst bestaat geschikt moet 
worden gemaakt voor de overdracht 
aan grote bevolkingsgroepen, ook in 
relatie met het toerisme en de 
scholen, en dat het publikatiebeleid 
zich ook daarop moet richten? 

Mag ik, gezien de welwillende 
houding van de minister tot dusverre, 
aannemen dat hij in beginsel niet 
afwijzend staat tegenover enige 
subsidie voor onderzoek, documenta-
tie en publikatie ten aanzien van 
historische schepen, en dat hij 
daarover spoedig een definitief 
standpunt zal innemen? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom toe 
aan mijn laatste onderwerp. De 
jongere bouwkunst heeft, in deze 
Kamer en daarbuiten, steeds mijn 
bijzondere belangstelling gehad. Het 
komt mijn fractie zo langzamerhand 
als ergerlijk voor dat in dit land 
jaarlijks voor f 150 miljoen aan 
monumenten wordt versleuteld 
zonder dat er een behoorlijk inventa-
risatiesysteem is. Bij die wetenschap 
zou Victor de Stuers zich in zijn graf 
omdraaien! Natuurlijk, de aanzet in 
Amsterdam biedt perspectief, maar 
van een integrale aanpak is tot 
dusverre geen sprake. De toezegging 
van de minister dat hij mogelijkheden 
ziet om tot een meerjarig beleidsplan 
te komen lijkt een begin. Wij danken 
hem daarvoor. 

Wij hoeven in Nederland overigens 
het wiel niet opnieuw uit te vinden. In 
drie jaar tijds heeft men in Engeland 
het hele land planmatig geïnventari-
seerd. Het daar gebruikte systeem is 
ook op Nederland toepasbaar, 

overigens niet alleen voor de jongere 
bouwkunst maar voor alle monumen-
ten. Ik heb begrepen dat de rijkscom-
missie en de rijksdienst met dit 
onderwerp bezig zijn. Kan de minister 
daar niet wat dieper op ingaan? 

Voor mijn fractie is het belangrijk 
dat wij komen tot een simpel, 
praktisch en democratisch systeem 
van inventarisatie, selectie en 
registratie, waarin de drie bestuursla-
gen nauw met elkaar samenwerken 
en waarbij - dit lijkt ons een voorwaar-
de - het particulier initiatief intensief 
wordt betrokken. Het zou mogelijk 
moeten zijn, hiervoor werkloze 
kunthistorici aan te trekken, via de 
terugploegregeling of via andere 
werkverruimende maatregelen. 
Wordt een dergelijke werkwijze 
gevolgd, dan kan deregulering van de 
Monumentenwet een belangrijk 
bijkomend voordeel zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Een goed, 
flexibel en inventief monumentenbe-
leid is een kwestie van beschaving. 
Het is niet ondenkbaar dat meerdere 
partijen de monumentenzorg zullen 
verheffen tot verkiezingsitem. Dat is 
slim, want aan de monumentenzorg, 
in combinatie met de stadsvernieu-
wing, is nog veel politieke eer te 
behalen, en er zijn toch al zo weinig 
'leuke dingen voor de mensen'. Maar 
in dat geval is wat slim is ook goed. 
Ik juich die belangstelling uiteraard 
van harte toe. Ik vind er ondersteuning 
in voor de aandacht die D'66 steeds 
voor de monumentenzorg heeft 
gevraagd. 

Wij zijn er in dit Huis aan gewend 
dat de minister vrijwel altijd in 
hartelijke bewoordingen dankt voor 
de zorg die er aan de onderwerpen 
uit zijn portefeuille wordt besteed. Ik 
geloof dat hij dit meent. Tot mijn spijt 
heb ik daar bij de beantwoording nog 
niet zoveel van mogen merken. Maar, 
mijnheer de Voorzitter, er is nog een 
herkansing. 

Ik dank de minister voor zijn 
serieuze beantwoording van mijn 
vragen betreffende het oudheidkundig 
bodemonderzoek. Wij wil len, tot slot, 
alleen nog opmerken dat de bijdrage 
per provincie zeer verschillend is. Is 
het beleid van de minister erop 
gericht om het gat in zijn financiële 
mogelijkheden uit de provinciale 
'noodpotten' te doen vullen? Is de 
minister verder bereid, met betrekking 
tot beschermende maatregelen en de 
financiering daarvan, een onderzoek 
te doen uitvoeren naar de wijze 
waarop andere landen, bij voorbeeld 
Japan, dit hebben geregeld? Wat zijn 
antwoord op vraag 276 betreft, horen 

wij graag wat hij precies aan de 
Monumentenraad gaat vragen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben 
hiermede aan het einde van mijn 
betoog in eerste termijn gekomen. Ik 
zie met spanning uit naar de antwoor-
den van beide bewindslieden. 

D 
De heer Schuurman (RPF): Mijnheer 
de Voorzitter! Overeenkomstig artikel 
22 van de Grondwet - de overheid 
treft maatregelen ter bevordering van 
de volksgezondheid - komt er aan 
het volksgezondheidsbeleid geen 
eind. Immers, altijd valt er wel wat te 
verbeteren en dus te bevorderen. Of 
het overigens altijd gaat om het 
bevorderen van de volksgezondheid, 
staat nog te bezien. Op zijn minst 
kunnen daarover de meningen 
verdeeld zijn. Het is immers niet 
meer vanzelfsprekend dat iedereen 
onder 'volksgezondheid' hetzelfde 
verstaat en dat vorderingen op dat 
gebied ook voor iedereen 'bevorde-
ringen' zijn. 

De belangrijkste reden daarvoor is 
dat drie fundamentele waarden in de 
geneeskunde, die door de eeuwen 
heen hoog gehouden zijn, nu niet 
meer op eenstemmigheid kunnen 
rekenen. De eerste waarde is, dat de 
mens het altijd waard is om,medisch 
behandeld te worden en dat medici 
zich tot het uiterste inspannen om 
het bedreigde leven te behouden. De 
tweede waarde is altijd geweest, dat 
naast de bestrijding van ziekte en 
pijn, het lijden als iets zinvols wordt 
gezien. De derde waarde is dat de 
relatie tussen dokter en patiënt, 
tussen verzorger en verzorgde, als 
een persoonlijke en zelfs als een 
verbondsmatige wordt gezien. De 
relatie behoort er een te zijn van 
opoffering en dienstbaarheid. 

De laatste 15 tot 30 jaar hebben 
zich ingrijpende veranderingen 
voorgedaan. Velen zeggen dat we de 
mens niet meer zo positief benaderen 
als wel zou moeten. De abortuswet-
geving en de oprukkende euthanasie-
praktijk werken eraan mee, dat de 
waarde van de mens niet altijd meer 
even hoog geschat wordt. Het lijden 
wordt geplaatst binnen het kader van 
een technische oplossing. De 
dienstverlenende relatie tussen arts 
en patiënt lost zich meer en meer op 
in een zakelijke praktijk. 

Kortom, binnen de medische 
ethiek is geen eensgezindheid meer. 
De tot voor kort gangbare medische 
ethiek wordt op verscheidene 
gewichtige punten aangevochten. Er 
treden met betrekking tot de fundering 
van de medische ethiek zeer grote 
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verschillen aan het licht. Mijns 
inziens is daarvan de belangrijkste 
oorzaak dat de levens- en wereldbe-
schouwing meer en meer materialis-
tisch is geworden. 

Alhoewel gelukkig nog velen 
boven-subjectieve, boven-willekeuri-
ge normen in rekening willen 
brengen - ook al worden die vanuit 
verschillende levensovertuigingen 
gevuld - , toch valt niet te miskennen 
dat de pretentie van de eigenmach-
tigheid van de mens deze mens, in de 
grenssituatie van het leven, maar al 
te zeer aan zichzelf overlaat of aan 
het goeddunken van de arts of de 
samenleving. 

Ik haast me, aan het voorgaande 
toe te voegen dat vooral de weten-
schappelijk-technische ontwikkelin-
gen en mogelijkheden ons voor het 
eerst voor nieuwe medisch-ethische 
problemen plaatsen. Voor verschillen-
de vorderingen op het gebied van de 
medische technologie kunnen we 
dankbaar zijn. Vanuit een veranderde 
ethische gezindheid is echter, naar 
mate de technologieën meer geavan-
ceerd worden, een vertechnisering 
van de gezondheidszorg niet uitgeslo-
ten. De medisch-technische macht 
kan zulke vormen aannemen, dat van 
echte zorg nauwelijks meer sprake is, 
maar eerder van een medisch-techni-
sche overmacht, die bedreigend 
wordt. 

Wij vinden deze ontwikkeling in 
een nauwelijks te stuiten medicalise-
ring van het leven. De mens dreigt 
afhankelijk te worden van een zakelijk 
onpersoonlijk systeem, dat 'gezond-
heidszorg' heet. Een vertechniseerde 
gezondheidszorg beantwoord eerder 
aan de medisch-technische mogelijk-
heden dan aan bovensubjectieve 
normen. De vertechnisering drijft de 
verantwoordelijkheid van arts en 
patiënt in hun onderlinge relatie uit 
elkaar. 

Dat gebeurt als het sterven met 
technische middelen wordt verlengd, 
of als het leven met technische 
middelen wordt beëindigd. Tussen 
deze grenzen in neemt de gezond-
heidszorg steeds meer een zakelijk, 
onpersoonlijk karakter aan, waarin 
arts en patiënt anoniem voor elkaar 
blijven. 

De techniek kan als het ware een 
verhindering vormen om nog echt 
contact van mens tot mens te 
hebben. 

Ik zou niet graag willen beweren, 
dat dit noodzakelijk is. Overal waar 
de mensen zich van elkaar afhankelijk 
en zich voor elkaar verantwoordelijk 

weten, zal de techniek een onderge-
schikte, dienstbare en daarin zinvolle 
rol krijgen. 

Dat het verschijnsel van de 
vertechnisering zich toch sterk doet 
gelden, wordt mede bevorderd door 
de 'informatisering van de geneeskun-
de'. Deze 'informatisering' betreft 
allerlei gegevensstromen, classifica-
ties en coderingen, organisatie en 
management van de gezondheids-
zorg, registratie van bepaalde 
ziekten, registratie van geneesmidde-
len, registratie en opslag van 
genetische informatie en dan vooral 
van patiënten met aanleg tot erfelijke 
ziekten enz. Deze informatisering 
zorgt voor het ontstaan van een 
onoverzichtelijk medisch-technisch 
systeem, waarin zowel arts als 
patiënt als kleine radertjes functione-
ren. 

Vanzelfsprekend valt van deze 
ontwikkeling ook wel iets goeds te 
zeggen, maar wanneer wordt 
gevraagd hoe overeenkomstig artikel 
10 van de Grondwet de privacy van 
degenen van wie gegevens worden 
opgeslagen, wordt beschermd, wordt 
door de regering geantwoord, dat via 
beheersreglementeringen de 
bescherming van de privacy wordt 
nagestreefd. Van de goede wil 
daartoe zijn ook wij wel overtuigd, 
maar het is mogelijk dat juist de 
eerdergenoemde veranderingen in de 
ethische gezindheid, waardoor 
verantwoordelijkheid voor elkaar 
steeds minder wordt gehonoreerd, 
het bijna onmogelijk maken om te 
voorkomen dat het medisch-techni-
sche systeem een zichzelf versterkend 
systeem wordt waarvan mensen 
meer en meer het slachtoffer 
worden. 

De regering is van mening, dat 
deze vertechnisering en de gevaren 
daarvan voldoende worden onder-
kend. De Gezondheidsraad en de 
Nationale Raad voor de Volksgezond-
heid trachten, zo zegt de memorie 
van antwoord op vragen onzerzijds, 
een realistische en menselijke balans 
te vinden tussen de noodzaak tot 
innovatie enerzijds en humane 
vormen van zorg anderzijds. Onze 
vraag is of een dergelijke benadering 
juist vanuit het gezichtspunt van de 
overheid niet die van de rechtsbe-
scherming moet zijn. Wanneer dat 
gebeurt, zullen bij voorbeeld compu-
ters en computersystemen niet meer 
vanzelfsprekend worden geïntrodu-
ceerd waar dat kan, maar zullen 
allereerst duidelijke afspraken 
moeten worden gemaakt over 
verantwoordelijkheden. 

Juist de structuur van de computer 
verleidt de mens, ook de arts, zijn 
verantwoordelijkheid daaraan over te 
dragen. Is het niet dringend gewenst 
dat er alles aan wordt gedaan om die 
verantwoordelijkheid te herstellen? 
Wat mij betreft, zie ik dat het 
effectiefst gebeuren door de artsen 
te leren niet alleen verantwoordelijk-
heid te dragen maar zich ook over 
hun doen en laten in toenemende 
mate te laten verantwoorden. 

De criteria die daarvoor zouden 
moeten gelden, zullen juist vanwege 
de fundamentele verdeeldheid in de 
ethiek niet gemakkelijk zijn vast te 
stellen. Toch zullen wij aan het 
opstellen daarvan moeten beginnen. 
Dat voorkomt de toenemende 
dreiging van de vertechnisering, 
waarbinnen niemand meerverant-
woordelijk schijnt te zijn. 

Door de Stuurgroep Toekomstsce-
nario's Gezondheidszorg wil de 
regering het proces van de vertechni-
sering aan banden leggen. Daartoe 
zal de methodiek van de Technology 
Assessment worden ontwikkeld. Dat 
lijkt ons een goed initiatief. Het 
gevaar is overigens niet denkbeeldig, 
dat economische motieven daarin 
gaan overheersen. Juist in een tijd 
van bezuinigen is dat gevaar groot. 
Andere aspecten worden dan aan het 
economische aspect ondergeschikt 
gemaakt. 

De vraag is of de voorgestelde weg 
van de Technology Assessment wel 
voldoende breed en integraal is. 
Welke structuuranalyse van de 
werkelijkheid ligt daaraan ten 
grondslag? Welk mensbeeld is erin 
geïmpliceerd? Gaat het om een 
pragmatische aanpak of om een 
normatieve benadering? Ik zou aan 
die laatste benadering de voorkeur 
geven, omdat daarmee overeenkom-
stig een eeuwenoude traditie in de 
medische ethiek de oorsprong en de 
richting van de verantwoordelijkheid 
van de mens uitgangspunten zijn. 

Een gebied waarop mijns inziens 
met het oog op rechtsbescherming 
de regering een duidelijk standpunt 
zou moeten innemen, is dat van de 
genetische manipulatie van de mens. 
Omdat het laboratorium de plaats 
van de bevruchting is geworden, ligt 
de weg niet alleen open voor 
ongecontroleerde experimenten 
- een zaak om opnieuw te pleiten 
voor een verantwoordingsplicht van 
de onderzoeker - maar is er ook een 
begin gemaakt met de weg waarop 
men genetische manipulatie van het 
embryo kan verwachten. Voor zover 
tot nu toe bekend, is niet getracht 
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gerichte veranderingen in de geneti-
sche informatie van de mens aan te 
brengen. 

Duidelijk neemt echter de weer-
stand tegen dergelijke experimenten 
af. Als alles wat technisch kan ook 
mag, is dit de vertechnisering in 
optima forma. Alhoewel de laborato-
riumbevruchting nog maar vijf jaar 
oud is, hebben zich al opvallend veel 
exceptionele situaties voorgedaan. 
Zou de macht van de mens hier geen 
verboden grenzen overschrijden? Dat 
wij hier gemakkelijk met een perverse 
vertechnisering te maken hebben, 
wordt duidelijk wanneer men van een 
laboratoriumbevruchting de garantie 
eist dat het produkt in technische zin 
goed is. 

Dat wil zeggen dat de techniek 
garant moet staan voor een kwalitatief 
goed leven. Dit betekent ook dat er 
een selectie moet plaatsvinden van 
goede, minder goede en slechte 
bevruchtingen. Is het de mens 
geoorloofd hierover te oordelen en 
handelend op te treden? Men bepaalt 
dan eigenzinnig welk menselijk leven 
wel en en welk menselijk leven niet 
aan maatstaven van mensen voldoet. 

Dat deze al te menselijke ontwikke-
ling als een post-humane ontwikkeling 
moet worden gekarakteriseerd, blijkt 
uit een gedaan voorstel om mensen-
embryo's bij dieren in te planten. 
Het blijkt ook uit de schrijnende 
problemen in het geval van een 
surrogaat-moeder. Dat is de moeder 
die de baby van de echte vader en 
moeder voldraagt. Is betaling 
hiervoor geoorloofd? Als de surro-
gaat-moeder spijt krijgt, is dan 
abortus alsnog toegestaan? Zal zij 
zich ter wille van het kind van een 
ander gedurende de tijd van haar 
zwangerschap voldoende ontzien? 

Kan zij alsnog weigeren het kind 
aan de echte ouders af te staan als zij 
het eenmaal ter wereld heeft ge-
bracht? Of andersom: kunnen 
natuurlijke ouders het kind weigeren 
wanneer het gehandicapt ter wereld 
komt? Ik zal nog een recent voorbeeld 
noemen. Hoe moet worden gehan-
deld, als een vrouw bevrucht is met 
het sperma van de man van een 
onvruchtbare vrouw en als een paar 
dagen na de conceptie blijkt dat het 
embryo niet loslaat om getransplan-
teerd te kunnen worden in de 
baarmoeder van de onvruchtbare 
vrouw? Is de eerste vrouw dan 
gedwongen de zwangerschap voort 
te zetten? 

Niet in de laatste plaats moet 
worden gedacht aan de kinderen die 

uit deze manipulaties voortkomen en 
die niet te weten zullen komen wie 
hun echte ouders zijn. Al deze vragen 
doemen op wanneer wij de weg 
opgaan van een ongecontroleerde 
reageerbuisbaby-technologie of van 
een rechtsonzekere embryo-trans-
plantatie. Het heeft er alle schijn van 
dat wij deze dringende ethische 
kwestie dreigen te ontlopen en ons 
meer zorgen maken over de financie-
ring van deze ontwikkeling. 

Nu de regering binnenkort een 
beslissing moet nemen inzake de 
financiering van een Centrum voor 
In-Vitro-Fertilisatie, mag worden 
gevraagd ethische regels te 
honoreren en oog te hebben voor de 
toekomstige rechtspositie van de 
reageerbuisbaby. Het zou kunnen zijn 
dat deze techniek binnen het huwelijk 
acceptabel is, omdat het gerechtvaar-
digde verlangen van een kinderloos 
echtpaar om kinderen te krijgen 
ermee vervuld zou kunnen worden. 
De haken en ogen en ook de mogelijke 
vormen van misbruik zijn zo groot dat 
met het oog op toekomstig welzijn 
gevraagd mag worden, waar hier nog 
sprake is van een verantwoorde 
gezondheidszorg. Zou het geen 
aanbeveling verdienen om in navol-
ging van het Britse Lagerhuis een 
wetsvoorstel in te dienen om in elk 
geval experimenteren met menselijke 
embryo's te voorkomen? 

Terug naar de verantwoordelijkheid. 
Dit is één van de deviezen van dit 
kabinet. Al te lang is daarmee 
gedraald in de gezondheidszorg. Te 
denken valt bij voorbeeld aan de 
problemen rond de donor-insemina-
tie. Nu het in Zweden per wet 
mogelijk is gemaakt dat kinderen te 
weten komen wie hun natuurlijke 
vader is - terecht! - heeft men negen 
van de tien donorbanken moeten 
sluiten. Wanneer inderdaad verant-
woordelijkheden worden toegekend, 
kunnen ongunstige ontwikkelingen 
worden gekeerd, zij het jammer 
genoeg vaak slechts ten dele. Is zo'n 
wetsvoorstel ook voor ons te 
overwegen? 
Ten slotte, ik dacht dat het nodig was 
hard aan de bel te trekken. 

De vertechnisering van de genees-
kunde maakt slachtoffers. Om dat te 
voorkomen, moeten wij terug naar 
een normatieve benadering en 
beoordeling van de gezondheidszorg 
Ik reken hiertoe ook het 'terugdringen' 
van het gezondheidssysteem, dat zo 
langzamerhand een zogenaamd 
welzijnssysteem is geworden. Niet 
meer alleen echte ziektes worden 
bestreden en behandeld. Te denken 

valt aan pilcontroles, pilvergoedingen, 
sterilisatie-ingrepen, onnodige 
medicalisering, het te lang door laten 
gaan van controles omdat e patiënt 
dat zo veilig vindt etc. 

Als in de gezondheidszorg moet 
worden bezuinigd - de minister van 
Financiën wijst daar voortdurend op 
en noemt daarbij bedragen in de 
orde van grootte van 1 miljard - dan 
kan in deze welzijnssector veel 
bezuinigd worden. Een normatieve, 
dus een verantwoorde bevordering 
van de gezondheidszorg mag 
daarvan echter niet de dupe worden! 

D 
De heer Nuis (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De overheid steunt de 
kunst. De overheid oordeelt de kunst 
niet. Die paradox vormt de bodem 
van ons kunstbeleid. De heer 
Tummers heeft dat zoeven historisch 
toegelicht. Zolang het om zeer 
globale maatregelen gaat, hebben 
wij er niet zoveel last van, maar het 
wordt pijnlijk zodra steun het 
voortrekken betekent van de ene 
kunstenaar boven de andere. Toch 
kan dat niet anders, want kunst heeft 
met kwaliteit te maken. Wie bepaalt 
echter die kwaliteit? 

Om met die paradox te kunnen 
leven - want hij kan niet worden 
opgelost - is een tamelijk ingewikkeld 
en in wezen even paradoxaal 
systeem ontstaan van kunstraden, 
jury's en commissies. Dit systeem 
stelt de overheid in staat, het 
oordelen uit te besteden aan deskun-
digen die door haar worden benoemd 
en geacht worden het vertrouwen te 
hebben van de betrokkenen. Dat 
kennersoordeel is niet meer dan een 
advies. Immers, de overheid steunt. 
Toch kan dat advies maar beter 
worden opgevolgd, want de overheid 
oordeelt niet. 

Het is een systeem dat werkt 
zolang het goed gaat. Tot voor kort 
ging het, de grote verdeeldheid over 
een onderwerp als dit in aanmerking 
genomen, eigenlijk verrassend goed. 
Maar de laatste tijd komen er 
bedenkelijke scheuren in het systeem. 
Steeds luider wordt de kritiek vanuit 
de wereld der kunsten op de adviseurs 
en van de adviseurs op de overheid. 
Deze kritiek hangt ongetwijfeld 
samen met de steeds pijnlijker 
keuzen waartoe een zuinige overheid 
ook haar adviseurs noopt. Het 
noodzakelijke onderlinge vertrouwen 
neemt af en de oorspronkelijke 
paradox schemert steeds duidelijker 
door het stelsel heen. In 
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Nuis 
In dat licht moet ook de meest 

recente en wellicht meest ernstige 
hapering tot dusver worden gezien: 
het besluit van de minister de P. C. 
Hooftprijs in afwijking van de 
juryvoordracht niet toe te kennen aan 
Brandt Corstius. De reactie daarop 
was het besluit van verschillende 
andere jury's alsmede van de 
commissie letteren van de Raad voor 
de Kunst, de werkzaamheden te 
staken of op te schorten. De minister 
kan natuurlijk proberen voor al die 
adviseurs competente vervangers te 
vinden. Zelfs als hij daarin zou 
slagen, zou hij het probleem eerder 
hebben vergroot dan opgelost. Het is 
immers een vertrouwensprobleem. 
De geloofwaardigheid van zulke 
vervangers en van hun adviezen zou 
bij voorbaat zijn uitgehold. 

Aan het besluit van de minister 
zitten twee aspecten. Het eerste is de 
vraag of hij, gegeven de regels die 
van hem een bepaalde beslissing 
vroegen, de juiste beslissing heeft 
genomen. Mijn fractie meent, alles 
afwegende, van niet. Het gaat mij nu 
vooral om het tweede aspect. Het 
tweede aspect betreft de vraag of bij 
nader inzien, in het licht van die 
beslissing en de gevolgen van die 
beslissing, die regels zelf wel zo 
gelukkig zijn. 

Over het eerste aspect is aan de 
overzijde uitvoerig gediscussieerd in 
alle nuance-verwoestende duidelijk-
heid die het politieke bedrijf in zulke 
gevallen nu eenmaal meebrengt. Het 
tweede aspect is niet uit de verf 
gekomen. Dat was ook begrijpelijk 
omdat het voor beide kampen de 
aandacht maar afleidde van de 
beslissende ja-of-nee-vraag omtrent 
het besluit. Toch leent vooral het 
tweede aspect zich voor enige 
reflectie in deze Kamer. 

Over het eerste aspect zijn wij het 
hier ook niet eens; over het tweede 
kunnen wij het misschien eens 
worden, niet alleen met elkaar, maar 
ook met de minister. Misschien is het 
nog wat vroeg voor een wat meer 
fundamentele beschouwing, maar dit 
beleidsdebat biedt daartoe een 
ongezochte gelegenheid. Misschien 
kunnen wij op deze wijze helderheid 
verkrijgen die de impasse helpt 
doorbreken. Als dat kan, dan moeten 
wij dat niet uitstellen. 

Moderne kunst en moderne 
literatuur als meest uitgesproken 
deel van die kunst, is uiterst kritisch. 

Zij is kritisch tegenover de maat-
schappij in het algemeen en tegenover 
overheden in het bijzonder. De kunst 

neemt geen genoegen met een 
zogenaamde 'puur artistieke' reactie 
op haar, die erop neerkomt dat zij 
mooi moet zijn en haar mond moet 
houden. Kunst is moralistisch, meer 
nog dan sommige miniters, al wijkt 
haar moraal vaak af van de gangbare. 
Zij rammelt aan bepaalde veilige 
zekerheden. Zij prikkelt en kwetst 
daardoor velen; natuurlijk niet in al 
haar vormen, maar in haar algemene 
teneur en in ieder geval veel sterker 
dan de kunst van vroeger eeuwen. 

Daarom heb ik bij een vorige 
gelegenheid een voorganger van 
deze minister eens voorgehouden, 
dat kunstbeleid zich onderscheidt 
van welzijnsbeleid. Het verschil is, 
dat welzijnsbeleid vooral de kwestba-
ren beschermt en kunstbeleid 
misschien vooral de kwetsers. Dat 
lijkt mij een bijna profestisch woord-
gebruik, al dacht ik erbij aan funda-
menteler kwesturen dan de eenvou-
dige belediging in de zin der wet, 
waarbij de kunstenaar voor de 
rechter geen enkele voorkeurspositie 
kan claimen. Dat ook groter schrijvers 
dan Brandt Corstius zich in dat 
opzicht wel eens hebben misdragen, 
doet daaraan niets af of toe. 

Maar als de kunst zo onafhankelijk 
en kritisch is en wil zijn, zijn staatsprij-
zen dan niet uit de tijd? Is het eigen 
lijk wel gewenst, dat er officiële 
regeringsstandpunten worden 
ingenomen over het werk van 
individuele kunstenaars, óók als het 
positieve standpunten zijn? De 
verleiding is sterk om daar maar 
helemaal van af te zien, maar dan 
glijdt men wel af naar de ene hoorn 
van het dilemma. Van 'de overheid 
prijst geen kunst' is het immers maar 
een stap naar 'de overheid steunt 
geen kunst'. 

Het andere uiterste is om dat 
huidige reglement te handhaven, 
maar nu in het volle besef dat wat tot 
dusverre een papieren bepaling leek, 
meer dan voorheen een accolade 
door de zittende regering is geworden 
en daarmee meer een zaak van 
politiek dan tot dusverre algemeen, 
zeker in de kunstwereld, werd 
aangenomen. 

Beter dan die twee uitersten lijkt 
het, een vorm van lof te vinden die 
meer recht doet aan de paradoxale 
verhouding een vorm die tot uitdruk-
king brengt tussen overheid en kunst, 
dat de overheid in onze samenleving 
prat gaat op de onafhankelijke 
kritische positie van de kunst. Het is 
derhalve een eerbewijs dat niet de 
opdringerigheid heeft van uitgespro-
ken bijval met het volledige werk van 

een bepaalde kunstenaar. Kan dat 
dan? Niets lijkt eenvoudiger. 

Het is alleen nodig dat de minister 
de beslissing over individuele 
prijstoekenningen niét zelf neemt 
met alle consequenties van dien, 
maar delegeert aan een bestuur van 
verstandige en deskundige mensen. 
Daarbij is dan op zijn hoogst te 
overwegen, of de minister zijn 
eindverantwoordelijkheid tot uiting 
hoort te komen in de mogelijkheid tot 
vernietiging van zo'n bestuursbesluit 
in zeer extreme en, eerlijk gezegd, 
nauwelijks voorstelbare gevallen. De 
paradox is daarmee niet helemaal 
opgelost, maar beide elementen 
ervan - wel steun, geen oordeel -
komen zuiverder tot hun recht. 

De mogelijkheid dat het mis gaat, 
is ook dan niet volkomen uitgesloten, 
maar wel veel onwaarschijnlijker 
geworden. Dat moet voldoende zijn. 
Voorbeelden van zulke constructies 
zijn in overvloed te vinden. Ik noem 
slechts het Fonds voor de Letteren, 
de manier waarop Amsterdam 
tegenwoordig met kunstprijzen 
omspringt en de prijzen bij de 
Academie voor Wetenschappen. 

Het beginsel kan natuurlijk op 
verschillende manieren worden 
uitgewerkt. Men kan denken aan een 
nieuw te vormen bestuur voor de 
staatsprijzen of kiezen voor het 
onderbrengen bij de bestaande 
fondsen voor de scheppende 
kunsten. Je kunt ook nog verschillend 
denken over de vraag, of zo'n meer 
indirect systeem nu ai of niet het 
etiket staatsprijs rechtvaardigt. 
Persoonlijk denk ik van wel, maar ik 
hecht eigenlijk niet zo aan dat 
woord. 

Het gaat mij om het principe. Het 
zou mooi zijn als daarover in deze 
discussie duidelijkheid kan ontstaan. 
Daarom wil ik een poging doen, de 
minister tot een duidelijke uitspraak 
te verlokken over het principe zelf 
door hem twee vragen te stellen: 

1. Is de minister bereid, nu (dat wil 
zeggen: volgende week) ja te zeggen 
tegen het principe dat de beslissing 
over de toekenning van de staatsprij-
zen voor de kunst wordt gedelegeerd? 

2. Als de minister daartegen ja kan 
zeggen, wil hij die gedachte dan zo 
snel uitwerken, dat de komende 
prijzen meteen al volgens dit principe 
kunnen worden toegekend, zonder 
dat daarbij een aanzienlijke vertraging 
ontstaat? 

D 
Mevrouw Vonhoff-Luijendijk 
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! Dit 
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jaar is wat men in de politieke traditie 
aanduidt het oogstjaar van het 
zittende kabinet. Zeker, de begroting 
1986 zal ook wat dat betreft nog de 
concrete resultaten moeten bevatten 
van het gevoerde beleid, maar het 
gehele jaar 1985 staat in het teken 
van het oogsten. 

De antwoorden op de vragen die 
door deze Kamer ter voorbereiding 
van deze begrotingsbehandeling zijn 
gesteld overziende - ik vraag mij wel 
eens af of de minister de antwoorden 
leest die wij in de memorie van 
antwoord krijgen - is het duidelijk dat 
er nog veel moet gebeuren om ter 
zake van het cultuurbeleid tot 
concrete afrondingen te komen. Ik 
verwijs naar de toegezegde cultuur-
notitie, het overleg tussen deze 
minister en de minister van Onderwijs 
en Wetenschappen over de inpassing 
van cultuur in het onderwijs, waarbij 
nog een aanvullende notitie over het 
zwaartepuntenbeleid met betrekking 
tot het muziekvakonderwijs in het 
vooruitzicht is gesteld. 

Verder noem ik het onderzoek naar 
cultuurwetgeving, waarbij ik in het 
midden laat of cultuurwetgeving al 
dan niet een gewenst beleidsinstru-
mentarium is. Dan zijn er nog de 
standpuntbepaling met betrekking 
tot de vaste boekenprijs, een notitie 
over de videokeuring en de Algemene 
maatregel van bestuur met betrekking 
tot de Wet cultuurbehoud. Mijnheer 
de Voorzitter, ik laat het bij deze 
onvolledige opsomming, maar het is 
wel duidelijk dat de minister erg veel 
hooi op zijn vork heeft liggen, wat 
een goede realisatie van zijn beleid 
wel eens kan belemmeren. Dat zou ik 
jammer vinden. 

Een belemmering kan natuurlijk 
ook zijn als het begrip 'Oogstjaar' 
niet wordt uitgelegd als een oogst 
van goede zaken waarmee men voor 
de dag kan komen, maar als het 
zoeken naar politiek gewin om voor 
de verkiezingen een gunstige indruk 
te maken. Wie dat geforceerd 
probeert, komt meestal bedrogen uit. 
Ik maak mij er wat ongerust over dat 
de minister zich aan dit risico 
blootstelt. 

Die gedachte is bij mij opgekomen 
toen ik het personeelsblad van het 
ministerie van WVC nr. 1 van de 
eerste jaargang ter hand nam. Dat 
blad heet 'Diagonaal' en ik vreesde 
even dat die titel is gekozen om aan 
te sluiten bij wat een scheve schaats 
lijkt, die de minister blijkens het 
verslag op blz. 3 van dat blad heeft 
gereden. Zo ervaar ik ten minste een 

opmerking over zijn beleid tijdens de 
Nieuwjaarstoespraak op zijn departe-
ment. Dat was blijkens de uitlating 
van de minister niet een zeer 
weloverwogen rede. 

Immers, de minister zegt: 'Ik weet 
nog niet precies waar mijn praatje zal 
beginnen en waar het zal eindigen', 
dit tot grote schrik van de directeur 
voorlichting. De minister improviseert 
dan verder. Ik vermoed dat hij 
daardoor tot een zeer eerlijke 
formulering van zijn gedachtengang 
is gekomen. De staatssecretaris en 
hij houden steeds meer van politiek. 
Ik citeer in dit verband: 'Wij willen 
wel graag nog een poos blijven'. Het 
verslag gaat dan verder: 

Of dit mogelijk is hangt af van de 
verkiezingen van 1986. Deze zullen al 
gevolgen hebben voor het beleid dat 
dit jaar gevoerd zal worden. Als de 
minister dit jaar het partijbelang 
moet afwegen tegen het belang van 
het ministerie zal de balans wel eens 
iets vaker doorslaan naar de kant van 
de partij, vreest hij. Hij vroeg 
medewerkers hier begrip voor te 
hebben. 

Allereerst vraag ik wellicht ten 
overvloede of de minister de weergave 
in dit personeelsblad redelijk vindt. 
Daarnaast stel ik vast dat de minister 
blijkens dit verslag in ieder geval een 
heel oneigenlijke tegenstelling 
construeert tussen partijbelang en 
belang van het ministerie. Het gaat 
niet om het belang van het ministerie; 
het gaat om het beleid dat gevoerd 
moet worden, waarbij het ministerie 
een instrument is en geen eigen 
belang vertegenwoordigt. 

Los van die oneigenlijke tegenstel-
ling is het natuurlijk niet goed als een 
minister het partijbelang zo duidelijk 
voorop stelt bij zijn beleid. 

De minister begrijpe mij niet 
verkeerd. Uiteraard voert men zijn 
beleid op basis van de beginselen die 
men aanhangt, uiteraard voelt men 
zich het beste thuis bij de politieke 
stroming waaraan men zich verwant 
weet. Maar samenwerkend in een 
kabinet met anderen is men tot een 
bredere houding geroepen. Zelfs 
heeft men dan te rekenen met 
hetgeen men in de samenleving in 
haar geheel van kabinet en minister 
verwacht. 

Ook als men uiteindelijk, na 
daarvan kennis te hebben genomen, 
tot andere beleidskeuzes komt, is dat 
een gevolg van het wegen van 
argumenten voor en tegen. Een 
minister die dat alles ondergeschikt 
maakt aan de prioriteit van het 
partijbelang, doet naar onze mening 

zijn ambt tekort. Graag wil ik een 
reactie van de minister op het 
voorgaande vernemen. 

Met belangstelling heb ik kennis 
genomen van de opvattingen van de 
minister over de relatie tussen 
kunstonderwijs en cultuurbeleid. Het 
is evident dat de minister van 
Onderwijs en Wetenschappen een 
onderwijsorganisatorische invalshoek 
kiest; dat past in zijn systematiek van 
schaalvergroting, taakverdeling en 
concentratie. Desondanks meent de 
minister dat een grotere autonomie 
van de HBO-instituten gerealiseerd 
kan worden. Mijn fractie is daar wat 
minder gerust over, ondanks de 
verschillende overlegsituaties 
waarvan melding wordt gemaakt. 

Immers als de operatie taakverde-
ling tussen de verschillende instituten 
succes zal hebben, moet dit toch 
leiden tot een inperking van de keuze 
die men met betrekking tot een 
studieprogramma kan maken. Wij 
vertrouwen erop dat de minister ter 
zake diligent zal zijn en dat hij zal 
bevorderen dat schaalvergroting en 
concentratie een behoorlijke geogra-
fische spreiding van het kunstonder-
wijs niet in de weg zullen staan. 

Mijnheer de Voorzitter! Met de 
minister is mijn fractie van oordeel 
dat de zogenaamde vrije produkties 
van essentiële betekenis zijn voor het 
totale toneelaanbod in ons land. 
Uiteraard dwingen de financiële 
omstandigheden ertoe dat schouw-
burgdirecteuren een beleid voeren 
dat de tekorten op hun exploitatie zo 
klein mogelijk houdt. Daardoor z,al 
men financiële risico's willen ontgaan. 
Door het elimineren van de afhanke-
lijkheid van uitkoopsommen van de 
gesubsidieerde gezelschappen, 
worden de concurrentieverhoudingen 
tussen de gesubsidieerde gezelschap-
pen en de vrije produkties nogal 
ingrijpend verschoven. 

Met een gesubsidieerd gezelschap 
komt de schouwburgdirectie hierdoor 
sluitend of nagenoeg sluitend uit, 
terwijl zij dat bij het vrije toneel moet 
afwachten. Denkt de minister dat hij 
dit mechanisme kan beheersen door 
het schrijven van dringende bood-
schappen aan de Vereniging van 
Schouwburg- en Concertgebouwdi-
recties? Indien dit niet het geval blijkt 
te zijn - de voortekenen zijn wat dat 
betreft niet gunstig - zou het interes-
sant zijn te vernemen welke wegen 
de minister dan denkt in te slaan. 

Mijn fractie is wat teleurgesteld 
over het niet beantwoorden van onze 
vragen over het Holland Festival. Ook 
bij dit onderwerp verwijst de minister 
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weer naar een moment in de toe-
komst, als de eigen beleidsnotitie van 
het Holland Festival zal zijn versche-
nen. Dan wil de minister pas reageren. 
Daar heb ik wel begrip voor, als het 
gaat om beleidsvragen, maar het 
gaat ons te ver als zelfs een feitelijke 
vraag naar gevoerd beleid met 
betrekking tot het Holland Festival 
niet voor beantwoording in aanmer-
king komt. 

Immers het antwoord op de vraag 
welke grote produkties van samen-
werking tussen een aantal kunstbedrij-
ven de afgelopen drie jaar buiten het 
Holland Festival zijn georganiseerd 
en welke daarbinnen, heeft niet 
alleen te maken met de rol die men 
aan het Holland Festival wil toekennen 
of met de verhouding van dat festival 
tot andere festivals, waarover de 
Raad van de Kunst schrijft, maar 
tevens met de onderlinge samenwer-
king tussen de grote kunstinstellingen. 

Is daar inderdaad sprake van een 
verkokerde culturele situatie die 
alleen door krachten van buiten 
incidenteel wordt doorbroken, zoals 
door het Holland Festival, of heeft de 
Raad voor de Kunst gelijk dat ook 
zonder zulke invloeden buiten de 
festivalstructuur om voldoende 
dwarsverbindingen bestaan die tot 
grote produkties hebben geleid? Het 
zal duidelijk zijn dat zo'n vraag van 
meer principiële orde bij deze 
begrotingsbehandeling onvoldoende 
aan de orde kan worden gesteld, als 
de minister zich ook met betrekking 
tot feitelijke informatie zo gereser-
veerd blijft opstellen. In ieder geval 
rekent mijn fractie erop, dat de 
minister in zijn antwoord de door mij 
gestelde vraag beantwoordt. 

Er is enig rumoer geweest over de 
keuze van de vestigingsplaats van 
het architectuurmuseum. Ik wil daar 
op zich zelf niet op terugkomen, want 
zo'n keuze blijft altijd arbitrair. Zeker 
in ons land, met zijn grote rijkdom 
aan bouwkunst, zowel uit een verder 
verleden als uit recentere perioden, 
kan men tal van goede motieven 
aanvoeren voor heel verschillende 
vestigingsplaatsen. 

Ik zal u niet vermoeien, mijnheer 
de Voorzitter, met een opsomming 
van steden en streken waarvoor 
goede argumenten zijn te bedenken 
om juist daar het museum te vestigen. 
Toen sprake was van een keuze 
tussen Amsterdam en Rotterdam 
belde iemand naar Groningen die 
meedeelde dat de commissaris in 
Limburg bezig was en daaraan de 
suggestie verbond, dat de commissa 

ris van de Koningin in Groningen zou 
proberen, de vestigingsplaats te 
krijgen. 

Wat mijn aandacht wel heeft 
getrokken is de argumentatie van de 
minister. Hij baseert zijn besluit in 
belangrijke mate op een rechtvaardige 
spreiding van voor de cultuur 
beschikbare overheidsmiddelen, in 
dit geval tussen Amsterdam en 
Rotterdam. Dat is een interessante 
gedachte. Wat betekent dit als wij 
die weg opgaan, als dit een meer 
algemeen geldende grondslag voor 
beleid wordt? Ik overzie bij voorbeeld 
niet wat dit gaat betekenen voor het 
totale museale beleid. Keuze voor 
nationale musea naast regionale 
betekende toch immers concentratie 
van rijksmiddelen op een beperkt 
aantal plaatsen en niet het spreiden 
van rijksgelden! 

Dat is toch ook de gedachte van de 
minister achter het door hem 
gewenste orkestenbeleid! Daardoor 
kwam deze argumentatie mij wat 
verrassend voor en zo op het oog ook 
wat inconsequent. Ik kreeg de indruk 
dat de minister hier naar een 
ogenschijnlijk voor de hand liggend 
argument heeft gegrepen ter 
rechtvaardiging van zijn keuze. Had 
het niet meer voor de hand gelegen 
als de minister eenvoudig had 
vastgesteld dat hij hier heeft moeten 
kiezen tussen verschillende goeden 
in plaats van, zoals vaak, verschillende 
kwaden. 

Overigens verheugt het mij, dat de 
minister positieve aandacht schenkt 
aan het werk van de architect Oud. 

Met belangstelling zal mijn fractie 
uitzien naar de notitie over de 
eventuele wenselijkheid van een 
videokeuring en de samenhang 
daarvan met de grondwettelijke 
vrijheid van meningsuiting. Uiteraard 
zullen wij die hebben af te wachten 
maar op voorhand wil ik wel stellen, 
dat mijn fractie geen behoefte heeft 
aan de staat als zedenmeester. Die 
constatering geldt tevens voor het 
volgende onderwerp dat ik bij deze 
begrotingsbehandeling aan de orde 
wil stellen. 

Ik doel op de naar het oordeel van 
mijn fractie verkeerde handelwijze bij 
de niet toekenning van de P.C. 
Hooftprijs aan de door de jury 
voorgedragen kandidaat. Bij een 
eerdere gelegenheid heb ik een beeld 
uit het hoveniersbedrijf gebruikt om 
het gewenst politiek handelen van de 
minister ten opzichte van het 
cultuurbeleid te karakteriseren. Ik 
heb toen gesproken over behoedzaam 
snoeien van zijtakken van rozen, 
opdat de hoofdtak voller zou bloeien. 

Het spijt mij dat ik nu de indruk 
heb gekregen, dat de minister zijn 
handboek tuinieren slecht heeft 
gelezen en niet heeft gesnoeid maar 
gehakt, en dan niet de zijtakken maar 
de hoofdtak van het cultuurbeleid. 
Het niet toekennen van de P. C. 
Hooftprijs aan de door de jury 
voorgedragen auteur en met name 
de motivering die daardoor is 
gebruikt kunnen in de ogen van mijn 
fractie de toets der kritiek niet 
doorstaan. 

Wat is er naar ons oordeel nu 
precies aan de orde? Bij het voeren 
van kunstbeleid wordt er van de zijde 
van de overheid gestreefd naar het 
scheppen van voorwaarden waaron-
der het culturele leven tot zo groot 
mogelijke bloei kan komen. Met 
name bij de financiële steun die de 
overheid op vele manieren aan het 
culturele gebeuren geeft, opdat dit in 
stand kan blijven, gaat het steeds om 
het creëren van voorwaarden, niet 
om de kunstinhoud zelve, ledere 
Nederlander heeft het recht om over 
kunst te kunnen denken en zeggen 
wat hij wil. Dat recht heeft ook een 
minister als individu, geïnteresseerd 
in culturele zaken. 

Mijnheer de Voorzitter! De over-
heidsdienaar in functie, de minister -
of ruimer: het kabinet - dient met 
betrekking tot de inhoud van kunst-
produkties bij het behartigen van hun 
kunstpolitieke activiteiten afstand te 
houden van de inhoud van de 
kunstprodukties. Dat is de betekenis 
van het Thorbeckiaanse gezegde: 
kunst is geen regeringszaak. Thorbec-
ke - al eerder hier geciteerd; helaas 
wil de heer Tummers hem op dit 
moment geen waarde meer toeken-
nen; dit doet de liberaal uiteraard 
nog wel - heeft hierover de volgende 
verklaring afgelegd, waarbij ik citeer 
uit 'Schets eener Parlementaire 
Geschiedenis van Nederland' van de 
hand van mr. W. J . van Weideren 
Rengers, blz. 253: 'Ik zal niet zeggen 
dat ik er geen belang in stel...maar 
het is geen zaak voor de regering. De 
regering is geen oordeelaar van 
wetenschap en kunst'. 

Geheel ten onrechte, constateert 
Van Weideren Rengers, zoals uit 
deze aanhaling blijkt, heeft men 
Thorbecke de woorden in de mond 
gelegd: 'kunst is geene regerings-
zaak', en daaruit afgeleid dat deze bij 
uitnemendheid kunstlievende en 
wetenschappelijke staatsman de 
bloei der vaderlandse kunsten 
wetenschap als 'ene voor het 
staatsbelang onverschillige zaak 
beschouwde'. 
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Mijnheer de Voorzitter! De uitspraak 
van Thorbecke 'de regering is geen 
oordeiaar van wetenschap en kunst', 
is in de ogen van mijn fractie nog 
altijd de basis voor ons cultuurbeleid 
en een garantie voor onze geestelijke 
vrijheid. 

Het is een ernstig misverstand als 
de minister meent dat hij met een 
beroep op een reglementsartikel, dat 
hem formele bevoegdheden toestaat, 
op zo'n fundamenteel uitgangspunt 
inbreuk kan maken zonder dat dit 
ernstige gevolgen heeft. De minister 
is daardoor de weg opgegaan van 
een inhoudelijk oordeel over wat voor 
zijn persoonlijke gevoel al of niet kan. 
Zijn brief aan de jury getuigt daarvan. 
Hij geeft hierin niet politiek-staatkun-
dige maar morele oordelen ten beste. 

Mijnheer de Voorzitter! Onze 
fractie zit niet te wachten op de staat 
als zedenmeester. Onze fractie 
meent dat, als zeden en regels 
inderdaad op ontoelaatbare wijze zijn 
geschonden, het aan de onafhankelij-
ke rechterlijke macht is dit te 
veroordelen. Het verweer van de 
minister dat hij niet veroordeeld 
heeft, de vrijheid niet heeft ingeperkt, 
maar slechts een erkenning heeft 
onthouden, is naar onze mening niet 
deugdelijk. 

Vrijheid is niet een formeel 
toelaten, vrijheid is ook materieel 
ruimte geven aan datgeen wat men 
afwijst. Dit is de vrijheid zoals ons, 
liberalen, voor ogen staat. Naar ons 
inzicht dient de overheid ook bij het 
verlenen van staatsprijzen daaraan 
niet een vorm van belonen of straffen 
te verbinden. Wat met een staatsprijs 
wordt beoogd is het erkennen van 
het uitzonderlijke. 

Om tot dit oordeel te komen 
benoemt de minister een onafhanke-
lijke jury. Dit systeem voorkomt de 
ongewenste vermenging, die ik al 
eerder heb aangeduid. Dit betekent 
dat uitspraken van zo'n jury naar het 
oordeel van mijn fractie gevolgd 
moeten worden. Alleen indien zo'n 
jury zich blijkens het juryrapport 
volstrekt niet houdt aan de criteria, 
waarmee tot een oordeel moet 
worden gekomen, ontstaat er 
beleidsruimte voor de minister. Dit 
kan bij voorbeeld het geval zijn als 
men een kandidaat om politieke 
redenen voordraagt die niet in de 
Nederlandse taal publiceert of als het 
juryrapport geen literaire maar 
politieke motieven bevat. Naar het 
oordeel van mijn fractie kan de 
minister in zo'n geval te kennen 

geven dat het juryrapport geen basis 
voor een toekenning kan zijn. 

Dit is in dit geval niet gebeurd. De 
minister begint het literaire oordeel 
van de jury over te nemen en opent 
dan de aanval op de schrijver, die 
min of meer als lijdend voorwerp, 
men kan zeggen zijns ondanks, door 
de jury kandidaat is gesteld. De 
minister dwaalt als hij meent dat, 
wanneer hij zo handelt, hij binnen de 
grenzen van het beperkte recht dat 
de overheid in deze zaak toekomt is 
gebleven. In zijn functie van minister 
gaat hij zich te buiten aan inhoudelijke 
kritiek op een deel van het werk van 
de schrijver, terwijl zijn relatie zich 
diende te beperken tot de al of niet 
voor zijn taak berekende jury. 

Mijnheer de Voorzitter! Omdat de 
minister daaraan in dit geval niet 
twijfelt - zijn benoemingsbeleid in 
dezen met betrekking tot de jury stelt 
hij niet ter discussie - zou het in de 
ogen van mijn fractie beter zijn als de 
minister ertoe zou kunnen besluiten 
om tot de erkenning te komen dat 
zijn optreden in deze kwestie niet 
juist is geweest. Dit is na alles wat 
hierover gezegd en geschreven is 
niet eenvoudig, maar mijn fractie zou 
daarvoor wel respect hebben. 

D 
Mevrouw Veder-Smit (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Mijn toespraak 
over de volksgezondheid, die de 
staatssecretaris op zo joyeuze wijze 
beheert, zal in hoofdzaak zijn gewijd 
aan wetgeving en kwaliteitsbewaking. 
Daarnaast zal ik enkele specifieke 
punten behandelen. 

De wetgeving op het terrein van de 
volksgezondheid en vooral de 
structuurwetgeving stagneert. Dit 
geeft mijn fractie aanleiding tot 
zorgen. Die zorgen betreffen allereerst 
de stelselwijziging op het gebied van 
de ziektekostenenverzekering. Een 
fundamentele stelselwijziging op dit 
gebied vraagt meer dan één kabinets-
periode en is dus niet meer van dit 
kabinet te verwachten. De stelselwij-
ziging op het terrein van de bejaar-
denverzekering en de vrijwillige 
verzekering kan wellicht nog nét in 
deze kabinetsperiode tot stand 
worden gebracht maar dan is 
indiening van de desbetreffende 
wetsontwerpen thans hoogst urgent. 
Een belangrijk gedeelte van de 
ombuigingstaak van dit kabinet is 
hiermee gemoeid. 

Het tweede probleem betreft de 
structuurwetgeving in de vorm van 
de WVG. Het beeld van deze wet, die 
in 1982 het Staatsblad bereikte en in 

beide Kamers van de Staten-Generaal 
met algemene stemmen werd 
aanvaard, is voor de buitenstaander 
heel onduidelijk en zelfs verwarrend. 
Wordt de WVG integraal ingevoerd, 
gedeeltelijk ingevoerd, grotendeels 
omgewerkt of vervangen door een 
WGM, een WGM, die door vrijwel 
alle adviesorganen op verschillende 
gronden werd afgewezen? 

Wetten - het lijkt een gemeenplaats 
maar het is een harde waarheid -
moeten worden gehandhaafd en 
toegepast. Wetten zijn geen zaak van 
papier en ambtenaren maar moeten 
door de bewindslieden worden 
gedragen en uitgevoerd. Wetten 
moeten duidelijkheid en houvast 
bieden en de motivatie van degenen, 
die eraan hebben meegedacht en 
gewerkt, mag niet worden verspeeld. 

Wanneer ik nu in het vervolg van 
mijn toespraak wat beschouwingen 
geef over de invoering van de WVG 
besef ik dat ik het gevaar loop, een 
eigen geestesprodukt te willen 
verdedigen. Ik hoop echter, dat ik mij 
in de afgelopen vier jaar voldoende 
distantie heb verworven om deze 
beschouwingen te houden. 

Natuurlijk zal er tegen de doorvoe-
ring van de WVG weerstand ontstaan. 
Alleen al de decentralisatie van de 
besluitvorming, die de WVG bevat, is 
moeilijk en weerbarstig. De beheer-
sing, die de WVG bevat door het 
stellen van financiële en bestuurlijke 
kaders, is ook niet voor iedereen 
gemakkelijk te aanvaarden. De 
gebiedsindeling, die uit de decentra-
lisatie voortvloeit, kan altijd wel door 
iemand of door een instantie worden 
aangevochten. Ook de lagere 
overheid, die met de plannings- en 
beheerstaken wordt belast, zal 
daarmee niet altijd even gelukkig zijn 
en grotere marges verlangen dan 
toegekend kunnen worden. De 
bestuurders in de lagere overheidscol-
leges krijgen een deel van de druk te 
dragen en zullen 'drukbestendig' 
moeten zijn. 

In het krachtenveld, dat door de 
WZV en de WVG wordt opgeroepen, 
heeft de staatssecretaris de neiging 
tot transacties over te gaan, 'conven-
ant' of 'generaal akkoord' genaamd. 
Natuurlijk kan dit nuttig zijn; ik 
herinner mij trouwens uit het 
verleden een 'package deal'. Echter, 
met een dergelijk instrument kunnen 
niet blijvend alle problemen worden 
opgelost. Er zullen altijd restproble-
men en restgroepen blijven bestaan, 
die bij deze convenanten niet aan 
hun trekken komen. Verder is het de 
vraag of bij deze transacties de 
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beloofde inspraak en de vastgestelde 
procedures worden nagekomen. 

Doorvoering van de WVG kan nog 
op andere weerstanden stuiten of op 
andere opvattingen dan leefden ten 
tijde van de behandeling van het 
wetsvoorstel. Dat kan zijn de door 
het kabinet gevoelde behoefte aan 
deregulering of de door de staatsse-
cretaris gegeven voorkeur aan het 
budgetmodel boven het stratificatie-
model. Uiteraard laat het bestaan van 
ons wettelijk instrumentarium in de 
gezondheidszorg, dat drievoudig is, 
te weten de structuurwetgeving (de 
WVG), de tariefswetgeving (de WTG) 
en de bekostigingswetgeving (de 
AWBZ en de Ziekenfondswet), een 
verschillend gebruik toe. Men kan 
echter niet in iedere kabinetsperiode, 
gesteld dat die vier jaar duurt, van 
systeem veranderen, laat staan van 
wetgeving. 

De structuurwetgeving voor de 
volksgezondheid moet een eigen 
accent hebben ten aanzien van die 
voor het welzijn en het sociaal-cultu-
reel terrein. Dat eigen accent staat 
geheel los van het belang van deze 
sectoren - dat breng ik niet in 
discussie - maar is noodzakelijk 
omdat de verzekeringsgrondslag van 
de gezondheidszorg met zijn vastom-
lijnde rechten van verzekerden dat 
zeer urgent maakt. Die verzekerings-
grondslag maakt het systeem veel 
moeilijker door een budget te 
beheersen, anders dan voor voorzie 
ningen die uit begrotingsgeld worden 
gefinancierd. 

De gezondheidszorg vertoont ook 
andere verschillen met bij voorbeeld 
de maatschappelijke dienstverlening, 
zoals de schaal van de voorzieningen, 
de relatie cliënt-dienstverlener en de 
duur van de projecten; door deze 
verschillen wordt het uitermate 
moeilijk de gezondheidszorg en de 
maatschappelijke dienstverlening in 
één structuurwet te regelen. 

Mijn fractie acht de verantwoorde 
beheersing van de gezondheidszorg 
urgenter dan de afstemming van de 
gezondheidszorg en de maatschappe-
lijke dienstverlening op elkaar, al is 
dit laatste ook wenselijk. Voor die 
afstemming bevat de WVG echter al 
een regeling. 

Het probleem van de ontwerp-wet 
gezondheidsvoorzieningen en 
maatschappelijke dienstverlening die 
aan de landelijke adviescolleges werd 
voorgelegd en door hen vrijwel 
unaniem werd afgewezen, is niet 
alleen de wijze waarop naar nauwere 
afstemming werd gestreefd, maar 

ook dat essentiële stukken uit de 
WVG werden geschrapt. Ik noem de 
meerjarenplanning en grote stukken 
van de inspraakregeling. Een heel 
bondige samenvatting van de 
bezwaren tegen de ontwerp-WGM 
geeft naar mijn oordeel het advies 
van het Centraal Orgaan Tarieven 
Gezondheidszorg. De conclusie moet 
zijn, dat in elk geval dit wetsontwerp 
WGM niet moet doorgaan. 

Doorvoering van de WVG is ook 
daarom van zoveel belang omdat 
deze wet voorziet in een betere 
afstemming tussen de intramurale 
gezondheidszorg en de extramurale 
gezondheidszorg, twee vormen van 
dienstverlening die sterk aan elkaar 
verwant zijn, vlak naast elkaar liggen 
en elkaar voortdurend nodig hebben. 
Op dit terrein liggen bij uitstek de 
substitutiemogelijkheden, een terrein 
dat nog veel meer onderzocht en 
bewerkt moet worden. De ervaring 
die nu wordt opgedaan bij de 
planning van de intramurale zorg via 
de Wet ziekenhuisvoorzieningen kan 
ten nutte gemaakt worden bij de 
planning in de extramurale zorg. 

Wil men de WVG uit een opzicht 
van deregulering gaan wijzigen, dan 
kan dat naar de mening van de 
fractie van de VVD door in de 
inspraakfase het primaat te geven 
aan de provinciale raden voor de 
volksgezondheid en bij voorbeeld 
door vereenvoudiging van de 
regeling van het vestigingsbeleid 
voor de vrije beroepen. Zulke 
wijzigingen tasten de essentie van de 
WVG niet aan. 

Zijn er praktische problemen te 
verwachten bij de invoering van de 
WVG? Als wij realistisch zijn, 
beantwoorden wij deze vraag 
bevestigend. Ik wil er twee noemen. 
In de eerste plaats de duur van een 
planning, zodat de plannen verouderd 
raken voordat ze zijn vastgesteld. In 
de tweede plaats de moeilijkheid om 
plannen uit te drukken in geld en ze 
binnen financiële kaders te houden. 

De lange looptijd van de planning 
lijkt mij in hoofdzaak een aanvangs-
probleem, omdat deze vorm van 
planning nog nieuw is , hetgeen de 
ontwikkeling van criteria en methoden 
noodzakelijkt maakt. Als de procedu-
res eenmaal zijn ontwikkeld en de 
nodige informatie ter beschikking 
komt, zal de planning veel sneller 
kunnen verlopen. Voorwaarde is 
daarbij dat de centrale overheid 
zichzelf beperkingen oplegt bij de 
toetsing van de voorgelegde plannen 
en dat de lagere overheid zich wil 
voegen naar de gestelde grenzen. Te 

trage vaststelling van plannen leidt 
tot overschrijding van termijnen en 
tot onnodige kosten. 

De vaststelling van de financiële 
kaders voor de regio's en subregio's 
is moeilijker. De Nationale Raad voor 
de Volksgezondheid heeft daarover 
kort geleden een heel lezenswaardig 
advies uitgebracht. Men geeft een 
methodiek voor de vaststelling van 
financiële kaders, afgeleid uit het 
Financieel Overzicht; het macro-kader. 
Het NIPG heeft in april 1984 in een 
studie vastgesteld dat regionale 
uitsplitsing van deze financiële 
kaders technisch mogelijk is, zoals 
ook in de memorie van antwoord is 
vermeld. 

De Nationale Raad en het College 
voor Ziekenhuisvoorzieningen 
hebben er terecht op gewezen dat de 
financiële kaders slechts 'papieren 
kaders' zijn, kaders in geld uitgedrukt. 
Het zijn geen geldsommen die ter 
beschikking van de plannende 
overheid worden gesteld. Ik onder-
schrijf graag het advies van de 
Nationale Raad, dat er kort samenge-
vat op neerkomt, dat de financiële 
kaders moeten dienen om de 
exploitatiegevolgen van volgens de 
plannen te nemen beslissingen te 
toetsen, maar niet om de lagere 
overheid een controlebevoegdheid 
op de gezondheidszorg te geven. Die 
laatste interpretatie zou een groot 
deel van de bevoegdheid van de 
uitvoerders en verzekeraars naar de 
overheid verschuiven, terwijl volgens 
doel en wordingsgeschiedenis van de 
WVG bij die overheid alleen het 
primaat van de planning wordt 
gelegd. 

Het is duidelijk dat, voordat de 
WVG integraal kan worden ingevoerd, 
deze twee problemen moeten 
worden opgelost. Ik noem daarbij de 
gebiedsindeling niet als een probleem 
- misschien is dat wat gemakkelijk 
van mij - omdat ik ervan uitga dat het 
ministerie van Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur snel het initiatief zal 
nemen en de voor de gezondheidszorg 
functionele gebiedsindeling met 
succes bij Binnenlandse Zaken zal 
bepleiten. 

Gezien hetgeen nog voor de 
invoering van de WVG moet worden 
gedaan, is er alle aanleiding om de 
denkkracht, de energie en de 
motivatie van alle betrokkenen 
daarop te richten. Het is beter om 
daarop de activiteit te richten en niet 
de energie te verspreiden over de 
afstemmings- en bekostigingsproble-
matiek van gezondheidszorg en 
maatschappelijke dienstverlening. 
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Men moet niet verder willen springen 
dan zijn polsstok lang is, zo zou ik in 
sporttermen tot de staatssecretaris 
van volksgezondheid en sportzaken 
willen zeggen. 

Ik hoop in de beperkte tijd die dit 
beleidsdebat mij biedt, duidelijk te 
hebben gemaakt waar voor onze 
fractie de urgentie in de wetgeving 
ligt. Daarbij heb ik de urgentie van de 
wet-beroepsuitoefening individuele 
gezondheidszorg (met de herziening 
van het tuchtrecht), de wetgeving 
voor de verpleging en die op het 
terrein van de bloedtransfusie nog 
niet genoemd. Wij vragen de 
staatssecretaris en de minister om op 
het gebied van de structuurwetgeving 
snel duidelijkheid te verschaffen in de 
door ons voorgestane richting. 
Eventueel zullen wij daarover in 
tweede termijn een uitspraak van de 
Kamer vragen. 

Mijn tweede onderwerp betreft de 
kwaliteitsbewaking van de technolo-
gie en van de beroepsuitoefening in 
de gezondheidszorg. Die kwaliteitsbe-
waking heeft de voortdurende zorg 
van de bewindslieden nodig, te meer 
nu de grenzen van volume en kosten 
steeds scherper gesteld worden. 

Dat de technologische vernieuwing 
met grote sprongen vooruit gaat, 
illustreert wel de opsomming op 
bladzijde 50 van de memorie van 
antwoord. Daaruit blijkt bij voorbeeld 
wat er mogelijk is en wat er gebeurt 
op het gebied van de diagnostiek en 
de transplantaties. Voor de gemiddel-
de medicus, paramedicus en ver-
pleegkundige zijn deze ontwikkelingen 
nauwelijks bij te houden. Het zelfde 
geldt voor de technische diensten in 
de instellingen waar deze technologie 
wordt toegepast. Voor de geneeskun-
dige inspectie ligt hier een belangrijke 
maar moeilijke taak, evenals voor 
degenen die zich met de toetsing van 
de te gebruiken apparatuur bezighou-
den. 

Het valt in dit verband op dat de 
Wet op de medische hulpmiddelen 
nog zo weinig uitvoeringsbesluiten 
telt. Gebeurtenissen als die rond de 
kunstmatige hartkleppen doen de 
vraag rijzen of departement en 
inspectie voldoende bemand zijn om 
aan dergelijke betreurenswaardige 
zaken tijdig het hoofd te bieden. 

Eenzelfde vraag mag ook worden 
gesteld voor de inspectie op het 
para-medisch en verpleegkundig 
gebied. De verpleging komt in de 
gezondheidszorg onder toenemende 
druk te staan. Het is de staatssecre-
taris natuurlijk bekend. Allereerst 

moet door de steeds kortere gemid-
delde verpleegduur hetzelfde werk in 
minder tijd worden gedaan. Ten 
tweede maakt de nieuwe technologie 
een meer specialistische kennis 
noodzakelijk. Ten derde betekent de 
arbeidstijdverkorting zonder een 
volledige herbezetting een indirecte, 
eigenlijk sluipende taakverzwaring. 

Gelukkig gaan van de verpleegkun-
dige inspectie voortdurend impulsen 
uit om de kwaliteit van de opleiding 
en van de beroepsuitoefening te 
verbeteren. Ook het Instituut voor 
Verplegingswetenschap is uit een 
initiatief van de inspectie ontstaan. 

Voor vier onderwerpen vraag ik in 
dit verband de aandacht van de 
staatssecretaris. Het Instituut voor 
Verplegingswetenschap te Utrecht 
gaat zich, na een lange aanloop, 
vooral met fundamenteel onderzoek 
bezighouden. 

1. Wil de staatssecretaris steun 
van rijkszijde voor dit instituut nog 
eens overwegen wanneer het een 
goede taakverdeling met verwante 
instituten weet te bereiken, zoals die 
in Utrecht - het NZI - Maastricht en 
Eindhoven? 

2. Specialisatie in de verpleging is 
op den duur onontkoombaar. Zijn de 
kosten van de daarvoor benodigde 
opleiding zo hoog dat zij niet uit de 
verpleegprijs kunnen worden 
betaald? Kan de staatssecretaris een 
indicatie van die kosten geven? 

3. De kwaliteit en de onafhankelijk-
heid van het inspectie-apparaat als 
geheel mogen toch vanzelfsprekend 
rekenen op de aandacht en de 
bescherming van de bewindslieden? 

4. De nieuwe adviesaanvrage die 
de staatssecretaris op aandringen 
van mevrouw Kamp aan de overzijde 
heeft laten uitgaan over een verbete-
ring van de mogelijkheid tot thuisver-
pleging juich ik zeer toe. Zij getuigt 
van een betere benadering dan de 
oorspronkelijke, ambtelijke nota over 
dat onderwerp. 

Een laatste voorbeeld dat aantoont 
hoezeer de ontwikkelingen op het 
gebied van ziekte en ziektebestrijding 
voortdurend moeten worden gevolgd 
is AIDS. Met waardering las ik in het 
antwoord over de activiteit die op dit 
punt al is ontplooid. AIDS is een 
infectieziekte die snel om zich heen 
grijpt en die een zeer hoge mortaliteit 
kent. Vooral aan de bijzondere 
risicogroepen moet hierover voorlich 
ting worden gegeven, waarbij het 
belang van de slachtoffers voorop 
moet staan. 

De ontwikkeling rond AIDS vormt 
een nieuw bewijs voor de gelukkig in 

Nederland gehuldigde stelling, dat 
bloed voor bloedtransfusies aan de 
hoogste eisen moet voldoen en geen 
handelsprodukt mag zijn. Daarom is 
bespoediging van de behandeling 
van de nieuwe Bloedtransfusiewet 
van groot belang. Is er een meldings-
plicht voor de aangifte van AIDS bij 
de inspectie, uiteraard met waarbor-
ging van de privacy van de patiënt? 
Zo neen, waarom niet? 

Gezien de spreektijd die ik nog ter 
beschikking heb, mijnheer de 
Voorzitter, wil ik nog maar één 
onderwerp kort behandelen. Dit 
betreft de problematiek van de 
euthanasie. Uiteraard is dit een 
gecompliceerd en gevoelig onder-
werp, dat je niet in enkele zinnen 
kunt behandelen. Daarvoor zou een 
grondige voorbereiding noodzakelijk 
zijn. Ik maak daarom alleen enkele 
kanttekeningen. 

De euthanasie begint een klem-
mend probleem te worden, waarvoor 
bij de bevolking grote aandacht 
bestaat. De praktijk van het medisch 
handelen of niet-handelen bevindt 
zich langzamerhand ver van de wet, 
terwijl de rechtspraak bezig is een 
systeem van strafuitsluitingsgronden 
te ontwikkelen dat min of meer een 
eigen leven gaat leiden. 

De Gezondheidsraad heeft de 
grondslagen van een mogelijk nieuw 
beleid geformuleerd in een uitstekend 
rapport. Daarna werd de Staatsconv 
missie ingesteld met een zeer brede 
taakomschrijving en samenstelling. 
Zou de totstandkoming van het 
rapport van de Staatscommissie 
kunnen worden bespoedigd, of zal dit 
pas in 1986, het verkiezingsjaar, 
worden uitgebracht? Zou voorkomen 
kunnen worden dat dan rond dit 
onderwerp de verkiezingsstrijd 
ontbrandt? 

Tot slot wil ik een paar persoonlijke 
opmerkingen maken. Zowel de 
minister als de staatssecretaris 
hebben zich in het afgelopen jaar 
zeer ingespannen. Zij hebben de 
problemen niet ontweken en zich er 
herhaaldelijk middenin gestort. Voor 
de staatssecretaris is de sport een 
deel van de portefeuille waar hij veel 
plezier aan beleeft en dat hem helpt 
in vorm te blijven. Moge zowel hij als 
de minister genoeg voldoening 
vinden in hun werk om dit met 
dezelfde kracht voort te zetten. 

D 
De heer E i js ink (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Er is nog geen jaarprijs 
voor de beste staatssecretaris en ik 
zou daarop ook niet willen aansturen. 
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Er is al zoveel over staatsprijzen 
gesproken! Ik mag echter toch wel 
namens de CDA-fractie zeggen, dat 
ons het door de bewindslieden 
gevoerde beleid en hun inzet 
- alsmede de inzet van hun ambte-
naren - op de vele terreinen die zij 
bestrijken, in zekere mate goed doen. 
Wij willen daaraan onmiddellijk 
toevoegen dat het beantwoorden van 
300 schriftelijke vragen, gesteld door 
de leden van de Eerste Kamer, op 
zich natuurlijk een bijna onmogelijke 
taak is. Dit is dan ook wel enigermate 
gebleken uit de beantwoording zelf. 

Mijnheer de Voorzitter! Van 
Schopenhauer is de gedachte, dat 
het niets wel eens beter is dan de 
wereld waarin wij leven. Die sublieme 
gedachte kwam bij mij op, toen ik het 
antwoord op vraag 1 las. Het is altijd 
goed om met vraag 1 en het antwoord 
daarop te beginnen. Misschien mag 
ik in dit verband in het kort de 
geschiedenis - ik zou bijna zeggen: 
de roman - van de evaluatie behan-
delen. Het is een groot aantal jaren 
geleden begonnen. 

Het was, als ik het mij goed 
herinner, één van de onzalige 
vruchten - zo blijkt nu - van de vele 
UCV's die aan de overzijde worden 
gehouden, waaruit soms ook nog 
goede dingen voortkomen. Toen is 
gesproken over evaluatie van 
experimenten in de volksgezondheid. 
De tweede keer dat het voorkwam, 
was om de gemoederen van kamerle-
den eniger mate onder controle te 
krijgen door te zeggen: 'Wacht u nu 
maar rustig af; wij gaan langzaam 
maar zeker, in het volle bewustzijn 
van onze verantwoordelijkheden, aan 
het werk. U krijgt een evaluatie en 
dan zult u zien, wat er mis of juist 
niet mis is gegaan'. 

Er werd toen niet bij gezegd wat nu 
in de memorie van antwoord staat, 
namelijk dat men er eigenlijk niets 
mee heeft te maken, omdat het een 
zaak van de regering en van het door 
de regering te bepalen beleid is. 
Daarover mag de Kamer oordelen. 

Neen, het is heel anders gegaan. 
De ontstaansgeschiedenis van de 
evaluatie is begonnen in de span-
ningsfeer tussen beide delen van de 
wetgeving, dat wil zeggen de 
regering en de Kamers anderzijds. 
Daar is de aanpassing gevonden aan 
moderne en nieuwe situaties, omdat 
er behoefte was om iets te doen: 
welnu, wij gaan onze weg en wij 
zullen al gaande leren. Dat is een 
heel goede zaak, ook in de volksge-
zondheid. Dan zullen wij evalueren. 

Dat 'wi j ' was niet de regering; dat 
was het gesprek tussen Kamer èn 
regering, hetgeen ook heel duidelijk 
in de UCV's zichtbaar was. 

Nu vragen wij om enige ordening 
van de uitspraken over de evaluatie 
om de zaak op een lijn proberen te 
krijgen. Wij krijgen dan een heel 
merkwaardig antwoord. Het eerste 
deel van dat antwoord is: evaluatie-
beminden - zo schrijft Paulus aan de 
gemeente - dat is eigenlijk alles. En 
als het alles is, is het natuurlijk niets. 
Dan hoeven wij ons ook geen zorgen 
meer te maken. Wij hoeven ons ook 
niet meer over de brug te laten halen 
met het begrip 'evaluatie'. 

Wij hoeven niet opzij te gaan voor 
de praktische argumenten die 
zeggen: gij zult bij de evaluatie wel 
zien hoe het uitpakt en wellicht 
hebben wij gelijk of zal blijken, dat 
wij moeten bijstellen, in gemeen 
overleg. Nog erger is het wanneer wij 
de vraag stellen hoe die evaluatie 
eruit ziet, aan de hand waarvan wordt 
geëvalueerd, door wie en ten 
behoeve van wie. Dat is bij instellingen 
gebeurd die experimenten hebben 
gedaan. Een gedeelte daarvan is 
gerealiseerd en een ander gedeelte 
niet. 

Het is zo gegaan met betrekking 
tot evaluatie van het overhandigen 
aan instituten op private basis in 
Nederland van monopolies in de 
verzorgende sfeer. Daarbij is uitdruk-
kelijk gezegd, dat geëvalueerd zou 
worden. Wat doen die instituten? Zij 
evalueren zelf. Heeft men ooit van 
een instituut gehoord, dat in zijn 
eigen evaluatie tot de ontdekking 
kwam dat het zichzelf moest ophef-
fen? Dat zijn hoge uitzonderingen. 
Het lijkt mij niet de goede weg. 

Mijnheer de Voorzitter! Als de 
regering bij monde van beide 
bewindslieden - zij hebben be'den 
die woorden gebruikt - nu onder-
streept wat die evaluatie werkelijk is, 
doet zij iets heel merkwaardigs met 
de memorie van antwoord. Dat is mij 
dit jaar voor het eerst echt goed 
opgevallen. Zij hebben er een 
memorie van vraagtekens van 
gemaakt. Met andere woorden: het 
spel wordt omgekeerd. Wij vragen de 
regering of zij onze ideeën over de 
evaluatie goed vindt en zij zegt: neen, 
wij gaan vragen stellen. 

Want wie bepaalt en volgens welke 
normen wanneer iemand objectief is? 
Ik lees maar voor, mijnheer de 
Voorzitter! Hoe moet het begrip 
'buitenstaander' worden geïnterpre-
teerd? Als een onderzoeksinstelling 
buiten het departement? Of als een 

zonder politieke binding met een 
zittend kabinet? Of nog anders? In al 
die gevallen: wie formuleert die 
opdracht? Ja, dat vroegen wi j ! 

Natuurlijk, wie kaatst, moet de bal 
terugverwachten en wie vragen stelt, 
heeft recht op een antwoord. Kijk, als 
je dit allemaal hoort over evaluatie en 
het aantal experimenten, het aantal 
voorzieningen en de wetgeving die 
zijn belegd met evaluatie en je krijgt 
dit antwoord, dan zullen wij in den 
vervolge twee wegen hebben te 
gaan: of ons van die mededeling 
niets aantrekken of direct al roepen 
'stop, geeft nu reeds aan welke 
normen zullen er zijn, door wie 
geëvalueerd wordt, ten behoeve van 
wie en op welk ti jdstip'. Wij zullen 
het allemaal moeten clausuleren, 
want anders is het antwoord: het is 
niets en misschien is dat zelfs beter 
dan de wereld waarin wij leven. 
Aldus Schopenhauer. 

Ik kom aan het volgende deel van 
mijn betoog, dat uitermate kort kan 
zijn. Wat de structurele wetgeving 
betreft, wil mijn fractie zich geheel 
aansluiten bij het betoog van 
mevrouw Veder-Smit. Ik wil in dit 
verband een voorbeeld uit de 
automobielwereld geven. Eén van de 
kunsten van het moderne autoverkeer 
is weven en invoegen. Ik heb de 
indruk dat het kabinet er niet in 
slaagt te weven en in te voegen. Dit 
verhaal houd ik ieder jaar. Collega's 
van de PvdA hebben hierover een 
opmerking gemaakt.Toch probeer ik 
ieder jaar weer iets anders naar 
voren te brengen; dit keer is het 
Schopenhauer! 

Ook nu wil de fractie van het CDA 
stellen dat er geen drie halve auto's 
achter elkaar de baan op moeten 
worden gestuurd: Ik denk hierbij aan 
de gedeeltelijk ingevoerde Wet 
ziekenhuisvoorzieningen, daarna de 
WVG en straks weer een nieuwe 
auto! Het kabinet moet ervoor zorgen 
dat de eerste twee auto's zo goed 
mogelijk rijden, zo mogelijk in 
colonne. Invoegen en weven! De 
wetten moeten in elkaar worden 
gepast. In het veld mogen geen 
problemen ontstaan ten aanzien van 
de planningssystematiek van beide 
wetten. 

Bovendien moet rekening worden 
gehouden met wat het geheel gaat 
kosten. Ook het weven en het 
invoeren kost veel geld en veel 
energie. Men bewerkstelligt bezuini-
gingen op nationaal niveau. Toch 
moet men zich goed realiseren dat 
met deze gedecentraliseerde 
wetgeving de lagere organen niet 
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minder, maar meer moeten opbren-
gen. 

Dit brengt mij bij mijn volgende 
onderwerp betreffende de bezuini-
gingen, de beslissingen met betrek-
king tot de grenzen van de zorg etc. 
Dan komt er een grappig antwoord, 
dat overigens wederom een vraag is. 
De regering stelt: u vindt toch niet 
dat wij moeten bepalen welke patiënt 
wel en welke patiënt niet medische 
hulp krijgt. Daar hadden wij het niet 
over! Het gaat niet om individuele 
patiënten. Het gaat om het vraagstuk: 
waar ligt de grens? Wij hebben 
duidelijke grenzen aangegeven ten 
aanzien van enerzijds de nieuwe 
technologie en anderzijds de zorg 
voor de demente bejaarden. 

Hiermee zijn wij erg ongelukkig. 
Het is echter een dooddoener, als je 
het eind van de desbetreffende 
paragraaf bekijkt. Daar staat: de 
staatssecretaris blijft bij datgene wat 
hij in de Kamer heeft gezegd, 
namelijk dat nieuwe technologie in 
principe voor iedereen beschikbaar 
moet zijn. De staatssecretaris voegt 
daar in een andere paragraaf aan toe: 
behoudens de daaraan verbonden 
kosten. Ik zal echter uitgaan van het 
eerste deel van zijn stelling. 

Hier liggen de beleidsvragen met 
betrekking tot de 'input' van de 
middelen in de volksgezondheid voor 
de nieuwe technologie. Er zijn echter 
grote groepen die werkelijk worden 
bedreigd, waarvoor niet voldoende 
voorzieningen bestaan. Ik verwijs 
hierbij naar de drie pro mille in 
verband met de geestelijke gezond-
heidszorg en dus de demente 
bejaarden. Hierop wordt ook ingegaan 
in de memorie van antwoord. De 
heer Schuurman heeft gewezen op 
de fundamentele en principiële 
vragen die er op dit punt bestaan. 
Een en ander is echter ook te 
concretiseren in de mate waarin de 
middelen moeten worden terugge-
bracht. 

Je doet er altijd goed aan om goed 
gewapend te velde te komen. De 
staatssecretaris stelde dat wij ten 
onrechte mededelen dat de kosten 
voor de volksgezondheid door de 
regering worden opgeschroefd. Ik 
heb een voorbeeld laten uittikken; 
dat kan de staatssecretaris van mij 
krijgen, zodat hij dit niet achteraf in 
de schriftuur behoeft na te lezen. 

Het gaat om het volgende. Bij brief 
van 8 december 1984 maakte de 
staatssecretaris van WVC het 
regeringsstandpunt bekend over 
beschermde woonvormen voor 

ex-psychiatrische patiënten en 
psycho-sociaal kwetsbare groepen. 
In dat besluit staat: De vrije norm van 
0,16 bij de algemeen psychiatrische 
ziekenhuizen (APZ) wordt zonder 
argumentatie bij de beschermde 
woonvormen (BW) gevoegd tot een 
norm van 0,38. Dit betekent, gezien 
de aantallen die hiermede gemoeid 
zijn, de creatie van een nieuw 
behandelingsinstituut. Er wordt een 
tweede soort psychiatrisch ziekenhuis 
gecreëerd. Bij deze aantallen blijft 
behandeling binnen de nieuwe 
voorziening noodzakelijk. 

Naast de algemeen psychiatrische 
ziekenhuizen en de RIAGG's wordt 
een nieuwe organisatievorm tot 
stand gebracht. Dit heeft de volgende 
consequenties: afstemmingsproble-
men met de overige behandelende 
organisaties en grote 'overhead' voor 
provinciale centrale bureaus etc. 
Waarom wordt niet gekozen voor een 
gezamenlijke ontwikkeling binnen de 
RIAGG, als dat al nodig is? De 
RIAGG's zijn op zichzelf al geen 
gelukkig voorbeeld van deze ontwik-
keling. 

Waarom staan de psychiatrische 
ziekenhuizen voortdurend in het 
strafhoekje? Waarom wordt keer op 
keer gezocht naar nieuwe vormen 
van dezelfde behandelingssoort? 

Los hiervan wil ik op het volgende 
wijzen. Wij hebben vanochtend de 
minister van Justitie horen praten 
over deregulering. Ik begin langza-
merhand het idee te krijgen dat 
deregulering alleen iets is voor de 
centrale overheid. De rest, provincies 
en gemeenten, zij regelden voort! In 
de memorie van antwoord staat 
weliswaar dat je ze daar van af moet 
houden, maar zij gaan rustig voort. 

Ik wil mijn betoog besluiten met 
enkele vragen en opmerkingen over 
prijzen en honoraria. Wij hebben ons 
nogal in die problematiek verdiept. 
De antwoorden zijn over het algemeen 
heel duidelijk. Het komt echter vaker 
voor dat antwoorden op vragen 
nieuwe vragen oproepen. Wij hebben 
dus in het kader van prijzen, honoraria 
en arbeidsvoorwaarden vragen 
gesteld over de budgettering. 
Wellicht wil de staatssecretaris 
daarop nu wat dieper ingaan. 

Wij hebben gesteld dat de budget-
tering ten doel heeft, de nulgroei te 
bevorderen. Waarom worden 
instituten die in een bepaald jaar 
door welke omstandigheden dan ook 
binnen hun budget blijven, daarvoor 
een volgend jaar gestraft door 
verlaging van het budget? Dat . 
gebeurt namelijk in de praktijk. Als je 

je begroting niet voor september 
opmaakt, dan had je vroeger allerlei 
moeilijkheden met de nieuwe 
begroting. Je moest dus zorgen voor 
die tijd binnen te komen. Nu is dat er 
niet meer bij. Je zit vast aan het 
budget. 

De werkelijkheid is als volgt. Als je 
bij je budget uitgaat van de peildatum 
1 januari 1984, dan moet je er eind 
1984 voor zorgen dat je iets boven 
dat bedrag uitkomt. Je loopt anders 
het risico, het volgend jaar gekort te 
worden. Nu wordt er wel gesteld dat 
dit niet waar is, omdat de COTG-regels 
alleen maar rekenregels zijn, die niets 
te maken hebben met regulering en 
deregulering. De hele verantwoorde-
lijkheid berust bij de ziekenhuizen en 
instellingen zelf, althans binnen die 
rekenregels. Ik vraag mij af hoe groot 
de marge is voor zelfbestuur. De 
staatssecretaris heeft aangegeven 
dat die marge uitermate klein is. Naar 
mijn opvatting moet die marge iets 
groter zijn, want ik sta aan de andere 
kant van de groene tafel. 

Wat gebeurt er nu? Structurele 
budgetverlagingen zijn iets anders 
dan incidentele budgetverlagingen, 
Over dat laatste stelden wij een 
vraag, maar wij kregen een antwoord 
over de structurele budgetverlagin-
gen. De structurele budgetverlagingen 
komen tot stand door generieke 
maatregelen voor een sector. Het is 
duidelijk dat die maatregelen van 
boven komen. Ik denk dan aan de 
verlaging van erkenningen, aan het 
aantal bedden en specialisten en aan 
de met de financiers overeengekomen 
verlaging van de produktie. En dat 
alles zal plaats moeten vinden na, in 
en met overleg met de patiëntenbon-
den, de medewerkers, de technische 
diensten, het management, de artsen 
en, helemaal aan het eind, de 
specialisten. 

D 
De heer Kuiper (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil mijn betoog met 
drie citaten beginnen. 

Er werd 'een soort van razzia op 
het gebied van Kunsten en weten-
schap', zo klaagde het conservatieve 
Tweede-Kamerlid Wintgens op 25 
november 1862 bij de behandeling 
van Hoofdstuk V, onderdeel VIII 
(Kunsten en Wetenschappen) van de 
Staatsbegroting 1863. Op de voor 
deze beide onderwerpen in het totaal 
uitgetrokken f 142.792, zijns inziens 
'een som die nog niet een derde 
gedeelte bedraagt van de kosten van 
één regiment infanterie', werd door 
de Ministervan Binnenlandse Zaken 
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Thorbecke ten onrechte bezuinigd. 
(Handelingen 1862-1863, blz. 252). 

'Ondanks de bezuinigingen zijn de 
Kunsten er helemaal niet zo slecht 
afgekomen. Brinkman heeft tamelijk 
wat gered en goodwill verzameld. 
Dat wordt in één klap teniet gedaan', 
aldus verzuchtte één van de volgens 
VN van 23 februari 1985 in zak en as 
zittende WVC-ambtenaren, na de 
beslissing van deze bewindsman om 
de P.C. Hooftprijs niet toe te kennen. 

'Mijnheer de Voorzitter! Ik meen te 
mogen zeggen dat de tijdgeest van 
1985 wel een andere is. Alleen mijn 
departement besteedt zonder 
bezuinigingen tot nu toe deze 
kabinetsperiode jaarlijks zo'n 700 
miljoen aan de Kunst met als doel de 
spreiding, de ontplooiing en het 
behoud van de vrije cultuur', aldus 
minister Brinkman op 27 februari 
1985 in de Tweede Kamer, nadat hij 
zijn verre ambtsvoorganger Thorbec-
ke geciteerd had, die op 25 november 
1862 de staf had gebroken over het 
'populariteitsbejag' en de 'ostentatie' 
die zijns inziens gepaard gingen met 
de 'zogenaamde bescherming van 
kunst en wetenschap die niet zozeer 
de wetenschap en de kunst, als wel 
de kunstenaar en de mannen van 
wetenschap geldt'. (Handelingen 
1984-1985, blz. 3616). 

Mijnheer de Voorzitter! In mijn 
bijdrage aan dit beleidsdebat over de 
begroting van Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur wil ik namens mijn 
fractie vooral drie punten tot uitdruk-
king brengen. In de eerste plaats 
heeft mijn fractie, zij het met regionale 
nuances, waardering voor de wijze 
waarop de bewindsman en zijn 
ambtenaren anno 1985 de belangen 
van het hoofdstuk Cultuur van de 
staatsbegroting behartigen, zowel 
budgettair als wat betreft de vernieu-
wing van beleid. Wij zouden het 
onjuist en onrechtvaardig vinden als 
de sombere voorspelling van de 
ambtenaar uit het tweede citaat 
bewaarheid zou worden. 

In de tweede plaats kunnen wij de 
beslissing die de minister nam in het 
moeilijke dilemma waarvoor het 
juryrapport voor de P.C. Hooftprijs 
1984 hem stelde, niet alleen respec-
teren maar ook billijken. Wij stemmen 
in met diegenen die, nadat de eerste 
kruitdamp was opgetrokken, stelden 
dat er geen sprake was van bedreiging 
van de vrijheid van meningsuiting, 
censuur, staatskunst of iets dergelijks, 
maar van het in een uitzonderlijke 
situatie gebruik maken van een in het 
reglement voor de P.C. Hooftprijs 

gegeven bevoegdheid die ieders 
vrijheid onverlet laat. Het is niet mijn 
bedoeling om na het debat aan de 
overzijde uitvoerig op de zaak zelve 
in te gaan. 

Ik verwijs kortheidshalve naar de 
bijdrage van mijn geestverwant de 
heer Beinema. Ik wil slechts benadruk-
ken, dat het ook onze fractie niet 
gaat om één zin uit het juryrapport, 
maar om de wijze waarop in de 
tweede helft van dat rapport via een 
aantal citaten de levensovertuiging 
van verschillende groepen uit de 
bevolking werd gediskwalificeerd. 

In dit verband stel ik nog een 
informatieve vraag, al is het mosterd 
na de maaltijd. Ook uit het debat in 
de Tweede Kamer en de uitlatingen 
van de minister daarin heb ik begrepen 
dat het bij de staatsprijs voor de 
letterkunde gaat om een prijs die 
wordt toegekend voor het gehele 
oeuvre. In 1984 werd door het 
ministerie van Buitenlandse Zaken 
een brochure uitgegeven getiteld 
'Het Koninkrijk der Nederlanden, 
feiten en cijfers, Kunst- en cultuurbe-
zit' waarin als alternatief ook genoemd 
wordt 'of voor een werk gepubliceerd 
in de drie jaar voorafgaande aan het 
jaar van de uitreiking van de prijs'. Is 
dit een citaat uit een vorige versie 
van het reglement of komen de 
huidige alternatieven nog voor in de 
huidige versie van het reglement? 

In de derde plaats maak ik een 
aantal opmerkingen over de verhou-
ding tussen overheid en kunst, mede 
naar aanleiding van het debat over 
de zienswijze van diverse politieke 
stromingen daaromtrent. Dan zal 
blijken dat ik uit ten dele dezelfde 
bronnen en ten dele andere bronnen 
put als voorgaande spreker op dit 
katheder. Waarschijnlijk zal het 
geheel van onze bijdragen een goed 
beeld van de gehele discussie geven. 
Het heeft ons verbaasd dat een 
discussie met redelijke argumenten 
over de werkelijke merites van de 
zaak niet mogelijk bleek. Zij werd in 
elk geval in eerste instantie zeer 
bemoeilijkt door de stereotiepe wijze 
waarop de publiciteit, het overgrote 
gedeelte van de parlementaire 
oppositie en vele betrokkenen een en 
ander in het keurslijf van het schema 
kabinet-oppositie trokken. 

Slechts de achtergrondbeschou-
wingen van sommigen in tweede 
instantie brachten nuancering, maar 
de toon van het debat was gezet 
door de eerste klap. Afgezien van 
D'66 stelde de oppositie zich ook in 
het debat in de Tweede Kamer even 
eenzijdig op als de conservatieve 

oppositie bij monde van Wintgens 
zich in 1862/1863 opstelde tegenover 
Thorbecke in het eerste citaat dat ik 
zoeven gaf. Partijzucht in 1862 en 
polarisatiedrang in 1985 overscha-
duwden het debat over de zaak zelve. 

Immers, in 1862 verwierp Thorbec-
ke weliswaar de zogenaamde 
bescherming van Kunst en Weten-
schap, maar hij zag wel de noodzaak 
van reisbeurzen, zorg voor onderwijs, 
stichting van musea en selectieve 
aankoop van kunstwerken, zoals de 
heer Tummers al releveerde. In 1985 
toen het over een immateriële zaak 
ging, werd ook niet werkelijk ingegaan 
op de argumenten van de bewinds-
man, anders dan via het citeren van 
het adagium van Thorbecke en het 
leggen van een onjuist verband met 
het gehele kabinetsbeleid. 

Er is reeds een aantal malen op 
gewezen dat het onhistorisch is om 
Thorbecke's uitspraak: 'Kunst is geene 
regeringszaak... in zoverre de 
Regeering geen oordeel nog eenig 
gezag heeft op het gebied der Kunst' 
naar onze situatie over te planten. Zij 
werd gedaan in een tijd waarin er 
geen staatsprijzen bestonden en dus 
ook geen reglementen volgens welke 
ze toegekend werden, en in een 
discussie die betrekking had op 
beeldende kunst en zich eigenlijk 
beperkte tot de schilderkunst. 

Bovendien vond de niet-toekenning 
in het huidige geval plaats om 
redenen die juist niet op het gebied 
der kunst zijn gelegen. De scepsis die 
Thorbecke aan de dag legde jegens 
staatsmedailles voor beeldende 
kunstenaars doet gerede twijfel rijzen 
aan zijn posthume rol als getuige a 
décharge - of was het charge? -
tegen de niet-toekenning van een 
staatsprijs voor de letterkunde. 

Een interessant onderdeel van de 
context uit 1862 was overigens de 
conservatieve stroming waartegen 
Thorbecke zich moest verweren. De 
vooraanstaande conservatief 
Wintgens die wij reeds citeerden 
stelde: 'Ik geloof echter dat de leer 
van terughouding,... laat ik maar 
zeggen van onverschilligheid bij de 
Regering jegens kunsten en weten-
schappen, niet wenschelijk is. Ik 
geloof dat het nationaal belang, ja 
laat ik zeggen de nationale eer, een 
ander beginsel vordert, nl. dat van een 
verstandige verpleging van de kunst 
en de wetenschappen door de 
Regering'. Er was dus kennelijk ook al 
een associatie tussen welzijn, volksge-
zondheid en cultuur in die t i jd. 
Tegenover de uitlating van de liberaal 
Thorbecke, te weten 'Het kunstenaars-
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genie weet zich zelf zijn weg te banen 
en veredeling der natie behoort tot 
de staatstaak'. Een belangrijke 
drijfveer voor hem was overigens 'de 
glansrijke daden der voorvaderen op 
grootse schilderijen tentoongesteld te 
zien'. De conservatief Wintgens 
voorstander van een actieve cultuurpo-
litiek avant la lettre! 

Als ik in mijn tekst het begrip 
'actieve cultuurpolitiek' niet tussen 
aanhalingstekens gezet zou hebben, 
zou ik terecht beschuldigd kunnen 
worden van anachronistisch gebruik 
van citaten. Het zou inhoudelijk ook 
onrechtvaardig zijn tegenover de 
maatschappijkritische socialistische 
bewindsman Van der Leeuw, in 
wiens conceptie van actieve cultuur-
politiek ook de instelling van staats-
prijzen, zoals de P. C. Hoofdprijs in 
1947, paste. 

In zijn politieke testament 'Nationa-
le Cultuurtaak' uit 1948 stelde hij: 
'Kunst is een zaak van het gehele 
volk en daar aan de overheid de zorg 
voor het welzijn van het gehele volk 
is opgedragen, is kunst regeringszaak 
bij uitnemendheid.' Hij dacht voor de 
organisatie daarvan overigens 
geenszins aan een almachtig 
departement, noch aan een staatscul-
tuur, omdat zijns inziens regering en 
betrokkenen elkaar in autonome 
organische lichamen moesten 
ontmoeten en samen moesten 
beslissen over coördinatie en 
stimulering van cultuur in brede zin. 

Interessant in verband met ons 
onderwerp is dat hij expliciet stelde 
'dat al het voorgestelde geen enkele 
kans van slagen heeft, wanneer het 
niet geschiedt tegen een geestelijke 
achtergrond en niet wordt gedragen 
door geloof'. Om fair te zijn, moet 
daaraan toegevoegd worden dat Van 
der Leeuw daarbij de verzuiling - het 
christelijk etiket - probeerde te 
doorbreken, maar ook de neutrale 
Staat verwierp. Hij stelde: 'De 
hoogste geestelijke waarden van 
christendom en humanisme welke 
ons volk kent, moeten in de cultuur 
tot hun recht komen, in hun noodza-
kelijke verscheidenheid, maar ook in 
het niet geringe, dat zij alle gemeen 
hebben.' 

Mijnheer de Voorzitter! Het is 
bekend dat de anti-revolutionaire 
politieke stroming, waaruit ik stam, 
die nu met andere christen-democra-
tische stromingen in het CDA is 
samengevloeid, zich toentertijd fel 
keerde tegen de visie op Staat en 
maatschappii van Van der Leeuw, 
zowel vanuit het oogpunt van de 

zogenaamde souvereiniteit in eigen 
kring - de zelfstandigheid van 
verschillende sectoren van de 
samenleving, terreinen des levens -
als vanuit de waarde die zij hechtte 
aan de christelijke organisaties op al 
die terreinen. 

Maar ook als buitenstaander mag 
men toch in alle objectiviteit vaststel-
len dat de geest van Gestel - door 
Banning samengevat in de titel van 
zijn boekje 'Geestelijk samenleven in 
Nederland' - die de achtergrond 
vormde van de 'actieve cultuurpoli-
tiek' van Van der Leeuw in de huidige 
discussies, geen rol meer speelt bij 
vele critici van het besluit van deze 
bewindsman, die tot de politieke 
erfgenamen behoren van de bewinds-
man die de stoot gaf tot de instelling 
van de staatsprijs. 

Uiteraard denk ik er niet aan, te 
zeggen dat iemand als de fijnzinnige 
Van der Leeuw grote moeite gehad 
zou hebben met het toekennen van 
de P. C. Hooftprijs op basis van dit 
juryrapport. Ik zou de fout maken die 
ik in anderen kritiseer. Maar een uit 
zijn verband gerukt adagium van 
Thorbecke lijkt mij toch een te 
magere basis, als het gaat om een 
discussie over de staatkundig-ethi-
sche aspecten van 'het geestelijk 
samenleven in Nederland'. 

In een in augustus 1984 gepubli-
ceerd verslag van een gezamenlijk 
project van het Wetenschappelijk 
Instituut voor het CDA en de Boek-
manstichting, onafhankelijk onder-
zoekcentrum op het gebied van het 
kunst- en cultuurbeleid, over de 
ontwikkeling van de kunstpolitieke 
opvattingen van de christen-democra-
tische partijen sinds 1945, vroegen 
de oud-minister van CRM Hans de 
Boer en de oud-secretaris van de 
Raad voor de Kunst Jan Kassies zich 
af of er in feite geen brede consensus 
is gegroeid tussen de grote politieke 
stromingen over de hoofdlijnen van 
het kunst- en cultuurbeleid. Het zou 
ten dele een materiële realisatie zijn 
van een aantal idealen van Van der 
Leeuw. 

Kassies voegde er overigens aan 
toe dat er 'nieuwe dwarsliggers 
kunnen komen, die ons allemaal 
schokken. Dan ben ik erg benieuwd 
naar wat het CDA met zijn uitgangs-
punten zal doen, en niet alleen het 
CDA.' Dat is de reden dat ik in deze 
bijdrage ook aandacht heb besteed 
aan de welhaast dialectische 
verschuivingen en wisselwerkingen 
tussen de standpunten van andere 
politieke stromingen over de verhou-
ding tussen Staat en kunst. 

Het antwoord van het CDA is 
inmiddels duidelijk: cultuur en kunst 
moeten zich in vrijheid kunnen 
ontplooien, de overheid heeft de taak 
daartoe redelijke, materiële voorwaar-
den te scheppen. De overheid spreekt 
zelf geen oordeel uit over artistieke 
aspecten, maar streeft ernaar die te 
leggen bij de gespreide verantwoor-
delijkheid van betrokkenen in hun 
kringen. 

Het CDA is niet uit op het verbieden 
van cultuur- en kunstuitingen die 
voor zijn leden en vertegenwoordigers 
niet welgevallige aspecten hebben, 
behoudens ieders verantwoordelijk-
heid voor de wet. Het initiatief tot het 
instellen van staatsprijzen was niet 
van christen-democratische zijde 
afkomstig en is onzes inziens geen 
onmisbaar onderdeel van het 
voorwaarden scheppende beleid in 
materiële zin. Nu het er is en gedu-
rende de afgelopen decennia een 
waardevol instituut is gebleken, zien 
wij het als een extra middel waardoor 
de overheid van een pluriforme - ik 
onderstreep dat - samenleving 
erkenning kan geven aan het beste 
en meest waardevolle dat er op een 
bepaald terrein van kunst is, onafhan-
kelijk van de levensbeschouwing van 
betrokkene. 

Voor de artistieke kwaliteiten die 
daarbij in het geding zijn, dient de 
overheid zich te verlaten op deskun-
dige adviseurs. De overheid deelt 
geen rijkskeurmerken voor goed 
zedelijk gedrag uit maar als van haar 
een extra erkenning wordt verwacht, 
kan aan de verantwoordelijke 
bewindspersonen niet het recht 
worden ontzegd met grote terughou-
dendheid staatkundig-ethische 
aspecten in het geding te brengen. 

Wij hopen dat de bestaande 
staatsprijzen de stormen van het 
ogenblik zullen doorstaan en zien op 
dit moment geen aanleiding om in de 
bestaande regelingen fundamentele 
veranderingen aan te brengen. Wij 
zouden het betreuren als zou moeten 
worden geconstateerd, dat het 
draagvlak voor toekenning van een 
dergelijke staatsprijs in een pluriforme 
samenleving gedurende een bepaalde 
tijd niet meer aanwezig zou blijken te 
zijn en zijn aan die constatering dan 
ook niet toe. Wij wensen de minister 
en zijn gesprekspartners in de 
komende maanden dan ook geduld, 
wijsheid en vooral inzicht in de 
wederzijdse posities toe. 

Ik eindig met de opmerking, dat 
mijn gehele fractie met grote 
belangstelling uitziet naar de 
algemene maatregel van bestuur en 
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de instructies terzake van de inwer-
kingtreding van de ruim een jaar 
geleden door deze Kamer aanvaarde 
wet behoud cultuurbezit. De voorbe-
reiding daarvan vindt kennelijk op 
zeer gedegen wijze plaats. Dat 
spreekt zowel de meerderheid als de 
minderheid in mijn fractie aan. Op 
welk tijdstip voor de zomer kunnen 
wij deze algemene maatregel van 
bestuur en de daarmee gepaard 
gaande instructies verwachten? 

D 
De heer Vogt (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Als de beslissing van de 
minister om de P.C. Hooftprijs niet 
toe te kennen aan de heer Brandt 
Corstius te maken heeft met het feit, 
dat Welzijn en Volksgezondheid zijn 
gekoppeld aan Cultuur, moeten wij 
dat zo snel mogelijk weer ongedaan 
maken. Als die beslissing te maken 
heeft met de persoonlijkheidsstruc-
tuur van de betrokken bewindsman 
moet die bewindsman onzes inziens 
weg. Als ten slotte die beslissing te 
maken heeft met de culturele 
opvattingen van het kabinet, moet 
dat zo snel mogelijk verdwijnen. 

Kortom, wij vinden dat die beslis-
sing niet deugt. De argumentatie 
deugde niet, de redenering van de 
fractievoorzitter van de kleinste 
regeringspartij in de Tweede Kamer, 
die het afwijzen terugvoerde op een 
ongelukkige zin in het juryrapport, 
deugde niet... En zo kan ik nog wel 
even doorgaan. Ik zal mij echter maar 
aanpassen aan de slechte gewoonte 
om in deze Kamer geen actuele 
politieke zaken te behandelen en 
alleen maar belegen zaken naar 
voren te brengen. 

Immers, ik weet dat ik toch geen 
been aan de grond zal krijgen, ook al 
zullen in deze Kamer op dit punt een 
aantal liberalen in de VVD te vinden 
zijn die deze beslissing ook onjuist 
vinden, zoals ik uit de woorden van 
mevrouw Vonhoff heb opgemaakt. 

Over Cultuur zal ik verder niet te 
veel meer praten. Ik acht mij daar 
zelf niet echt bevoegd toe en ik acht 
de minister, op grond van de zojuist 
genoemde zaak, daar nog minder 
bevoegd toe en een dialoog tussen 
twee onwetenden lijkt niet zo zinnig. 
Ik zal mij daarom houden aan de nota 
naar aanleiding van het verslag en 
hier en daar wat kritische noten 
plaatsen en vragen stellen bij de daar 
overigens uitvoerige antwoorden. 

In vraag 2 wordt de vraag gesteld 
naar de ongelijke verdeling van de 
zogenaamde ombuigingen - lees 

bezuinigingen - over de verschillende 
groepen mensen. De bewindsman 
geeft een opeenvolging van redenen 
waarom hij daartoe gedwongen zou 
zijn. Wat ons eigenlijk het meest 
heeft doen besluiten tot het stellen 
van een dergelijke vraag was onze 
constatering, dat ook de bezuinigin-
gen zo vaak neerkomen op een 
nieuwe aanslag op de dunne geldbui-
dels, terwijl de dikke portefeuilles zo 
meestal worden ontzien. 

Neem bij voorbeeld de later nog 
ter sprake komende medicijnknaak. 
Wie betaalt daarvan het meeste? Dat 
zijn de bejaarden en chronisch 
zieken, die straks ook weer getroffen 
worden door de kortingen op het 
ziekengeld, de AOW, enz., omdat ook 
deze Kamer vast niet de moed heeft, 
die af te wijzen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is mij 
onduidelijk hoe vraag 55 beantwoord 
kon worden zoals zij beantwoord is. 
De fractie van de VVD stelt een vraag 
over gegevens omtrent ontslagaan-
vragen in de gezinsverzorging ten 
gevolge van de zogenaamde tweever-
dienerswet. De minister stelt eerst, 
dat hij binnen niet al te lange tijd in 
staat zal zijn, over gegevens te 
beschikken, waaruit meer verant-
woorde conclusies zijn te trekken. 
Dan volgt de zin, dat eind januari al 
5000 mensen in die sector ontslag 
hebben genomen. 

Los van de vraag hoe dat voor die 
mensen aankomt, wil ik de vraag heel 
scherp aan de minister opnieuw 
stellen: vindt hij een dergelijke gang 
van zaken niet catastrofaal voor de 
hulpverlening, met name voor het 
zelfstandig blijven van veel bejaarden? 
Is alleen al niet het verdwijnen van de 
vertrouwde helpster voor veel 
bejaarden zo bedreigend, dat zij het 
minder zien zitten in de nabije 
toekomst? Wacht de minister niet 
veelte lang met zijn 'meerverantwoor-
de conclusies'? Zijn die nu al niet zo 
slecht dat hij op zijn minist moet 
aandringen op een noodwet tot 
wijziging van althans een stukje van 
de derde fase van de tweeverdieners-
wet? 

Mede naar aanleiding van vraag 58 
zou ik de minister willen vragen of de 
staatssecretaris van Financiën door 
hem de meest geschikte functionaris 
wordt gevonden om de gevolgen voor 
de hulpverlening te beoordelen. 

Acht de bewindsman het juist dat 
als antwoord op vraag 66 wordt 
gesteld dat de beantwoording van 
het voorlopig verslag van de Wet 
uitkeringen vervolgingsslachtoffers te 
lang is uitgebleven, en dat hij geen 

enkele reden noch een excuus 
daarvoor geeft? 

Mijnheer de Voorzitter! Als reactie 
op het antwoord op vraag 84 zouden 
wij willen opmerken dat het te 
betreuren is, dat niet sterker gewerkt 
wordt aan een kleine verlaging van 
het zoutgehalte van brood. Zonder de 
smaak noemenswaardig te verande-
ren is dit namelijk mogelijk en de 
bewindsman moet niet vergeten dat 
zelfs een verlaging van het maximale 
zoutgehalte met enkele tienden 
procenten al invloed heeft op de in 
ons land te hoge zoutconsumptie. 

Ik wil het antwoord op vraag 85 
verheugend noemen. In dit antwoord 
wordt gesteld dat actief zal worden 
gewerkt aan een beter voedingspa-
troon door een lagere consumptie 
van vet, suiker en zout. Ik hoop dat 
de bewindsman die zaak kan waarma-
ken. Dit moet ongetwijfeld tegen de 
druk in van margarinefabrikanten, 
zoutindustrie en suikermaatschappij 
gebeuren. 

Naar aanleiding van het antwoord 
op vraag 87 over het aanstellen van 
meer diëtisten bij de kruisverenigin-
gen zou ik de bewindsman in 
overweging willen geven, eens met 
zijn collega van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid te praten of ook 
hier niet een terugploegregeling kan 
worden ingesteld. Eén diëtiste per 
50.000 inwoners is nog geen derde 
van wat ons inziens nodig zou zijn. 
Ook wij beseffen dat er voor het 
voldoen aan alle wensen geen geld 
zal zijn. 

Gezien het enorme aantal werkloze 
afgestudeerden van de diëtiekoplei-
dingen, lijkt een teruploegregeling èn 
in het belang van de diëtisten èn in 
het belang van de algemene voedings-
voorlichting. Omdat dit weer een 
goede invloed zal uitoefenen op de 
volksgezondheid lijkt een dergelijke 
terugploegregeling aantrekkelijk. 
Oneerlijke concurrentie is bij deze 
ideële instellingen niet aanwezig, het 
kost maar weinig en het geeft veel 
baat. Kijk eens aan, mijnheer de 
Voorzitter, een bijdrage van de PSP 
voor de financiële problematiek. Dat 
had niemand verwacht. 

Naar aanleiding van het antwoord 
op vraag 88 kan ik de bewindsman 
verzekeren dat tenminste in mijn 
onmiddellijke werkomgeving nogal 
eens problemen bij het ophalen van 
kadavers voorkomen. Ik wil er dan 
ook op aandringen dat de behandeling 
van het genoemde voorstel van wet 
versneld wordt. 

In het antwoord op vraag 100 
merkt de bewindsman op dat het 
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krachtens het rijksambtenarenregle-
ment nu al verboden is gedurende 
werktijden alcoholhoudende dranken 
te gebruiken, bij zich te hebben of in 
dienstlokalen te bewaren. Ik vraag 
mij af hoeveel rijksambtenaren dat 
verbod overtreden, of er wel eens 
controle op wordt uitgeoefend en wie 
daarop dan wel toezicht houdt. 
Bovendien wil ik de minister vragen 
alle recepties en dergelijke die in 
rijksgebouwen worden gegeven van 
nu af aan 'alcoholvrij ' te maken, 
mede gezien de gevolgen voor het 
verkeer en mede gezien het bestaande 
verbod. 

Naar aanleiding van het antwoord 
op vraag 101 maken wij bezwaar 
tegen het verschil dat door de 
bewindsman wordt gemaakt tussen 
alcohol en tabak enerzijds en andere 
drugs anderzijds, alleen op grond van 
de maatschappelijke aanvaarding. 
Dat lijkt ons niet het meest logische 
argument. Beter zou een beoordeling 
zijn op grond van verslavende 
werking en aantasting van gezond-
heid. Het zal duidelijk zijn dat 
sommige niet maatschappelijk 
aanvaarde drugs minder schadelijk 
zijn voor de gebruiker en zijn omgeving 
dan sommige wèl aanvaarde, zoals 
tabak. Ook is duidelijk dat de 
maatschappelijke gevolgen van 
alcoholgebruik schadelijker zijn dan 
die van bij voorbeeld hasjgebruik. 

Het overigens volledige antwoord 
op de vragen nrs. 135 en 136 doet 
bij mij de vraag rijzen, of de minister 
bereid is, bij eventuele sluitingen van 
verpleeghuizen maar ook van kleine 
ziekenhuizen niet alleen de afstand 
mee te laten tellen maar ook aan de 
bereikbaarheid met het openbaar 
vervoer een zeer hoge prioriteit te 
verlenen. 

Als bij de beantwoording van vraag 
nr. 163 over de eigen bijdrage in het 
kader van AWBZ-regelingen wordt 
gesproken over 'gehuwden' verneem 
ik graag, of hiermee ook wordt 
gedoeld op duurzaam samenwonen-
den en of deze groepen gelijk worden 
gesteld. 

Naar aanleiding van de vragen nrs. 
168 en 169 zou ik de bewindsman 
met nadruk willen wijzen op de 
consequenties van hoge ziekteverze-
keringskosten voor de rijksuitgaven 
in verband met de ziektekostenrege-
ling-rijksambtenaren. Immers, bij de 
regeling is de door de ambtenaar te 
betalen ziektekostenpremie inbegre-
pen. Indien de regering wil vasthou-
den aan een bestaande regeling voor 
rijksambtenaren - uiteraard draagt 

deze bewindsman hiervoor niet de 
eerste verantwoordelijkheid - lijkt het 
mij juist dat ófwel de premie van de 
ziektekostenverzekering strakker in 
de hand wordt gehouden ófwel voor 
rijksambtenaren een beperkte keuze 
van goedkopere verzekeringen wordt 
voorgeschreven. Zo waar een twééde 
bezuinigingsvoorstel van de zijde van 
mijn fractie. 

Naar aanleiding van de vragen 264 
en volgende over de terugploegrege-
ling zouden wij nog de vraag willen 
stellen of voortgang na evaluatie 
eigenlijk wel logisch is. Hoewel ook 
voor deze regeling deze bewindsman 
niet de eerstverantwoordeli jke is, 
zouden wij hem toch de vraag willen 
stellen, of het niet beter is, die 
regeling continu door te zetten. Men 
zou dus nu gewoon door kunnen 
gaan en na de bedoelde evaluatie 
eventuele wijzigingen - ik hoop dat 
het dan vooral om uitbreidingen 
gaat - kunnen doorvoeren. Ter wille 
van de werklozen, die in dit kader 
werk vinden, maar ook ter wille van 
restauratiewerkzaamheden is dit een 
beter alternatief dan wat de regering 
hier aangeeft. 

D 
De heer Van der Jagt (GPV): 
Mijnheer de Voorzitter! Mijn bijdrage 
zal zijn beperkt tot een enkel aspect 
van het cu l tuur en mediabeleid. De 
culturele veranderingen in ons land 
zijn de laatste decennia ingrijpend 
geweest. Die veranderingen hebben 
ook politiek veel aandacht getrokken. 
Zo schrijft Wouter Gortzak in het 
jul i /augustusnummer van 1980 van 
'Socialisme en Democratie' een 
interessant artikel over publiek, kunst 
en socialisme, waarin hij de grote 
veranderingen in de samenleving 
tekent. Hij constateert dat de 
verzuiling op haar laatste benen 
loopt, waarvoor zowel de deconfessi-
onalisering als het optreden van de 
'rooie familie' verantwoordelijk is, zo 
stelt hij. 

Het huwelijk is niet langer een 
stabiele leefgemeenschap. Als 
echtscheiding, aldus Gortzak, 
vroeger het privilege van de betere 
standen was, kan men in dit opzicht 
spreken van een zinkend cultuurgoed. 
Er was verlies van waarden, die net 
leven van velen betekenis gaven en 
daarmee zekerheid boden. Waar 
oude zekerheden wegvielen, bleven 
materiële zekerheden soms als enige 
over. Ook die zekerheden, zo stelt de 
schrijver, staan thans onder druk. 

In Christen-Democratische 
Verkenningen van november 1983 

stelt prof. Weiier de culturele 
veranderingen ook aan de orde. Denk 
aan de structuur van een dorp, zo 
schrijft hij. Nog in de vijftiger jaren 
was daar een nauwe band met de 
godsdienst. Het cultuurbesef in zijn 
religieuze en morele vorm was een 
integrerend deel van de structurering 
van het samenlevingsverband. Thans 
echter heerst een zogenaamd 
ideologisch pluralisme, leder mag 
denken, voelen en tot op zekere 
hoogte doen wat hij wi l . De samenle-
ving is haar culturele hart kwijt. Het 
is naar de rand geschoven. Over 
bleef een eenzame menigte. Het 
sociale weefsel is verbroken. Elk 
vecht voor zijn eigen economisch 
deel. 

Prof. Weiier stelt dan dat de 
godsdienst, in casu het christendom, 
praktisch irrelevant is geworden. 
Beter gezegd, het is irrelevant 
gemaakt door de economische 
rationele dynamiek van de postindus-
triële samenleving. Het hedendaagse 
woord is: vrijheid van denken en van 
geloven voor allen; geen waarheids-
dwang of totalitair denken en handelen. 
Je mag denken en geloven wat je 
wilt, als je het maar in de privé-sector 
houdt. 

Het mag duidelijk zijn, mijnheer de 
Voorzitter, dat ik met de geschetste 
ontwikkeling in verschillend opzicht 
niet gelukkig ben. Ik geloof dat in de 
geschetste context het beleid van 
een minister die zowel gekenmerkt 
wordt door de C van cultuur als de C 
van christen-democratisch er niet 
gemakkelijker op wordt, immers, 
enerzijds zal hij geen zedenmeester 
mogen zijn, anderzijds kan hij geen 
neutraal beleid voeren, want neutrali-
teit bestaat niet. 

Welnu, hier zitten wij in een enorm 
spanningsveld, te meer daar ons volk 
steeds meer een geseculariseerd volk 
wordt. Van die spanning hebben wij 
de laatste weken iets geproefd, toen 
er een niet geringe commotie 
ontstond rondom de niet-toekenning 
van de P.C. Hooftprijs. Vorige 
sprekers hebben daar ook al op 
gewezen. In tal van toonaarden werd 
gezegd, dat de overheid op het terrein 
van de cultuur zelf geen mening mag 
hebben. De vraag is of dit juist is. 
Betekent ware cultuurpolitiek dat de 
overheid maar alles honoreert dat als 
cultuur over de cultuurtoonbank 
gaat? Zeker, de overheid zal geen 
esthetische rijkskeurmeester moeten 
zijn. Zij kan echter ook niet alleen 
maar een doorgeefluik zijn voor wat 
door anderen wordt aangereikt. Er 
zijn ook nog ethische grenzen. Daar 
sprak ik het vorig jaar over. 
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Een ieder voelt zo maar aan dat 
racistische literatuur, al is de 
kunstzinnige vormgeving nog zo 
knap, geen overheidswaardering kan 
en mag ontvangen. In hogere mate 
geldt dit voor godslasterlijke litera-
tuur. In 1930 werden de artikelen 
147 en 429 in het Wetboek van 
strafrecht aangescherpt. 

Strafbaar werd gesteld smalende 
godslastering, waardoor godsdiensti-
ge gevoelens worden gekrenkt. Bij de 
behandeling van deze wetswijziging 
zei minister Donner dat de staat ook 
bij de ruimste erkenning van de 
godsdienstvrijheid, niet een staat van 
godloochenaars is. Daarom zijn er 
regels nodig die de meest essentiële 
waarden veilig stellen. Ik geloof dan 
ook dat de minister terecht de P.C. 
Hooftprijs niet heeft willen toekennen 
aan Brandt Corstius. Als deze schrijft 
'wantrouw godsdienstigen, ze zijn 
volstrekt amoreel, omdat ze zich door 
God speciale instructies kunnen laten 
geven' wordt de grens van wat 
betamelijk is, ver overschreden. Een 
overheid die weet wat haar ambt 
betekent, kan en mag hiervoor geen 
waardering opbrengen. Ook indien in 
literatuur ons Koninklijk Huis wordt 
beledigd, kan het niet bestaan dat de 
overheid in haar cultuurbeleid zulke 
produkties met een prijs zou bekro-
nen. Zie de artikelen 112 en 113 van 
ons Wetboek van Strafrecht. 

Dit alles betekent mijns inziens niet 
dat de overheid op cultureel gebied 
een allesomvattende greep moet 
hebben. Integendeel, ik ben van 
mening dat de overheid op het 
terrein van de cultuur uiterst terug-
houdend moet zijn. Het is niet de 
taak van de overheid om uit te maken 
wat cultuur is. Ik denk in dit verband 
aan de sector van de massamedia. Ik 
acht het niet juist dat de overheid op 
dit terrein gaat uitmaken wat cultuur 
is en voor hoeveel procent cultuur in 
de media aanwezig moet zijn. Ik ben 
het dan ook niet eens met wat prof. 
Van der Heuvel in 1982 stelde als 
medewerker van de Wetenschappe-
lijke Raad voor het Regeringsbeleid 
in het rapport 'Samenhangend 
mediabeleid'. 

Hij stelde dat de overheid tot taak 
heeft, ervoor te zorgen dat in de 
massamedia de cultuur in haar 
pluriforme gedaante uitdrukkelijk 
aanwezig is, omdat de cultuuruitingen 
op dat moment naar zijn mening niet 
genoeg aan bod kwamen. De 
omroepen werkten volgens hem 
vervlakking in de hand, die ten koste 
ging van de cultuur. Cultuur is een 

waarde die naar het intrinsieke 
belang dat zij vertegenwoordigt moet 
worden beoordeeld en behartigd. Die 
beoordeling, zo stelt Van der Heuvel, 
kan alleen de overheid maken. 

Als wij op dit advies zouden 
ingaan, zou de overheid moeten 
uitmaken wat cultuur is. Dat is haar 
taak echter niet. In mijn visie moet de 
overheid wel een voorwaardenschep-
pend beleid voeren, zodat iedere 
burger zijn cultuurtaak kan uitoefenen. 
Het is echter onjuist als de overheid 
gaat zeggen dat de zendgemachtig-
den een volledig radio- en televisie-
programma moet brengen dat in 
beginsel alle categorieën van 
programmastof bevat, zoals cultuur, 
informatie, educatie en verstrooiing. 
Moet de overheid uitmaken wat 
cultuur is? Wat de één cultuur noemt, 
zal de ander educatie of amusement 
noemen. Waarom zou de minister de 
EO verplichten om amusement te 
brengen, indien deze omroep van 
mening is dat de TROS en Veronica 
daar al uitbundig in voorzien? Als wij 
werkelijk ernst maken met vrije 
meningsuiting, moet de overheid 
uiterst terughoudend zijn met zich 
inhoudelijk te bemoeien met wat 
cultuur is. 

Ik begrijp de minister wel. Hij wil 
natuurlijk voorkomen dat er alleen 
maar sport- of amusementsprogram-
ma's zouden worden uitgezonden. Hij 
wil daarom de kwaliteit beschermen 
door een voorgeschreven program-
maverdeling. Toch geloof ik dat zo'n 
regeling haar doel voorbij schiet. 
Immers, aan de verplichte program-
ma-onderdelen kan iedere omroep 
naar eigen inzicht vulling geven, want 
de interpretatie van wat 'cultuur' is, 
is zo ruim als de wereld. Bovendien, 
wat heb je aan een voorgeschreven 
portie cultuur als die verloederd en 
verlept is? 

Ook ten opzichte van de gedrukte 
media moet de overheid terughou-
dendheid betrachten. In het ontwerp 
voor een nieuwe mediawet wordt 
voorgesteld, het Bedrijfsfonds voor 
de Pers, waaruit noodlijdende bladen 
kunnen worden ondersteund, een 
bredere wettelijke basis te geven. Dit 
acht ik een onjuiste ontwikkeling. Ik 
ben het eens met de hoofdredacteur 
van het Nederlandsch Dagblad, de 
heer De Vries, dat de gedrukte media 
voor hun bestaan en voortbestaan 
niet van de overheid afhankelijk 
dienen te zijn maar van hun afnemers. 
Een steunregeling voor noodlijdende 
bladen, zoals die nu weer wordt 
toegepast op de Haagse Post, is een 
vreemde eend in de bijt waarmee de 

overheid de concurrentieverhoudin-
gen vervalst. 

De drukpers is in ons land gelukkig 
vrij. Die vrijheid van meningsuiting 
moet worden gewaarborgd. Een 
band door gouden koorden met de 
overheid is daartoe niet bevorderlijk. 
Vindt de minister het niet beter, zo 
hij dan toch een bedrijfstak wil 
steunen, dit te doen door het nemen 
van algemene maatregelen? Hierbij 
valt te denken aan de BTW en aan de 
tarieven van de PTT. Daarmee 
voorkomt men een vervalsing van 
concurrentieverhoudingen, terwijl de 
onafhankelijke positie van de media 
ten opzichte van de overheid 
gewaarborgd blijft. 

Uit het voorgaande moge blijken 
dat ik ten opzichte van de media de 
taak van de overheid bescheiden 
acht. 

Vervolgens maak ik een enkele 
opmerking over de beeldende 
kunsten. Het is begrijpelijk dat de 
BKR niet aan het ombuigingsbeleid 
ontkomt. De kelders van de gemeen-
tehuizen raken vol. Men kan de 
produkten aan de straatstenen niet 
kwijt. De BKR was en is voor vele 
kunstenaars een vangnet. De vraag is 
evenwel gesteld of velen van dit 
vangnet geen hangmat maken. 

De Kam vraagt ergens terecht of 
beeldende kunstenaars die in de BKR 
toeven maar die nooit een koper 
vinden niet beter kunnen worden 
omgeschoold. Hij beantwoordt die 
vraag bevestigend. In andere 
sectoren van dit proces vindt dit 
immers ook plaats. Waarom zou dit 
dan niet gelden voor de BKR-mensen? 
De heer Aad Kosto vond deze 
uitspraak van De Kam hard maar wel 
juist. Ik geloof ook dat omscholing 
waar gewenst moet worden gestimu-
leerd. Wat heb je aan produkten 
waar geen vraag naar is? 

Uit het voorgaande blijkt wel dat 
wij het hierbij over een moeilijke 
situatie hebben. Enerzijds zal er 
moeten worden omgebogen, maar 
anderzijds moeten wij blijven 
bedenken dat een goede kunst een 
verrijking van onze culturele samen-
leving betekent. Graag verneem ik de 
visie van de minister over de toekom-
stige ontwikkeling van de BKR. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik sprak 
daarstraks even van 'een verloederde 
cultuur'. Ik denk nu ook aan de als 
paddestoelen uit de grond rijzende 
videotheken, waar de pornografische 
films als warme broodjes bij de 
bakker over de toonbank gaan. 

Ook jongeren onder de 16 kunnen 
vrijuit dit gif krijgen. Er zijn er die 
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zeggen, dat de overheid niets mag 
verbieden, want verbieden is censuur 
en moet uit het cultuurbeleid 
verdwijnen. 

Mijnheer de Voorzitter! Als zelfs de 
overheid de ongebondenheid, de 
vuilheid en de perversie - de mensen 
die daaraan verdienen, noem ik de 
pooiers van onze samenleving - niet 
meer mag tegenstaan, dan moeten 
wij ons niet verbazen over de 
ondergang van ons avondland. U 
weet dat ik van mening ben, dat 
alleen de Wet van God, die de 
samenleving weer perspectief geeft, 
ook hier genezend en sanerend kan 
werken. 

Ik wens de minister veel wijsheid 
toe om in deze turbulente tijd zijn 
hoge ambt te vervullen. 

De Voorzitter: Hiermede zijn wij 
gekomen aan het einde van de eerste 
termijn van de zijde van de Kamer, 
wat betreft de behandeling van dit 
begrotingshoofdstuk. Het antwoord 
van de regering zal worden gegeven 
op 26 maart 1985. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

De Voorzitter: Na een zeer korte 
schorsing zullen wij overgaan tot het 
in eerste termijn behandelen van het 
wetsvoorstel 18 515. Ik schat dat dan 
om iets over half zeven de dinerpauze 
kan volgen, die tot ongeveer tien 
over acht zal duren. Daarna volgt de 
behandeling in eerste termijn van de 
wetsvoorstellen 18 752 en 18 753. 

De vergadering wordt enkele 
ogenblikken geschorst. 

Voorzitter: Steenkamp 

De Voorzitter: De heer De Rijk heeft 
zojuist een kleine vergissing gemaakt, 
toen hij de vergadering schorste. Hij 
heeft gezegd, dat na de dinerpauze 
een aantal eerste termijnen zou 
plaatsvinden, echter, na de dinerpauze 
- die ongeveer om een uur of acht zal 
zijn geëindigd - wordt eerst het 
wetsvoorstel 18 515 afgehandeld. 
Mevrouw Kappeyne van de Coppello 
en de heer De Graaf komen dus het 
eerst aan het woord. Daarna gaan wij 
door met de behandeling van de 
wetsvoorstellen inzake de Ziektewet. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Nadere wijziging 
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 Arbeidsongeschikt 
heidswet (invoering gelijke 
behandeling van mannen en 
vrouwen in de Algemene Ouder-
domswet alsmede aanpassing 
van de overige volksverzekerin-
gen) (18515) . 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Van de Zandschulp 
(PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Geen 
sociale zekerheidswet heeft een zo 
breed bereik als de AOW en geniet 
een zo algemene maatschappelijke 
aanvaarding en waardering. Die 
algemene betrokkenheid bij de AOW 
leidt tot een grote gevoeligheid voor 
veranderingen in de AOW, onder 
andere tot uiting komende in vele 
brieven aan deze Kamer. De gevoe-
ligheid van het onderwerp plus 
misverstanden over de wetgevings-
systematiek scheppen ruimte voor 
demagogie en effectbejag. Het 
openingsartikel in het advertentieblad 
voor de intellectuele en semi-intellec-
tuele standen 'Intermediair' roept 
ons deze week in de kop toe hoe 
Suurhoff's erfgoed verkwanseld 
wordt. 

De demagogie uit zich ook in het 
gebruik van de term 'inkomensafhan-
kelijke AOW' en in verwijzingen naar 
de bijstandswet. De term 'inkomens-
afhankelijke AOW' bevat in twee 
woorden drie feitelijke onjuistheden. 
Een exacte omschrijving van het 
aldus gewraakte onderdeel van 
wetsontwerp 18 515 zou moeten 
luiden: een gedeeltelijke afhankelijk-
heid - de eerste onjuistheid - van het 
inkomen van echtgenoot of echtgeno-
te - de tweede onjuistheid - voor 
toekenning van een eventuele 
tijdelijke kostwinnerstoeslag - de 
derde onjuistheid - op het individuele 
AOW-pensioen. Voor het trekken van 
vergelijkingen tussen het nieuwe 
AOW voorstel en de Algemene 
Bijstandswet geldt grosso modo 
hetzelfde. 

Helaas heeft het kabinet zelf, naar 
ik aanneem ondoordacht, mede de 
weg gebaand voor misverstanden en 
de exploitatie daarvan door het 
aanbrengen van een gekunsteld 
onderscheid tussen de begrippen 
'individualisering' en 'verzelfstandi-
ging'. 'Individualisering' zou per 
definitie verzelfstandiging inhouden 
maar 'verzelfstandiging' niet per 
definitie individualisering. Onder de 
noemer 'verzelfstandiging' kan, 
volgens het kabinet, zowel de 
gehuwden-AOW als de gezinsbijstand 
in twee gelijke partjes worden 
gehakt. 

Aldus worden twee zeer uiteenlo-
pende, kwalitatief verschillende 
regelingen op de ene hoop van de 
verzelfstandiging gegooid. In het 
kabinetsvoorstel wordt de AOW een 
individueel uitkeringsrecht, dat men 
verwerft bij een zeer individuele 
gebeurtenis, namelijk het bereiken 
van de 65-jarige leeftijd. Voor de 
Algemene Bijstandswet blijft echter 
het gezins- of huishoudinkomen 
volgens het kabinet maatgevend. 
Aldus werkt het aangebrachte 
onderscheid tussen 'individualisering' 
en 'verzelfstandiging' meer begripsver-
warrend dan begripsverhelderend. 

In het toch al ingewikkelde debat 
over de problematische relatie tus-
sen individualisering enerzijds en 
draagkracht anderzijds - waarbij de 
individuele draagkracht mede wordt 
bepaald door huishoudsamenstelling 
en het aantal inkomens per huishou-
den - kan men beter een begripsmatig 
onderscheid aanbrengen tussen de 
kostwinnersfactor enerzijds als een in 
principe tijdelijke factor en de factor 
van de besparende werking van een 
gezamenlijk huishouden anderzijds 
als een, voorzover ik althans kan 
overzien, constante factor. 

Op de verschillende wijzen waarop 
aan het begrip individualisering vorm 
kan worden gegeven en waarop de 
uitwerking kan plaatsvinden, kom ik 
nog terug. 

Ik zal proberen om in mijn discus-
siebijdrage begrippen zo helder 
mogelijk aan te geven, de keuzepun-
ten en de dilemma's eerlijk weer te 
geven en de keuze van mijn fractie te 
verantwoorden. Ik wil allereerst een 
korte feitelijke schets geven. 

De huidige AOW is een volksverze-
kering waarbij ingezetenschap het 
belangrijkste criterium voor verzeke-
ring is. De ingezetenen betalen 
premie naar rato van hun inkomen tot 
aan de maximum-premie-inkomens-
grens. Ingezetenen zonder inkomen, 
bij voorbeeld huisvrouwen, betalen 
geen premie en zijn in feite gratis 
verzekerd 

Hetzelfde geldt voor alle andere 
volksverzekeringen, met uitzondering 
van de AAW; deze kent als enige een 
voorafgaand arbeidsinkomen als 
voorwaarde voor een uitkering. Voor 
gehuwden is de AOW tot dusverre 
een kostwinnersregeling. Beslissend 
voor het uitkeringsrecht is de leeftijd 
van de man, de kostwinner. De 
leeftijd van de vrouw is als regel 
irrelevant. Omdat de AOW als 
verzekering fungeert, wordt deze niet 
geanticumuleerd met welk ander 
inkomen in het gezin dan ook. 
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Als wij de financieringsgrondslag 
van de AOW vergelijken met de 
uitkeringskant, blijkt dat er sprake is 
van inkomensoverdrachten van 
hogere naar lagere inkomens en van 
zogeheten tweeverdieners naar 
kostwinners, dank zij de gratis 
verzekering van de huisvrouw. De 
individualiseringsvoorstellen omtrent 
de AOW hebben dit verschijnsel, dat 
al bestaat, opnieuw manifest 
gemaakt en scherpen het zelfs wat 
aan. 

De directe aanleiding tot individua-
lisering van de AOW wordt gevormd 
door de derde EG-richtlijn. Ook 
zonder die richtlijn zou er aanleiding 
zijn om de AOW te herzien. Ik 
veronderstel echter dat er dan iets 
minder haast mee zou worden 
gemaakt. Er schuilt een wat absurd 
trekje in het feit dat juist de AOW de 
eerste socialezekerheidswet is die 
wijziging ondergaat onder invloed 
van de derde EG-richtlijn. 

De overgang van kostwinnerssitua-
tie naar individuele economische 
zelfstandigheid voltrekt zich in dit 
land in belangrijke mate langs 
generatielijnen. Juist de generatie 
waarin de kostwinnerssituatie nog 
zeer dominant is, zelfs bijna een 
monopolie-positie inneemt, wordt nu 
geconfronteerd met individualisering 
van de AOW aanspraken. Dit roept 
de noodzaak op van een omvangrijk 
systeem van kostwinnerstoeslagen 
ais overbruggingsregeling, totdat ook 
de jongste partner de 65-jarige 
leeftijd heeft bereikt. 

In theorie kan men voor een 
andere oplossing kiezen. Mevrouw 
Hieke Snijders wijst ons erop dat de 
derde richtlijn alleen de beroepsbevol-
king betreft. De Nederlandse AOW 
heeft een ruimer bereik dan alleen de 
beroepsbevolking. Men zou eventueel 
de AOW kunnen opsplitsen in een 
regeling voor de beroepsbevolking, 
vallend onder de derde richtlijn, en 
een regeling voor de niet-beroepsbe-
volking, niet vallend onder de derde 
richtlijn. Die mogelijkheid zou echter 
afbreuk doen aan het uniforme 
karakter van de AOW als een 
integrale volksverzekering. Deze zou 
ook ernstige complicaties met zich 
brengen wat de afbakening betreft 
van het begrip beroepsbevolking, 
met name bij een toename van een 
patroon waarbij mensen wisselend 
wel of niet tot de beroepsbevolking 
behoren. 

In de huidige maatschappelijke 
verhoudingen hechten wij vooralsnog 
zeer aan handhaving van het karakter 

van de AOW als integrale volksverze-
kering, die op dit moment geen 
onderscheid maakt tussen beroepsbe-
volking en niet-beroepsbevolking en 
die zowel voor echtparen als voor 
alleenstaanden voorziet in de 
minimum-behoeftefunctie. 

Individualisering van de huidige 
AOW als volksverzekering betekent 
enerzijds individuele premieheffing 
tot aan een individuele premie-inko-
mensgrens en anderzijds een 
individueel uitkeringsrecht zodra een 
persoon de 65-jarige leeftijd bereikt. 
Het verzekeringskarakter houdt in dat 
daarbij geen toetsing kan plaatsvinden 
naar eventueel ander eigen inkomen. 

Tot zover betreft het een strikt 
logische gedachtengang die dan ook 
op weinig verzet stuitte, behalve bij 
degenen die nu reeds pleiten voor 
een onderscheid tussen beroepsbe-
volking en niet-beroepsbevolking. 

Ook wie de uitgangspunten van 
enerzijds handhaving van de huidige 
AOW als volksverzekering en 
anderzijds individualisering ervan 
onderschrijft, stuit bij de vormgeving 
ervan op een aantal keuzemogelijkhe-
den die elk eigen problemen oproe-
pen. Ik wil de belangrijkste keuzemo-
gelijkheden bespreken en onze keuze 
verantwoorden. 

De eerste keuzemogelijkheid 
betreft de hoogte van het individuele 
uitkeringsrecht of basispensioen 
waarbij twee varianten, 50% of 70% 
van het netto minimumloon, ter 
discussie staan. De tweede keuzemo-
gelijkheid ligt besloten in de vraag of 
die individuele uitkeringshoogte mag 
variëren tussen een alleenstaande en 
de helft van een gehuwd paar. Bij een 
mogelijke variatie in uitkeringshoogte 
tussen een alleenstaande en de helft 
van een paar is onzes inziens het 
individualiseringsprincipe op zichzelf 
niet in het geding, maar de uitwerking 
ervan. Ik bespreek deze twee 
keuzepunten te zamen omdat zij 
nauw samenhangen. 

Bij de uitwerking van individualise-
ring kan men kiezen voor wat ik 
noem een rekenkundige individualise-
ring of een maatschappelijke 
individualisering. Bij een rekenkundige 
individualisering is een plus een twee 
en de helft van twee is een. Met 
andere woorden: bij de keuze voor 
een individueel uitkeringsrecht van 
50% van het minimumloon is 50% + 
50% 100%; bij de keuze voor een 
uitkeringsrecht van 70% is 70% + 
70% 140%. 

In het eerste geval levert de 
alleenstaande fors in en in het 
tweede geval gaan gehuwden er fors 

op vooruit. Een strikt rekenkundige 
individualisering verdisconteert niet 
de factor van de besparende werking 
van een gezamenlijk huishouden of 
anders gezegd - het is hetzelfde -
het relatief grotere aandeel van de 
vaste lasten in het uitgavenpatroon 
van een alleenstaande. 

Men kan bij de uitwerking van 
individualisering een andere keuze 
maken en de besparende werking 
van een gezamenlijk huishouden wel 
verdisconteren. Op minimumniveau 
leidt dat dan tot het streven naar een 
gelijk welvaartsniveau, ongeacht al of 
niet samenwonen en ziet men dus af 
van een hoog individueel uitkerings-
recht. De keuze bij de uitwerking van 
individualisering gaat dus tussen een 
even hoog individueel uitkeringsrecht 
en een ongeveer even hoog welvaarts-
peil. De ene keuze sluit de andere 
uit. 

Ik laat hierbij even in het midden of 
de factor van de besparende werking 
van een gezamenlijk huishouden ter-
stond tot uiting gebracht wordt in 
een variabele uitkeringshoogte dan 
wel dat dit gebeurt via fiscale 
draagkrachtcorrectie en een verschil 
in de tegemoetkoming voor woonkos-
ten. Dat is een kwestie van uitvoerings-
techniek. Het gaat mij nu om het 
netto-resultaat. 

Ik laat eveneens in het midden of 
de verhouding 50 plus 50 voor 
gehuwden en 70 voor ongehuwden 
het schaalvoordeel respectievelijk 
schaalnadeel nauwkeurig weergeeft. 
Die verhouding is langgeleden 
vastgesteld en zou weleens opnieuw 
onderzocht kunnen worden. Wellicht 
kan de recent ontwikkelde micro-si-
mulatie methodiek van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau op die vraag 
een nader antwoord geven. 

Bij de keuze tussen een even hoog 
netto uitkeringsrecht of een gelijk 
welvaartspeil op minimumniveau, de 
twee modaliteiten voor individualise-
ring, is ons criterium het streven naar 
individuele economische zelfstandig-
heid. De keuze voor een gelijk 
welvaartspeil op minimumniveau lijkt 
ons het meest in overeenstemming 
met het streven naar individuele 
economische zelfstandigheid en 
materiële keuzevrijheid. Verdisconte-
ring van het schaalvoordeel van 
samenwonen en het schaalnadeel 
van alleen wonen, resulteert in een 
neutraal effect op de keuze tussen al 
dan niet samenwonen. 

Een eventueel afbreken van de 
samenwoning wordt dan niet 
afgestraft met een dalend welvaarts-
peil. De rekenkundige formulering 
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van een even hoog individueel 
uitkeringsrecht, ongeacht schaalver-
schillen, heeft dat effect wel. 

De meeste supporters van reken-
kundige individualisering gaan uit van 
een individueel uitkeringsrecht van 
70%, waarbij twee keer 70% is 140%. 
Het voordeel van een start bij 70% is, 
dat alleenstaanden niet terstond fors 
achteruit tuimelen. Het nadeel van 
die keuze vormen de forse meeruit-
gaven: alleen al in de AOW zo'n f 3 
mld. per jaar. Dat is de reden 
waarom de meeste voorstanders 
ervan kiezen voor een geleidelijke 
invoering. 

Het gevolg van de 70/140 formule 
is óf een forse stijging van de 
premiedruk, die gemakkelijk remmend 
kan werken op verdere arbeidstijdver-
korting, óf een verdere neerwaartse 
druk op de minima, óf een mengvorm 
van beide. Een eventuele verdere 
neerwaartse druk op de minima is in 
deze rekenkundige formulering voor 
gehuwden wel op te vangen, want zij 
zijn er aanvankelijk duidelijk op 
vooruitgegaan. De aanvankelijk gelijk 
gebleven alleenstaande kan die 
neerwaartse druk op de minimumuit-
kering echter niet verdragen. 

Een strikt rekenkundige vorm van 
individualisering van minimumuitke 
ringen betekent voor een alleenstaan-
de dan niet alleen een relatieve 
'Verelendung' - dat is per definitie 
het geval - maar ook wellicht een 
absolute. Wanneer de alleenstaande 
zich aldus, gedreven door materiële 
nood, gedwongen zou zien tot 
samenwoning, dan leidt de strikt 
rekenkundige vorm van individualise 
ring tot een karikatuur van het 
streven naar een individuele economi-
sche zelfstandigheid. 

Wij opteren daarom voor de 
variant van 50% + 50% voor gehuw-
den en 70% voor alleenstaanden. De 
variant van 70% +• 70% zou bovendien 
enkele curieuze neveneffecten 
hebben. Veel gehuwden zouden er 
bij het bereiken van de pensioenge-
rechtigde leeftijd duidelijk in inkomen 
op vooruitgaan. 140% van het 
minimumloon is namelijk meer dan 
een modaal inkomen, nog afgezien 
van een eventueel aanvullend 
pensioen. Bovendien zou de dood 
van de partner - in deze leeftijdscate 
gorie een algemeen verschijnsel -
terstond een halvering van het 
AOW-inkomen betekenen voor de 
achterblijvende partners, terwijl de 
vaste lasten toch gelijk zouden 
blijven. Zowel om sociale als om 
economische redenen verdient ons 

inziens de rekenkundige 70/140-vari-
ant daarom voorlopig geen aanbeve-
ling. 

Het derde discussiepunt betreft de 
eventuele gelijke behandeling tussen 
gehuwden en ongehuwd samenwo 
nenden. Op het eerste gezicht pleit 
veel voor die gelijkstelling. Het is 
velen allang een doorn in het oog dat 
ongehuwd samenwonenden, wier 
situatie vaak maar niet altijd veel 
overeenkomsten vertoont met die 
van gehuwden, gezamenlijk een 
hoger AOW-uitkeringsrecht hebben 
dan formeel gehuwden. Bij nader 
inzien doemen er echter enkele 
ernstige complicaties op: 

1. De overeenkomst in situatie van 
ongehuwd samenwonenden met 
gehuwden varieert van bijna 0%, als 
bij voorbeeld alleen de voordeur 
gemeenschappelijk is, tot bijna 
100% als het boterbriefje het enige 
verschil is. 

2. De tweede complicatie is nog 
ernstiger. In een verkokerd overheids-
beleid weet het ene ministerie niet 
wat het andere doet en de ene 
afdeling van een ministerie weet niet 
wat de andere afdeling van datzelfde 
ministerie doet. Het gevolg is een 
baaierd van uiteenlopende regelingen 
en begrippen, waarbij ongehuwd 
samenwonenden nu eens wel en dan 
weer niet gelijk worden behandeld 
met gehuwden en waarbij de 
afbakening van het begrip 'ongehuwd 
samenwonenden' ook per regeling 
verschilt. 

In toenemende mate ontstaat bij 
burgers de indruk dat de overheid in 
het vraagstuk van de eventuele 
gelijke behandeling van ongehuwd 
samenwonenden en gehuwden geen 
consequente, maareen opportunisti-
sche koers vaart, waarbij de belang-
rijkste afweging voor de overheid de 
volgende is: heeft de gelijke behan-
deling een gunstig of een ongunstig 
effect op het financieringstekort en 
de collectievelastendruk, en waarbij 
er niet meer wordt gezocht naar 
harmonisatie, uniformering en een 
duidelijke normering. 

Ik laat in het midden of die indiuk 
bij een groeiend aantal burgers juist 
is. Ik constateer dat die indruk 
bestaat, dat die ernstig afbreuk doet 
aan de geloofwaardigheid van de 
overheid en aan het maatschappelijk 
draagvlak van wet en regelgeving en 
dat die uiteindelijk de democratie kan 
ondermijnen. Ik vermoed dat het 
overheidsbeleid op dit punt een 
mengeling is van een vertraagde 
reactie op nieuwe maatschappelijke 
ontwikkelingen, behoudzucht, 
verkokering en bezuinigingsopportu-

nisme. Dat maakt de situatie niet 
minder ernstig. 

In elk geval kent de uitvoering van 
één wet, de Algemene Bijstandswet, 
inmiddels al drie uiteenlopende 
begrippen: economische eenheid, 
economische belangengemeenschap 
en woningdelers. Elk op hun beurt 
wijken die weer af van het belasting-
begrip 'gezamenlijke huishouding'. 
AOW en Ziekenfondswet kennen 
slechts 'gehuwden en alleenstaan-
den'. 

Ik noem verder adoptie- en 
erfrechtregelingen, gezinsreductie bij 
spoorwegen, nabestaandenpensioe-
nen, luister- en kijkgelden; een ieder 
ontwikkelt zijn eigen systematiek en 
normatiek en niemand overziet het 
geheel. Wanneer ik in de nu gewis-
selde stukken die aan dit debat 
voorafgingen, lees dat het kabinet 
streeft naar 'een integrale aanpak van 
dit vraagstuk, zeker op hsi terrein 
van de sociale zekerSeid', dan juich 
ik dat op zichzel* wel toe; tegelijkertijd 
treed il' die *urmulering echter met 
de grootst mogelijke scepsis en 
argwaan tegemoet. 

Die argwaan neemt alleen maar 
toe als ik lees dat het kabinet ervan 
uitgaat dat de zaak voor 1 januari 
1986 in kannen en kruiken is. In de 
bestaande door de overheid deels 
gecreëerde, deels gedoogde chaos 
hebben wij primair behoefte aan een 
volledige inventarisatie met een 
bespreking van keuzepunten en 
knelpunten en secundair aan een 
poging tot harmonisatie en normering. 
Wij vragen daarbij nadrukkelijk de 
aandacht voor een modaliteit die wij 
mede in discussie en studie willen 
betrekken, namelijk de mogelijkheid 
dat de overheid de keuze tussen al 
dan niet gelijke behandeling van 
ongehuwd samenwonenden ten 
opzichte van het huwelijk teruglegt 
bij de burgers door hen over de 
gehele linie een evenwichtig pakket 
van potentiële voor- en nadelen aan 
te bieden. 

Zo'n denkbare modaliteit reduceert 
privacy- en fraudegevoeligheid tot 
kleine proporties en leidt tot een zeer 
sterke vereenvoudiging van de 
uitvoeringssystematiek. Het zal ook 
wel weer nieuwe problemen oproe-
pen, zoals dat - ik heb dat inmiddels 
geleerd - bijna altijd het geval is 
wanneer iemand oplossingen 
aandraagt voor problemen. 

Die eventueel nieuw opdoemende 
problemen moeten echter serieus 
afgewogen worden tegen de vele 
problemen en knelpunten die ons 
thans al lang boven het hoofd zijn 
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gegroeid. In ieder geval voelen wij 
niets voor medewerking aan fragmen-
tarische en ad hoe-oplossingen. De 
voorgestelde invoeringsdatum van 1 
januari 1986 stuit bij ons vooralsnog 
op een buitengewoon groot ongeloof. 

Hier vierde discussiepunt betreft 
de introductie van de partiële 
partnerinkomensafhankelijke kostwin-
nerstoeslag ten behoeve van de 
jongere partner De introductie van 
deze toeslag is op zichzelf een 
noodzakelijk en logisch gevolg van 
individualisering van het AOW-uitke-
ringsrecht. Wanneer beide echtelie-
den 65 jaar of ouder zijn, is er geen 
enkel probleem bij individualisering. 
Meestal is de man een paar jaar 
ouder dan de vrouw en meestal 
beschikt de vrouw niet over een 
eigen arbeidsinkomen. 

Aanvullende gezinsbijstand totdat 
ook de jongere partner 65 is, biedt 
geen aanvaardbare oplossing omdat 
die het karakter van de AOW als 
verzekering wezenlijk zou aantasten. 
Het kabinet heeft die oplossing dan 
ook terecht afgewezen. De gekozen 
oplossing in de vorm van een 
kostwinnerstoeslag in de AOW zelf 
met een ruim vrijlatingsregime en 
een glijdende schaal zodat schokef-
fecten uitblijven, heeft wel een aantal 
problematische kanten, ledere 
kostwinnersfaciliteit, hetzij fiscaal, 
hetzij in de vorm van een toeslag op 
de uitkering, heeft twee kanten. 

Ze biedt bescherming in de ene 
situatie, de kostwinnerssituatie, en ze 
vormt een potentiële rem op eventuele 
arbeidsparticipatie van de partner 
van de kostwinner, aangezien bij 
arbeidsparticipatie de kostwinnersfa-
ciliteit geheel of ten dele wegvalt. 

Dat dilemma is inherent aan de 
overgangsfase tussen kostwinnerssi-
tuatie en individuele economische 
zelfstandigheid, waarin onze maat-
schappij zich thans bevindt. Voor die 
overgangsfase valt niet te ontkomen 
aan dat dilemma. Wij kunnen 
proberen de overgangsfase zo kort 
mogelijk te laten duren, door 
intensivering van de herverdeling van 
arbeid en een daarbij passend 
ondersteunend beleid met ouder-
schapsverlof, kinderopvang enzo-
voort. Op dat punt is zeer scherpe 
kritiek op het kabinetsbeleid mogelijk. 

Wij kunnen verder proberen het 
dilemma te verzachten door te kiezen 
voor een ruim vrijlatingsregime met 
een glijdende schaal, zodat er van 
een bescheiden tweede inkomen 
steeds een substantieel deel overblijft. 

Dankzij de amendering door Ter Veld 
en Buikema is dat gerealiseerd. Het 
vrijlatingsregime is nu ten minste 
f 320 bruto per maand en van het 
meerdere een derde, tot de grens 
van f 1 550 bruto per maand. Dat 
komt ongeveer overeen met eerdere 
voorstellen van de vakbeweging. 

Niettemin kan niet ontkend worden 
dat het effect van een potentiële rem 
op arbeidsparticipatie bestaat. Dat is 
een duidelijk nadeel. Overigens zal 
dit effect vooralsnog van een geringe 
en marginale betekenis zijn, gegeven 
de gerine arbeidsparticipatie in 
deze leeftijdscategorieën, de voort-
gaande opmars van vervroegd 
uittreden en de keus voor een vrij 
ruim vrijlatingsregime met glijdende 
schaal. In elk geval is het nu gekozen 
vrijlatingsregime veel ruimer dan in 
enig andere sociale zekerheidswet. 
Men kan dan ook stellen dat van alle 
bestaande kostwinnersfaciliteiten 
- wij hebben er inmiddels heel wat -
deze in ieder geval het geringste 
negatieve effect op arbeidsparticipa-
tie zal hebben. 

Wie de arbeidsparticipatie van de 
vrouw wil bevorderen, kan ik nog 
tientallen zaken in overweging geven, 
regelingen die dringend herziening 
behoeven, zoals de huidige tweever-
dienersbelastingwet, of uitbreiding, 
zoals kinderopvang en tweede-kans-
onderwijs; of nieuw gecreëerd 
moeten worden, zoals het ouder-
schapsverlof. Een aanwending van 
politieke energie op deze gebieden, 
een sluizing van gelden in deze 
richting is in ieder geval veel effectie 
ver dan pogingen om met veel geld 
ook het marginale effect van de 
potentiële rem op arbeidsparticipatie 
gedurende de overgangsfase die 
gemiddeld 2 a 3 jaar duurt, tot de 
jongste partner ook 65 is, weg te 
nemen. 

Het tweede nadeel van de gekozen 
oplossing is dat de AOW uitvoerings-
technisch ingewikkelder wordt en 
potentieel fraudegevoelig. Willem 
Vellema schrijft in het laatste 
nummer van Intermediair een loflied 
op de eenvoud en efficiency van 
Suurhoffs AOW. Met die lof zijn wij 
het van ganser harte eens. Als wij nu 
moeten kiezen voor een ontegenzeg-
lijk ingewikkelder systeem, denk ik 
niet dat de auteur ons zo maar mag 
toeroepen dat wij bezig zijn Suurhoffs 
erfgoed te verkwanselen. 

De auteur van dat artikel gaat 
namelijk wel voorbij aan het verschil 
in situatie tussen 1957 en 1985. 
Suurhoff kon in overeenstemming 
met de toenmalige maatschappelijke 

realiteit de AOW voor gehuwden 
zonder problemen opzetten als een 
eenvoudige uniforme kostwinnersre-
geling. In de huidige maatschapppe-
lijke overgangsfase tussen kostwin-
nerssituatie en streven naar economi-
sche zelfstandigheid kan de overheid 
in haar inkomenspolitiek niet meer 
eenduidig uitgaan van het kostwin-
nersprincipe, noch te sterk anticiperen 
op het streven naar individuele 
economische zelfstandigheid dat 
lang niet over een brede linie 
gerealiseerd is. 

De overgangsfase vergt tussenop-
lossingen die alle haken en ogen 
hebben en die in elk geval de 
eenvoud van een algemeen geldend 
model missen. Wanneer wijzigende 
maatschappelijke verhoudingen 
nopen tot een tamelijk complexe 
aanpassing, is het oordeel over 
verkwanseling van een erfgoed een 
toch wel onhistorisch verwijt van de 
historicus Vellema. 

Behalve uitvoeringstechnisch 
complexer wordt de AOW eveneens 
potentieel ontwijkings- en fraudege-
voelig. Vellema geeft in zijn artikel 
in Intermediair enkele voorbeelden. 
De partner die het eerst 65 wordt 
neemt baan en inkomen van de 
jongere partner over. Verder noemt 
hij de zogenaamde Van Aardenne-
constructie, waarbij uitstel van 
betaling van arbeid plaatsvindt totdat 
de jongere partner 65 jaar is gewor-
den. Ik vermoed dat zulke curieuze 
constructies buitengewoon moeilijk 
te realiseren zullen zijn. 

Resteert de inmiddels bekende 
problematiek van zwart werken. Ik til 
aan deze mogelijke schaduwzijde 
niet licht. De vraag is echter, of zij zo 
sterk doorslaggevend moet zijn dat 
wij zouden moeten kiezen voor de 
curieuze ontsnappingsweg die de 
VVD ons heeft voorgeschoteld. De 
VVD-oplossing ondervangt al deze 
potentiële nadelen door de kostwin-
nerstoeslag simpelweg ook toe te 
kennen aan niet-kostwinners. De 
jongere partner, die zelf nog niet 
AOW-gerechtigd is, krijgt in die visie 
zijn of haar AOW-uitkeringsrecht 
alvast op grond van een wel heel 
vreemde rechtsgrond: het gehuwd 
zijn met een 65-jarige. 

Die vreemde rechtsgrond is 
natuurlijk ook een vorm van partner-
afhankelijkheid, in dit geval partner-
leeftijdsafhankelijkheid, met excuses 
voor het afschuwelijke woord, en 
staat als zodanig toch haaks op het 
individualiseringsprincipe. Dat opent 
de weg voor een andere vorm van 
oneigenlijk gebruik. Als ik morgen in 
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het huwelijk zou treden met een 
aardige 65-jarige vrouw, zou ik 
volgens de systematiek van de VVD 
daarmee terstond een AOW-uitke-
ringsrecht creëren. 

Hoe onlogisch de VVD-oplossing 
ook is en strijdig met het individuali-
seringsprincipe, het heeft enkele 
voordelen in de zin dat het enkele 
nadelen van het kabinetsvoorstel 
mist. Ik veronderstel dat als de VVD 
haar variant zou hebben gebracht als 
een modaliteit die, hoewel onlogisch, 
zowel plus- en minpunten kent die 
tegen elkaar afgewogen moeten 
worden, in plaats van meteen alle 
registers van demagogie en effectbe-
jag opengetrokken te hebben, ze er 
meer uitgesleept zou kunnen hebben 
dan nu het geval is, bij voorbeeld een 
iets langere overgangsperiode dan 
de drie tot acht jaar die nu is gekozen. 
Ik zelf zou daar wel voor te porren 
zijn geweest. 

Voor de wat langere termijn wijs ik 
de VVD-oplossing overigens af. Deze 
zou immers leiden tot zwaardere 
premiedruk, mede gezien de vergrij-
zing van de bevolking toch problema-
tisch, of tot een neerwaartse druk op 
de minima, waar wij naar bekend iets 
zwaarder aan tillen dan de VVD doet. 

Het vijfde en laatste discussiepunt 
dat ik aansnijd betreft de complicatie 
die optreedt in de aansluiting tussen 
AOW en aanvullende pensioenvoor-
zieningen. Het kabinet maakt zich 
daar wel erg gemakkelijk van af door 
te kiezen voor een bijna waterdichte 
scheiding in verantwoordelijkheid 
tussen overheid en ca .o . partners, zij 
het dat via een zogeheten paraplucon-
structie enige tijdsruimte wordt 
gecreëerd voor de bestuurders van 
de geprivatiseerde pensioenregelin-
gen. Het uitgangspunt van dit kabinet 
- ik citeer - 'dat de overheid behalve 
als werkgever in de collectieve sector 
in beginsel geen verantwoordelijkheid 
draagt voor de inhoud van aanvullende 
pensioenvoorzieningen' wijzen wij af. 
Spreiding van verantwoordelijkheden 
is een fraai ogend motto maar 
wanneer dat leidt tot een doolhof van 
ergens tussen de 1000 en 2000 
aanvullende pensioenvoorzieningen, 
waarin geen gewoon mens de weg 
kan vinden, wanneer meer dan 
vijftien jaar studie, overleg, gedelibe-
reer over het probleem van de 
pensioenbreuk (een sociaal onrecht 
en in economische zin contraproduk-
tief) geen uitzicht bieden op een 
bevredigende oplossing, dient de 
overheid haar verantwoordelijkheid 
te nemen, desnoods dwars tegen de 

gevestigde belangen van pensioen-
fondsbeheerders in. 

Wij hebben een voorkeur voor een 
nationaal pensioenfonds onder 
wettelijk regime en een stelsel dat 
niet is gebaseerd op een eindloonprin-
cipe maar op een levensjaren of een 
geïndexeerd dienstjarensysteem 
- dat valt nader te bezien - dat in 
ieder geval bij een toename aan een 
wisselende mate van arbeidspartici-
patie ook wint aan urgentie. Want de 
nadelen en de onrechtvaardigheden 
die in het eindloonsysteem zitten 
worden toch steeds meer manifest. 

Wij realiseren ons zeer wel, dat 
zulks bij de in de loop der decennia 
gecreëerde archipel van uiteenlopen-
de belangen, belangengroepen en 
belangenverstrengelingen niet in een 
handomdraai tot stand is te brengen. 
De overheid zou wel een begin 
kunnen maken met sanering door via 
aanvullende wetgeving aan te 
koersen op harmonisatie van 
begrippen en onderlinge afstemming 
op elkaar, primair leidend tot heling va 
de beruchte pensioenbreuk. Bij een 
wettelijke harmonisatie van begrippen 
kan men tevens kiezen voor een 
loskoppeling van AOW en aanvullend 
pensioen, want er is geen enkele 
ratio om die zaken aan elkaar te 
koppelen. 

De thans aanhangige wijziging van 
de AOW bood het kabinet een 
handvat tot een begin van ordening. 
Het kabinet heeft die kans laten 
lopen. De staatssecretaris van 
sociale zekerheid heeft in een eerder 
leven ten aanzien van de pensioenpro-
blematiek radicale standpunten 
verdedigd, die hij toen niet kon 
realiseren door gebrek aan macht als 
spreekbuis van een kleine vakcentrale. 
In zijn huidige functie heeft hij in 
principe nieuwe mogelijkheden, die 
hij echter laat lopen, hetgeen ik sterk 
betreur. 

Ik concludeer, dat dit wetsvoorstel 
steun verdient, ondanks de schaduw-
zijden, die inherent zijn aan individua-
lisering van deze volksverzekering. 

Ik vraag nog de aandacht van het 
kabinet voor een algemener probleem, 
namelijk de mogelijk cumulatieve 
effecten van draagkrachtcorrecties 
naar huishouden en het aantal 
inkomens per huishouden, die thans 
over een breed front weinig gecoör-
dineerd oprukken. Deze draagkracht-
correcties in belastingen, sociale 
zekerheid en allerlei inkomensafhan-
kelijke voorzieningen kunnen in een 
aantal situaties leiden tot een zeer 
extreem opgevoerde druk op vooral 
een bescheiden tweede inkomen. 

Ik zei eerder in mijn betoog dat wij 
in de huidige verhoudingen kiezen 
voor het onaangetast laten van de 
AOW als uniforme volksverzekering. 
Ik veronderstel echter dat de 
inkomensoverdrachten van tweever-
dieners aan kostwinners, die in de 
AOW-systematiek plaatsvinden, in de 
toekomst tot meer maatschappelijke 
spanningen kunnen leiden. Dit is een 
reden om primair een beleid gericht 
op herverdeling van arbeid te 
intensiveren. 

Ik zeg met enige terughoudendheid 
dat ik het wel mogelijk acht dat wij in 
de toekomst een nieuwe discussie 
krijgen over de vraag of de AOW 
toch niet gekoppeld zou moeten 
worden aan de vereiste van enige 
mate van arbeidsparticipatie. Ik acht 
een debat daarover op dit moment, 
gegeven de huidige maatschappelijke 
verhoudingen nog prematuur, maar 
ik geloof niet dat de AOW-nieuwe-stij l 
in de thans voorgestelde opzet 
eeuwigheidswaarde zal hebben. Ik 
vermoed dat Intermediair in de toe-
komst nog eens een artikel kan wijden 
aan het onderwerp 'hoe het erfgoed 
van De Graaf verkwanseld wordt. 

Voorzitter! Vooreen minderheid 
van mijn fractie wegen de nadelen, 
die aan de partnerinkomenstoets zijn 
verbonden, vooral voor de werkende 
gehuwde vrouwen, te zwaar. Boven-
dien wijst deze minderheid op de 
problematische positie van kleine 
zelfstandigen zonder aanvullend 
pensioen. De afweging van deze 
nadelen zal bij een minderheid van 
mijn fractie leiden tot het niet kunnen 
meewerken aan aanvaarding van dit 
wetsvoorstel. 

D 
De heer Hoekstra (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Bij de behandeling van 
dit wetsontwerp in de Tweede Kamer 
zijn, naast de materiële aspecten, 
ook en terecht principiële kwesties 
uitvoerig aan de orde geweest. Op 
grond van verschillende invalshoeken 
vond een toetsing plaats, die 
buitengewoon interessant was, 
vooral waar het ging om de praktische 
uitvoering ten behoeve van gelijke 
rechten voor mannen en vrouwen. 
Wij zullen dit debat overigens niet 
nog eens dunnetjes overdoen. 

Opmerkelijk was echter dat vrij 
algemeen gelijke rechten voor 
mannen en vrouwen in de sfeer van 
de AOW werden erkend. Evenzeer 
opmerkelijk was het dat er menings-
verschillen rezen, die zich vooral 
manifesteerden wanneer het ging om 
de praktische invulling van de 

Eerste Kamer 
19 maart 1985 AOW-uitkeringsvariant 725 



Hoekstra 

genoemde rechten. Wij menen dat 
de staatssecretaris terecht in zijn 
reactie op de betogen, gehouden in 
de Tweede Kamer, niet alleen 
verwees naar de verplichtingen, die 
voortvloeien uit het lidmaatschap van 
de EG. Hij gaf ook aan dat hier een 
eigen Nederlandse beleidsdoelstelling 
aan de orde is. Dat is inderdaad het 
geval en het zou een goede zaak zijn 
wanneer regering en parlement, juist 
waar het om eigen beleidsdoelstellin-
gen gaat, wat meer een voortrekkers-
rol op het internationale terrein 
zouden spelen. 

Naar ons oordeel zijn bij dit 
wetsvoorstel zeer belangrijke kwesties 
in het geding, die wel degelijk een 
soort kettingreactie kunnen veroorza-
ken, zowel in positieve als in negatieve 
zin. Dat is vooral het geval als het 
gaat om individualisering en verzelf-
standiging van bij voorbeeld het 
inkomen. Die aspecten waren aan de 
orde in het kader van de tweeverdie-
nerswetgeving. Het gaat hier om de 
beginselen èn om de praktijk. Tot nu 
toe werd hierbij veel aandacht 
gegeven aan jongere mannen en 
vrouwen en aan mensen van middel-
bare leeftijd. Het is nu van groot 
belang dat bij het onderhavige 
ontwerp de ouderen, de AOW'ers, 
aan bod komen. Onze fractie meent 
dat het als een verdienste kan 
worden gezien, dat dit aspect bij dit 
wetsontwerp aan de orde komt. 
Uiteindelijk gaat het hierbij om de 
toekomst van vrijwel alle Nederlan-
ders. 

In dit verband is het positief dat 
erkend wordt dat alle mannen en 
vrouwen gelijke rechten moeten 
hebben op het gebied van de AOW. 
Op grond hiervan hebben gehuwden 
voortaan ieder voor de helft recht op 
de uitkering. Dit neemt niet weg, dat 
het in de praktijk neerkomt op de 
helft van een portie waarvan gehuwde 
minima te zamen nauwelijks rond 
kunnen komen. Hier ontmoet men al 
direct een meningsverschil. De 
staatssecretaris verwees in de 
Tweede Kamer naar de minimumbe-
hoeftefunctie van de AOW. De vraag, 
die vooral de AOW'ers zichzelf 
stellen, is of in de huidige situatie de 
omvang van de uitkering die uitspraak 
rechtvaardigt en hoe dit in de 
toekomst uitpakt. Als er gesproken 
wordt over de minimumbehoeftefunc-
tie rijst óók de vraag, welke vertaling 
dit krijgt. Immers, hierbij zijn sociaal-
economische èn culturele behoeften 
van de ouderen onder ons in het 
geding. 

Naar ons oordeel zijn de veranderde 
vergrote behoeften voortgekomen uit 
maatschappelijke ontwikkelingen; dit 
geldt zeker ook voor de ouderen 
onder ons. Het gaat om het in alle 
opzichten volwaardig functioneren 
van ouderen in onze samenleving. 

Het is een droevig aspect dat dit 
verschijnsel, met verwijzing naar 
budgettaire gevolgen wordt verdron-
gen. Dat leidt dan tegelijkertijd tot 
een vervagende doelstelling, als het 
gaat om de verzorging van een 
verantwoord levenspeil in de breedste 
zin voor ouderen. 

Hierbij gaat het dus niet alleen om 
een groep of een groepsbelang, maar 
vooral om individuen. Er mag niet 
door een te laag individueel bestaans 
niveau een onderlinge afhankelijkheid 
worden geschapen als onvermijdelijk. 
Dat geldt, menen wij , zowel voor de 
gehuwde als voor de ongehuwde 
samenwonende AOW-ers. # 

De staatssecretaris betoogde bij 
herhaling dat voor gehuwde AOW-ers 
met een 50%-50%-regeling in feite 
niets verandert. Dat vinden wij 
jammer, want zij verdienen wel iets 
beters. Zeker is, dat de samenwo-
nende AOW-ers met de genoemde 
regeling wel degelijk gedupeerd 
worden, als men tenminste uitgaat 
van het individuele recht op 70% 
uitkering. Het is daarom schrijnend 
omdat samenwoning vaak problemen 
van allerlei aard oplost. Niet zelden 
wordt zij uit nood geboren. Dat kan 
hier in een kort bestek niet zo 
eenvoudig worden omschreven. Ik 
denk ook eigenlijk niet dat het nodig 
is. De problemen zijn ongetwijfeld 
bekend. Juist daarom beantwoordt 
het wetsontwerp naar onze mening 
niet aan het recht op individueel 
inkomen en de wijze van besteding 
daarvan. 

Het komt ook niet tegemoet aan de 
dreigende noodsituatie die juist een 
70%-70%-uitkering zou rechtvaardi 
gen. Er kan, kort gezegd, naar onze 
mening geen echte zelfstandigheid 
bestaan, ook niet in verschillende 
samenlevingsvormen, als de wetge-
ving daarvoor niet de materiële 
grondslagen geeft. Dat vinden wij de 
zwakte van het wetsontwerp. 

Mijnheer de Voorzitter! Alle 
voorstellen tot verbetering in dit 
opzicht zijn afgedaan met verwijzing 
naar de gevolgen voor de begroting. 
Die zijn er natuurlijk. Tegelijkertijd 
zijn wij daarmee in het slop terugge-
keerd van het al of niet accepteren 
van het regeerakkoord en het instem-
men met de huidige gang van . 
kapitaalstromen als onvermijdelijk. 

Wij zullen ons daarmee nu niet 
uitvoerig bezighouden. Wij willen 
echter wel uitspreken dat blijkt, dat 
van een werkelijke individualisering 
en verzelfstandiging niets terechtkomt 
als er geen grote principiële richtings-
verandering ten aanzien van de 
begroting tot stand komt. 

Duidelijk blijkt dat dit probleem in 
het kader van de regeringspolitiek en 
de begrotingsopvattingen van de 
regering niet op te lossen is. Als de 
oppositie zich beperkt tot een 
discussie in de marges en het feitelijk 
accepteren van de hoofdlijnen, loopt 
dat naar mijn mening ook op niets 
uit. Wij beklemtonen nogmaals dat 
individualisering, een alzijdige 
verzelfstandiging van vooral de 
vrouw, niets van doen heeft met het 
loslaten van ideeën van solidariteit en 
zorg voor elkaar. Het lijkt mij nogal 
overbodig, juist ouderen, die er in de 
meeste gevallen alles vanaf weten, te 
betuttelen via percentages en met 
die percentages op hun verplichting 
tot solidariteit en zorg voor elkaar te 
wijzen. 

Jongeren en vooral ook ouderen 
hebben recht op een inkomen dat 
zelfstandigheid garandeert. Onderlin-
ge solidariteit is ons inziens het 
sterkst als zij is gebaseerd op 
zelfstandigheid van mannen en 
vrouwen. 

Wij zijn tegen het wetsontwerp, 
omdat het ons inziens niet voldoet 
aan individuele rechten. Het blijft 
vreemd dat een man van 65 jaar een 
toeslag voor zijn jongere vrouw 
ontvangt. Dat is de meest voorkomen-
de situatie. Hierbij blijft de onderlinge 
afhankelijkheid. 

Wij delen de bezwaren geuit in de 
Tweede Kamer, onder andere door 
de fractie van mijn partij, tegen het 
feit dat het principe van de individua-
lisering van inkomen helemaal op de 
tocht komt te staan door de invoering 
van een inkomensafhankelijke 
toeslag voor de jongere werkende 
partner. 

Het ligt eigenlijk in het verlengde 
van de tweeverdienerswet. Wij 
denken dat het evenals die wet een 
onoverzichtelijke, chaotische 
toestand tot gevolg zal kunnen 
hebben. Dit was nu juist een mooie 
kans om voor de oudere generatie 
positief gestalte te geven aan eisen 
die zijn gesteld op het gebied van 
emancipatie. Niet weinige AOW'ers 
hebben zich daarvoor tijdens hun 
lange leven ingezet. Wij vinden het 
alleen maar jammer dat dit wetsvoor-
stel daaraan zo onvoldoende beant-
woordt. 
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D 
De heer Franssen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Vandaag behandelen 
wij, wat de AOW ca . betreft, het 
tweede deel van het stelsel van 
regels dat een gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen tot gevolg 
moet hebben. Ik wil de heer Van de 
Zandschulp complimenteren met de 
uitstekende analyse van de keuzepro-
blematiek, zoals hij dat in het eerste 
deel van zijn betoog naar voren 
bracht. Ik wil mij daar gaarne bij 
aansluiten. 

Het gaat nu om de rechten-kant 
van de medaille, nadat de plichten 
reeds eerder waren geregeld. Ook 
hierbij is het overgrote deel van de 
volksvertegenwoordiging het eens 
met het uitgangspunt, maar lopen de 
uiteindelijke oordelen waarschijnlijk 
toch sterk uiteen, vanwege de wijze 
waarop een en ander wordt geregeld. 
Ook wij vinden de gekozen oplossing 
met de inkomenstoets niet de meest 
ideale en eenvoudige. 

Een meerderheid van de fractie 
ziet op dit ogenblik echter geen beter 
alternatief, omdat de financiële en 
economische omstandigheden enge 
grenzen stellen, waarbinnen vele 
wensen om voorrang dringen. Dat 
roept spanningen op en dwingt tot 
keuzes. Collectieve lastendruk, 
draagkracht per individu en per 
gezin, emancipatie, pensioenregeling 
en vele andere belangrijke zaken 
botsen met elkaar op de weg van 
maatschappelijke eisen en wensen, 
maar toch komt het wetsvoorstel op 
hoofdlijnen overeen met het SER-ad-
vies, met uitzondering van de 
omstreden inkomenstoets. 

De SER adviseerde immers in 
meerderheid, mannen en vrouwen 
ieder een uitkering van 50% van de 
huidige AOW voor gehuwden toe te 
kennen. Deze uitkering zou voor 
alleenstaanden tot 70% moeten 
worden verhoogd. Voor een echtpaar 
zou ze moeten worden verhoogd tot 
100% vanaf het tijdstip dat één van 
de echtgenoten de 65-jarige leeftijd 
zou hebben bereikt. Dit laatste 
onderdeel zou, los van de meerop-
brengst van de geïndividualiseerde 
premieplicht, zo'n 300 min. per jaar 
kosten. Een minderheid van de SER 
adviseerde, de tweede 50% slechts 
toe te kennen, indien de jongere 
echtgenoot geen ander inkomen uit 
arbeid of vroegere arbeid genoot. 

Uit het nu aan de orde zijnde 
wetsvoorstel blijkt, dat de minister en 
de staatssecretarissen voor het 
minderheidsstandpunt hebben 
gekozen. Gezien de bezuinigingen 

die op vele andere uitkeringen zijn 
toegepast, verrast ons dit niet, 
evenmin als het eindoordeel van de 
meerderheid van de Tweede Kamer 
dat deed. Dat oordeel kwam overigens 
pas tot stand na enkele niet onbelang-
rijke amenderingen. Zo krijgen de 
pensioenfondsen en de verzekeraars 
ruim drie jaar de tijd om hun regle-
menten aan de nieuwe situatie aan te 
passen, nu de inkomenstoets voor de 
gehuwdentoeslag niet voor 1 april 
1 988 zal worden ingevoerd, zodat de 
AOW gedurende die periode de facto 
blijft zoals zij nu is. Wij hopen dat de 
pensioenfondsen en andere pensioen-
verzekeraars er in die periode in 
zullen slagen, de juiste aansluiting op 
het gewijzigde basispensioen te 
vinden. 

Lijkt er tot die tijd - geen vuiltje 
aan de lucht, en evenmin voor de 
jongere partner, die dan 60 jaar of 
ouder is - daarna komen er heel wat 
rampen over ons oudere volksdeel, 
althans wanneer wij de recente 
kritieken in de Volkskrant en lnterme-
diair moeten geloven. Ons lijken die 
kritieken, zeer zacht uitgedrukt, 
eenzijdig. Natuurlijk zou een ongetoet-
ste toeslag van 50% of, beter nog, 
van 70% voor iedere partner van 65 
jaar of ouder aantrekkelijker zijn. 
Echter, ook in het laatste geval zou 
de enkelvoudige uitkeringstrekker 
met onderhoudsverantwoordelijkheid 
ten opzichte van een jongere 
niet-verdiener overigens het risico 
blijven lopen, beneden de minimum-
grens terecht te komen. Een beroep 
op de toeslag of op de bijstand zou 
dan onvermijdelijk zijn. 

Bovendien lijkt grote voorzichtig-
heid met collectieve lasten ons 
geboden, nu de AOW/AWW reeds 
meer dan f 2 0 miljard per jaar vraagt 
en de vergrijzing nog vele jaren zal 
voortgaan. Een herschikking van 
middelen op grond van demografische 
ontwikkelingen moge die druk 
verzachten, toch zal ook dit een 
moeilijke opgave blijven. Het financie-
ringsalternatief van een uitsluiting 
van oudere huisvrouwen met een 
jongere echtgenoot die geen 
betaalde arbeid hebben verricht of 
dat van een beperking van de AOW 
tot 50% acht een meerderheid van 
mijn fractie, los van de derde 
richtlijn, in strijd met de volksverze-
keringsgedachte, in strijd met de 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen en bovendien geen structu-
rele oplossing. Bovendien lijkt ons 
een eventueel arbeidsverleden van 
die vrouwen absoluut oncontroleer-
baar. 

Een lastenverzwaring door premie-
verhoging achten wij evenzeer 
ongewenst, nu een verkleining van 
het bruto/netto-traject voor inkomens 
trekkers terecht wordt nagestreefd. 
Wil de staatssecretaris hier nog eens 
wat nader op het voorgaande 
ingaan? Een meerderheid van mijn 
fractie twijfelt nog ernstig over de 
aflopende extralasten van f 4 0 0 
miljoen per jaar voor de huisvrouwen. 

De memorie van antwoord wijst er 
onzes inziens terecht op dat de 
kritiek wel eenzijdig op negatieve 
inkomensgevolgen wordt gericht, 
maar dat er nauwelijks aandacht 
wordt besteed aan de immateriële 
kanten van de arbeid met zijn 
ontplooiingskansen. Dat lijkt ons een 
slechte voedingsbodem voor het 
stimuleren van onbetaalde dienstver-
lening en vrijwilligerswerk, niet alleen 
voor vrouwen maar ook voor mannen. 

Bij de sombere voorspellingen 
worden zelfs vele echtscheidingen 
voorzien. Kennelijk wordt de waarde 
van huwelijk en gezin lager ingeschat 
dan die van 50% AOW. Is de uitspraak 
die de heer Linschoten aan de 
overzijde deed dat het gezinsmodel 
veroudert dan toch juist? Gaarne 
zouden wij in dit debat vernemen hoe 
staatssecretaris mevrouw Kappeyne 
van de Coppello de maatschappelijke 
gevolgen taxeert, en of zij het met 
jonge partijgenoot eens is dat het 
gezinsmodel verouderd zou zijn. 

Wij van onze kant zijn realistisch 
genoeg om de maatschappelijke 
ontwikkelingen, ook die ten aanzien 
van andere samenlevingsverbanden, 
democratisch tegemoet te treden, 
maar wij distantiëren ons wel van de 
diskwalificerende opmerking dat het 
gezinsmodel verouderd zou zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Terugke-
rend naar de memorie van antwoord 
en naar het onderwerp van de 
inkomensafhankelijke toeslagen, wil 
ik graag van de bewindslieden 
vernemen of zij erkennen dat in 
bepaalde situaties een grote margina-
le druk kan optreden. Verder hoor ik 
graag van hen dat zij te zijner tijd 
zullen bezien of de in dit wetsvoorstel 
verankerde toeslagregeling in de 
meer algemene toeslagenwet kan en 
moet worden ingepast. 

De bewindslieden hebben opge-
merkt dat de discussie in de Tweede 
Kamer over de uitgangspunten van 
de toeslagregeling, met name wat de 
inkomensafhankelijkheid betreft, 
reeds ten principale heeft plaatsge-
vonden. Kunnen zij de hoofdconclu-
sies van die discussie weergeven? 
Stroken deze met datgene wat nu bij 
de AOW gebeurt? 
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Franssen 

Overigens belet die discussie ons 
niet, in deze Kamer een zelfstandig 
oordeel te vormen. Wij betreuren het 
dat een fundamentele gedachtenwis-
seling over een vrijlating van inko-
mens, over een eventuele differentia-
tie en over vereenvoudigingen van 
toeslagenwetten niet vooraf kon 
gaan aan de overigens noodzakelijke 
maatregelen op vele terreinen van 
ons sociale-zekerheidsstelsel waarbij 
inkomensafhankelijkheid aan de orde 
is. 

Een integrale benadering, mede in 
verband met de stelselherziening, 
ware te preferen geweest. Nu dit niet 
het geval is, zal met de toeslagenwet 
een opnieuw toetsen van bestaande 
toeslagregelingen, met inbegrip van 
de nu voorgestelde, meer dan 
gewenst zijn. Zijn de bewindslieden 
daartoe bereid? 

Voor een aantal fractieleden ligt 
hier het hoofdbezwaar tegen dit 
wetsvoorstel. Zij zien deze toets als 
een ongelijke behandeling van 
vrouwen ten opzichte van mannen, 
omdat de vrouwen veelal de jongere 
partners zijn en het inkomen van de 
boven-65-jarige mannelijke partner 
buiten beschouwing gelaten wordt. 
Alleen een overtuigende argumentatie 
van de zijde van de regeringstafel zal 
hun afwijzend oordeel kunnen 
wijzigen, omdat zij er een belemme-
ring van de emancipatie van de 
vrouw via het verrichten van betaald 
werk in zien. 

Uit de memorie van antwoord blijkt 
verder dat de bewindslieden het niet 
eens zijn met onze opmerking dat het 
systeem er ingewikkelder op gewor-
den is, ook in de overgangsfase. 
Kennelijk hebben wij ons niet 
duidelijk genoeg uitgedrukt en zijn er 
misverstanden gerezen. Gezien de 
hoeveelheid stukken en de gegeven 
tijd behoeft het onzes inziens niet te 
verbazen dat het voorlopig verslag en 
de memorie van antwoord daar 
sporen van dragen. 

Wij hebben een en ander beoor-
deeld in samenhang met de belasting-
wetgeving en werden er van verschil-
lende zijden op gewezen, zowel door 
uitvoerende pensioenfondsen als 
door belastingspecties, dat er met 
name door de breuk in het belasting-
jaar overgangsproblemen liggen. Wij 
hopen dat het in de memorie van 
antwoord gestelde, juist zal blijken te 
zijn, namelijk dat deze overgangspro-
blemen zich in het algemeen niet 
zullen voordoen, omdat de overgangs-
bepaling in artikel XIX de mogelijkheid 
biedt de geëigende maatregelen te 

nemen. Is daar nu al iets naders over 
te zeggen? 

Voor wat het basispensioen betreft 
moge het wetsvoorstel duidelijk zijn, 
maar dat geldt dan kennelijk voor de 
zelfstandige AOW-uitkering van 50%, 
want de eventuele aanvullende 
toeslagen maken de aanvullende 
pensioenregeling wel degelijk 
gecompliceerder, omdat er onzes 
inziens verschillende en zich wijzigen-
de franchises kunnen ontstaan. Of 
gaan de bewindslieden van de 
gehalveerde franchise uit? Daarmee 
zijn echter enorme kosten voor de 
verzekeraars gemoeid! Een toekomsti-
ge wettelijke harmonisatie van 
pensioenen zal er, hoe dan ook, niet 
eenvoudiger door worden. Of 
moeten we de pensioenwet voor 
allen maar vergeten? 

De pensioenverzekeraars vrezen 
bovendien voor hiaten en/of doublu-
res. Als de staatssecretaris zich daar 
nu nog niet over wil uitlaten, waarop 
is dan zijn optimisme gegrond? 

De antwoorden met betrekking tot 
de toeslagen voor de eventueel 
buiten Nederland wonende echtge-
noot en de toelichting over de 
grensarbeiders hebben ons gerustge-
steld. Wij vinden de wijziging een 
belangrijke verbetering, ook voor de 
aanvullende pensioenregelingen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het 
wetsvoorstel in hoofdlijnen beoorde-
lend, meent een overgroot deel van 
mijn fractie dat een redelijke oplossing 
is gevonden voor een gecompliceerd 
probleem op de weg naar gelijke 
behandeling en verzelfstandiging. 
Blijft vooralsnog het vraagstuk van de 
ongelijke behandeling van de 
gehuwd en ongehuwd samenwonen-
den. Wij achten dat verschil van 40% 
onbillijk, maar hebben er met 
instemming kennis van genomen dat 
het kabinet voornemens is, dit hiaat 
en de eventueel andere ongelijke 
behandeling van personen in 
vergelijkbare sociaal-economische 
omstandigheden per 1 januari 
aanstaande op te heffen. Wil de 
staatssecretaris dit ook hier nog eens 
bevestigen? 

Er is een ruime overgangsperiode 
tot 1 april 1988 gekozen, waarbinnen 
voor de huidige WAO-er de facto 
niets verandert, terwijl de AOW-ge-
rechtigde met een vóór 1 april 1928 
geboren jongere partner eveneens de 
ongetoetste 50 plus 50% houdt. Er 
rest mij nog een opmerking over de 
uitkerende instanties. 

Nu loopt de uitkering in vele 
gevallen over de schijf van het 
pensioenuitkerend orgaan. Straks zal 

dat in vele gevallen geïndividualiseerd 
over meer instanties lopen, ook 
wanneer betrokkenen dat anders 
wensen. Een en ander zal tot meer 
werk en eventueel belasting naverre-
kening kunnen leiden. Wij zouden het 
op prijs stellen wanneer deze 
complicatie ook in het kader van het 
overgangsartikel 19 zou worden 
betrokken. 

Ten slotte stemt het de meerderheid 
van mijn fractie, ondanks het 
pijnpunt van de toets en de tijdelijke 
extra kosten als prijs voor de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen, 
tot voldoening dat Nederland met 
terugwerkende kracht per 1 januari 
1985 aan de derde richtlijn heeft 
voldaan. In hoeverre ook de nu nog 
ernstig bezwaren hebbende minder-
heid het wetsvoorstel zal steunen, 
hangt in hoge mate af van het 
antwoord op hun bezwaren. 

D 
De heer Heijmans (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Mag ik beginnen met 
enkele cikaten? Zij zijn misschien wat 
eenzijdig, dit aan het adres van de 
heer Franssen. 

'De eenvoudige AOW-regeling, die 
sinds jaar en dag geldt, dreigt even 
ingewikkeld te worden als veel 
andere sociale regelingen" aldus het 
Algemeen Dagblad van 2 februari. 
Drie dagen eerder stond in een 
hoofdartikel van NRC Handelsblad: 
'Het gaat om een principiële kwestie. 
Invoering van een toeslagensysteem 
tast het beginsel van de AOW aan. 
Onze Algemene Ouderdomswet is 
nooit bedoeld als een soort bijstands-
regeling, waarop een beroep kan 
worden gedaan als er onvoldoende 
andere inkomensbronnen zijn (...). 
Dat doet niets af aan onze opvatting 
dat de AOW niet thuis hoort bij het 
type uitkeringen dat afhankelijk is van 
het inkomen'. 

Ten slotte Volkskrant eveneens op 
30 januari: 'Van principiële aard is de 
vraag of de AOW bij de sociale 
voorzieningen hoort, die al naar 
gelang de hoogte van het inkomen 
worden verstrekt. In zijn uiterste 
vorm wordt het dan een uitkering als 
de Bijstand: een regeling waarop 
iemand een beroep doet, omdat er 
onvoldoende andere inkomensbron-
nen zijn. De introductie van een 
lagere AOW voor de nog niet 
65-jarige partner van een AOW'er 
met eigen inkomen is een eerste stap 
op die weg. 

De laatste stap wordt in theorie het 
weigeren van AOW aan iedereen die 
volgens de regering genoeg andere 

Eerste Kamer 
19 maart 1985 AO W-uitkeringsvariant 728 



Heijmans 

inkomsten heeft. De meerderheid van 
de Sociaal Economische Raad vindt 
" terecht - dat de AOW niet thuishoort 
in het rijtje van inkomensafhankelijke 
uitkeringen. De AOW is een basisvoor-
ziening, waarop iedereen naar 
behoefte en vermogen verder kan 
bouwen. Het is geen vangnet waar 
iemand die zich nergens anders aan 
kan vastklampen, mag invallen'. Zo 
hoor je het ook nog eens van een 
ander! 

De heer Van de Zandschulp 
(PvdA): Maar wèl fout! 

De heer Heijmans (VVD): Ik citeer 
alleen maar! 

Mijnheer de Voorzitter! Deze 
citaten leiden mij - het zal de 
bewindslieden niet verbazen - naar 
het fundamentele bezwaar van mijn 
fractie, namelijk het element van de 
inkomensafhankelijkheid. Dit punt 
geldt ook het vanavond te behandelen 
wetsontwerp over de Ziektewet. 

Ik heb er behoefte aan om iets 
uitvoeriger en structureler op die 
inkomensafhankelijkheid in te gaan. 
Ik kan nog steeds niet anders dan tot 
de conclusie komen, dat die inkomens-
afhankelijkheid voor de staatssecre-
taris een beetje een heilig ideaal 
schijnt te zijn geworden, een principe 
waaraan niet mag worden getornd. 
Hij spreekt herhaaldelijk over 
'principes' en 'beginselen', wanneer 
hij dit door hem gekoesterde 
onderwerp mag behandelen. 

De staatssecretaris heeft als het 
ware zichzelf en ons een elfde gebod 
opgelegd: gij zult inkomensafhankelijk 
zijn. Het valt mij op dat de bewinds-
lieden in hun toch wat kille en 
technocratische memorie van 
antwoord - dat ligt wellicht aan de 
korte tijd die beschikbaar was - in 
reactie op mijn vraag naar de 
oorsprong van het principe dit woord 
mijden. Zij zeggen dat die afhankelijk-
heid in verschillende vormen reeds 
bestaat. 

De genoemde bijstandswet doet 
als voorziening in dit kader niet ter 
zake. De bewindslieden blijven echter 
het antwoord schuldig op de vraag: 
wanneer heeft een pragmatisch 
uitgangspunt, kostenbesparing, de 
status van 'principe' gekregen? 
Verder typeren zij het stelsel als 
rechtvaardig, zonder nadere onder-
bouwing. Mag ik, mijnheer de 
Voorzitter, het inkomensafhankelijke 
stelstel onrechtvaardig noemen? Mag 
ik als adstructie aanvoeren de reactie 
op de becijferingen van mevrouw 
Snijders? 

De bewindslieden geven toe dat 
het inderdaad gaat om grote margi-
nale effecten. Zij voegen daar 
doodleuk aan toe dat dit nu eenmaal 
inherent is aan een behoeftecriterium. 
Mijn conclusie is dan ook dat de door 
de VVD-fractie aan de overzijde 
genoemde bedragen van enkele 
guldens tot enkele dubbeltjes netto 
die voor de jongere partner overblij-
ven, niet overdreven zijn. Dat is dan 
niet alleen emancipatie-bevorderend, 
maar ook nog rechtvaardig. 

Tegenover dit alles wil ik heel 
duidelijk het standpunt van mijn 
fractie stellen. Wij zijn bereid 
geweest, zij het zeer ongaarne, een 
tijdelijke inkomensafhankelijkheid te 
accepteren als het meest aanvaard-
bare alternatief voor noodzakelijke 
ombuigingen. Niet meer en niet 
minder! Wij weigeren echter de 
inkomensafhankelijkheid te zien als 
een beginsel of een principe; wij 
weigeren deze zelfs als uitgangspunt 
te zien. Op zichzelf is het een 
wezensvreemd element dat als 
noodvoorziening in ons sociale-verze-
keringsstelsel is geïmplanteerd en 
dat zo snel mogelijk moet worden 
afgestoten. 

Het berust, volgens de staatssecre-
taris, op de principes van de minimum-
behoefte en van de gezinsdraagkracht. 
Die minimum-behoefte hoort echter 
niet thuis in ons verzekeringsstelsel, 
slechts in de uit de schatkist betaalde 
voorzieningen. Op de gezinsdraag-
kracht dient het fiscale element 
toegesneden te zijn. Mijn fractie zal 
zich dan ook verzetten tegen elke 
vorm van inkomensafhankelijkheid in 
ons sociale-verzekeringsstelsel, die 
niet het karakter van een tijdelijke en 
uit financiële nood geboren maatregel 
heeft. 

De heer Van de Zandschulp 
(PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Is het 
juist dat de heer Heijmans de 
beperking van de minimumdagloon-
bepaling in de werknemersverzekerin-
gen tot kostwinners - waar hij vóór 
heeft gestemd - principieel afwijst en 
dat hij bij de stelselherziening zal 
eisen dat dit weer wordt hersteld in 
de originele vorm, geldend voor 
zowel kostwinners als niet-kostwin-
ners? 

De heer Hei jmans (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! De inkomensafhanke-
lijkheid - waar wij vóór hebben 
gestemd - zagen wij inderdaad als 
een tijdelijke en uit financiële nood 
geboren maatregel. Wij zijn van 
mening dat die plooi straks weer glad 
gestreken moet worden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik herhaal 
dat mijn fractie zich zal verzetten 
tegen elke vorm van inkomensafhan-
kelijkheid in ons socialeverzekerings-
stelsel, die niet het karakter van een 
tijdelijke en uit financiële nood 
geboren maatregel heeft. Los van het 
eerder genoemde meer structurele 
argument, hebben wij enkele 
bezwaren die overigens al bekend 
zullen zijn. Aan de overzijde is aan de 
meeste bezwaren uitvoerig aandacht 
besteed door de woordvoerder van 
de fractie van de VVD aldaar, tijdens 
de behandeling van hetzelfde 
wetsontwerp. 

Ik noem allereerst het feit dat 
inkomensafhankelijke toeslagen 
anti-emancipatoir uitwerken. Het is 
voor mijn fractie onbegrijpelijk dat de 
staatssecretarissen, die maatschap-
pelijke ontwikkelingen op dit terrein 
als één van drie aanleidingen tot 
stelselherzieningen noemen, in de 
praktijk zulke barrières opwerpen. Is 
dit een consistent en op de toekomst 
gericht beleid? 

Wil de staatssecretaris belast met 
sociale zekerheid deze emancipatie 
- vrouwen die treden uit de schaduw 
van hun huishouden - eigenlijk niet? 
Laat hij dat dan zeggen. 

Die vraag komt niet zo maar uit de 
lucht vallen. Die vraag wordt mij 
mede ingegeven door een uitlating 
van het vooraanstaand lid van het 
CDA, mevrouw Hannie van Leeuwen. 
Ik neem ten minste aan dat zij nog 
steeds een vooraanstaand lid van het 
CDA is. Ik las deze uitlating in een 
interview in Vrij Nederland van 2 
februari. Ik citeer: 'Nu het CDA zo de 
nadruk op het gezin legt, gaat de 
partij scheeflopen in haar filosofie. 

Want tegelijkertijd wil hetzelfde 
CDA onder druk van de vrouwen - en 
of dat nu zo van binnen uit komt, 
weet ik niet - toch ook de partij zijn, 
die volle aandacht aan de emancipatie 
van de vrouw geeft. Daar lopen zij op 
stuk. De gedachte van alles - inkomen, 
arbeid en wat dies meer zij - eerlijk 
te delen, valt absoluut niet te rijmen 
met het idee van het gezin als 
hoeksteen van de maatschappij.' Wat 
is de reactie van de bewinds man op 
deze uitlating? 

Mijn volgende punt betreft de 
privacy-schennende controle die het 
gevolg moet zijn van de met het 
steeds ingewikkelder wordende 
stelsel samenhangende fraudegevoe-
ligheid. Zelfs al zouden de verhalen 
over deze controles - tandenborstels, 
beslapen bedden, auto's voor de 
deur, vakantiereisjes en ga zo maar 
door - verschrikkelijk overdreven zijn 
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- en dat zullen zij ook wel eens zijn -
dan vraag je je toch af of je hier niet 
dreigt te stuiten op de kern van het 
menswaardig bestaan, namelijk de 
vrijheid van een ieder om zijn leven 
naar eigen goeddunken in te richten 
en het recht op afscherming in die 
periode van zijn of haar leven waarin 
de mens wezenlijk zichzelf wil zijn. 
Raken wij hier eigenlijk niet aan de 
meest essentiële legitimatie van onze 
Westerse democratie? 

Dit alles gebeurt, omdat wij in onze 
zucht naar perfectionisme, naar het 
uiterste aan rechtvaardigheid en naar 
het introduceren van oneigenlijke 
principia een sociaal zekerheidsstelsel 
opbouwen - of, zo vraag ik mij 
weleens vertwijfeld af, een beetje de 
verloedering inwerken - dat mede en 
wellicht in de eerste plaats door zijn 
toenemende ingewikkeldheid en 
ondoorzichtigheid niet wordt 
begrepen. Daarom wordt het stelsel 
niet aanvaard en smeekt het derhalve 
om fraude. 

Het gaat natuurlijk om veel meer 
dan alleen inkomensafhankelijkheid. 
Het eindrapport van ISMO brengt mij 
weer op dit punt terug. Ik citeer uit 
het eindrapport: 'De inkomensafhan-
kelijkheid bij uitkeringen is misbruik-
gevoelig. Een rol speelt hierbij de 
hardnekkige neiging van de politiek 
om in de criteria vergaande verfijnin-
gen aan te brengen. De wetgever 
geeft in het algemeen bij de totstand-
koming van de regelgeving te weinig 
aandacht aan de controlemogelijkhe-
den.' 

Het is mij al vaker opgevallen dat 
de staatssecretaris belast met sociale 
zekerheid opmerkingen over fraude-
gevoeligheid, controles en ook over 
de ingewikkelde uitvoering nogal 
gemakkelijk wegwuift. Ik begrijp het 
van hem ook wel een beetje. Hij is 
gepokt en gemazeld in de uitvoering. 
Hij is begonnen bij de Raad van 
Arbeid en daarom zo'n voortreffelijk 
vakman. Intelligente uitvoerders 
lossen graag ingewikkelde gevallen 
op. 

Ik weet het uit ervaring. Ik ken 
- ook uit ervaring - het onbegrip voor 
en het onvermogen om wegwijs te 
worden in het stelsel dat steeds 
ingewikkelder wordt. De staatssecre-
taris gaat naar mijn mening hieraan 
al te gemakkelijk voorbij. Herinnert 
hij zich nog het rapport Menselijke 
verhoudingen van de Vereeniging 
van Raden van Arbeid? Weet hij nog 
hoe centraal de cliëntgerichtheid 
stond in het eerste rapport-Berenbos? 

Verfijningen verduisteren. Zij 
heffen geen onrecht op. Zij verleggen 
slechts grenzen. Summa ius is en 
blijft helaas summa iniura! Zou de 
staatssecretaris dan ook, zo vraag ik 
hem met grote nadruk, willen 
luisteren naar de wijze woorden van 
een nuchter en ervaren man, zijn 
partijgenoot en onze collega Christi-
aanse, die voor Den Haag Vandaag in 
een reactie op het ISMO-rapport het 
volgende zei. 'De betreffende 
departementen van Financiën en 
Sociale Zaken - wij praten vandaag 
alleen over het laatste - moeten 
ervoor zorgen dat de wetten uitvoer-
baar blijven'. Inkomensafhankelijkheid 
vormt hiervoor een groot beletsel. 

Ik hoop en vertrouw erop, dat het 
bovenstaande duidelijk heeft 
gemaakt dat onze afkeer van 
inkomensafhankelijkheid geen 
'Sinterklazerij' inhoudt, zoals wordt 
gesuggereerd. Het gaat ons om het 
wegnemen van een wezenlijke 
belemmering om te komen tot een 
goed doordacht, rechtvaardig, zo 
eenvoudig mogelijk, begrijpelijk en 
daardoor aanvaardbaar sociaal-zeker-
heidsstelsel, dat niet of zo min 
mogelijk fraudegevoelig is. 

Laten wij ons spiegelen aan de 
ingewikkelde Tweeverdienerswet. In 
het NRC Handelsblad van 22 februari 
zei staatssecretaris Koning, dat die 
ingewikkeldheid eigenlijk een elitair 
probleem is. Is de staatssecretaris 
het met mij eens, dat het in de 
sociale zekerheid in elk geval 
allereerst om de gewone man gaat 
en dat deze omstandigheid de wet-
en regelgever moet dwingen tot 
extra aandacht voor eenvoud en 
doorzichtigheid? Is hij het met mij 
eens, dat hiervan in zijn beleid niet 
zoveel terecht komt en dat het 
kabinetsstreven naar deregulering bij 
hem, althans tot nu toe, weinig 
weerklank heeft gevonden? 

Toen ik over de memorie van 
antwoord sprak, had ik het over kil en 
technocratisch. Ik ben echt een 
beetje geschrokken van de allerlaatste 
opmerking in die memorie van 
antwoord, waarmee een reactie op 
ISMO wordt gegeven. Ik citeer: 

'Zoals wij hiervoor reeds hebben 
betoogd, zal een sociaal-zekerheids 
stelsel gebaseerd op een rechtvaar-
diger inkomensverdeling, niet 
vervangen kunnen worden om 
redenen van fraude en controle door 
een systeem dat naar onze mening 
niet meer aan zijn uitgangspunten 
voldoet. Wel zal fraude mogelijk 
voorkomen en bestreden moeten 
worden, onder meer door een goed 

controle-apparaat'. Zendingsarbeid 
voor de heer Christiaanse in over-
vloed, zo is dan mijn reactie. 

Zou het niet verstandig zijn om de 
stelselherziening of wat daar nog van 
over is, op een zacht pitje te zetten 
en onze energie niet alleen te 
besteden, waarvoor aan de overzijde 
is gepleit, aan een eenvoudiger 
belastingwetgeving maar ook aan 
een eenvoudiger sociaal-zekerheids-
stelsel, die elkaar waar nodig 
aanvullen? Want inkomensbeleid en 
regelingen voor gezinsdraagkracht 
liggen op het terrein van de fiscus, 
niet op dat van de sociale zekerheid. 
In dit alles ligt de grond voor mijn 
namens mijn fractie uitgesproken 
mededeling, dat wij ons tegen de 
inkomensafhankelijkheid zullen 
verzetten. 

Staatssecretaris De Graaf: Is de 
heer Heijmans dan tegen een 
systeem van volksverzekeringen? Ik 
heb de indruk dat daarbij ook 
solidariteitselementen en elementen 
van inkomensoverdracht een rol 
spelen. Als de heer Heijmans daar 
ten principale tegen is, dan is dat een 
verstrekkende stellingname. 

De heer Hei jmans (VVD): Ik heb 
geen enkel bezwaar tegen volksver-
zekeringen die een groot element van 
solidariteit bevatten. Integendeel 
Dat is echter iets anders dan volks-
verzekeringen met een element van 
inkomensafhankelijkheid. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik begrijp 
het niet zo goed. Als men voor een 
volksverzekering verzekerd is en als 
men bij voorbeeld geen eigen 
inkomen heeft, dan betaalt men geen 
premie maar bouwt men toch 
rechten op. Ik had de indruk dat de 
essentie van het betoog van de heer 
Heijmans zich ook daartegen richt, 
dus niet alleen tegen een inkomensaf-
hankelijke toets. 

De heer Hei jmans (VVD): Nee hoor. 
Ik denk nog altijd dat het recht op 
uitkering en de plicht tot premiebeta-
ling twee elementen zijn die zelfstan-
dig moeten worden beoordeeld. 

Staatssecretaris De Graaf: Daarin 
zitten ook de draagkracht en de 
solidariteit. Dat wil de heer Heijmans 
dus alleen tot zijn recht laten komen 
in de fiscale wetgeving. 

De heer Hei jmans (VVD): Als er 
inkomenscorrecties moeten plaatsvin-
den buiten het generale systeem, dan 
vind ik dat dit door de fiscus moet 
worden uitgevoerd. Ik heb geen 
bezwaar tegen algemene solidariteits-
elementen die van te voren in de 

Eerste Kamer 
19 maart 1985 AOW-uitkeringsvariant 730 



Heijmans 

wetgeving zijn ingebouwd. Daarmee 
heb ik geen moeite. Naar mijn 
mening moeten op de persoonlijke 
situatie toegesneden draagkrachtele-
menten niet worden gerealiseerd via 
verfijningen in het sociale-zekerheids-
stelsel, maar via de fiscus. 

Staatssecretaris De Graaf: Dit vormt 
echter voor een essentieel deel een 
onderdeel van ons systeem van 
volksverzekeringen, hetgeen dan is 
toegespitst op het individu. 

De heer Hei jmans (VVD): Nee, dat 
zijn generale bepalingen. Je bepaalt 
een bepaald percentage tot een 
bepaald maximum en iedereen krijgt 
daarvoor hetzelfde inkomen. Dat is 
een duidelijke zaak. Het is een 
generale bepaling. Dat is echter iets 
anders dan een op de individuele 
situatie toegesneden regeling. Dat 
hoort naar mijn smaak niet thuis in 
het stelsel van sociale zekerheid, 
maar in het fiscale stelsel. 

Mijnheer de Voorzitter! In de in de 
aanhef van mijn betoog gegeven 
citaten komt enkele malen het woord 
'bijstand' voor. Nu ben ik er volstrekt 
van overtuigd dat dit kabinet er niet 
over piekert de ouderdomsvoorzie-
ning het karakter te geven van wat de 
staatssecretaris 'het vangnet' noemt. 
Dat neemt niet weg - ik merk dat op 
spreekbeurten - dat die vrees er 
helaas wis en waarachtig is. Dat is 
wel begrijpelijk. Is het, zeker door 
een buitenstaander, zo dwaas 
geredeneerd als hij zegt: nu speelt 
het inkomen van de jongere echtge-
noot al mee en waarom dan straks 
niet het eigen inkomen? Een zekere 
logica kan daaraan niet worden 
ontzegd. 

Ik vraag de staatssecretaris om 
hieraan in de voorlichting aandacht 
te geven, ten einde die ongerustheid 
weg te nemen. Ik moet er overigens 
bij zeggen dat de staatssecretaris 
- als ik het zo mag noemen - toch 
wel op een beetje enge manier bezig 
is geweest toen hij voorstelde de 
toeslag niet te betalen aan de in het 
buitenland wonende echtgenote of 
echtgenoot. De Tweede Kamer heeft 
hem toen gelukkig op de vingers 
getikt. Wat voerde de staatssecretaris 
toen als verweer aan? 

Ik citeer uit de nota naar aanleiding 
van het eindverslag: 'Wat betreft het 
meer principiële argument merken 
wij op dat de toeslag qua karakter 
ligt tussen het pensioen ingevolge de 
volksverzekering AOW en de 
bijstand, vanwege het minimumbe-
hoefte-karakter. Bij onze beoordeling 

hebben wij de balans laten doorslaan 
naar het bijstandskarakter. Daaruit 
volgt dan ook het voorstel om de 
toeslag niet buiten Nederland 
betaalbaar te stellen'. 

Mijnheer de Voorzitter! De staats-
secretaris bereidde hier een 'salade 
russe' - dat is een nette uitdrukking 
voor wat populair gezegd 'een 
rommeltje' heet - van begrippen die 
niets met elkaar te maken hebben en 
die zich dan ook niet mogen laten 
mengen. Ik vraag de staatssecretaris 
waar hij in hemelsnaam mee bezig is. 

Nog een afsluitende vraag van 
technische aard: mag ik uit het 
inkomensbesluit AAW, waarnaar in 
verband met de inkomensafhankelijke 
toeslag wordt verwezen, afleiden dat 
ook een VOV-uitkering van invloed 
zal zijn op die toeslag? Dat zou dan 
wel de absolute neergang zijn van 
wat destijds met zoveel trots werd 
gepropageerd als 'het staatspensioen 
voor iedereen'. 

Ik denk dat ik voldoende argumen-
ten heb aangedragen - om wille van 
de tijd laat ik de toekomstige 
gevolgen van de pensioenregelingen 
maar terzijde - voor een 'neen' tegen 
dit wetsontwerp. 

D 
Mevrouw Tiesinga-Autsema 
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! Mijn 
collega mevrouw Bischoff verblijft 
momenteel in Amerika. Onze fractie 
vindt dit wetsvoorstel echter dermate 
belangrijk dat wij ook aan de beraad-
slaging zullen deelnemen. Ik doe dat 
van harte. Het is ook wel eens leuk 
om je in dit Huis met een geheel 
ander onderwerp te bemoeien. 

De sinds 1956 bestaande AOW is 
onze meest geslaagde sociale 
verzekering. Zij is: 

1. rechtvaardig: de premie is 
gebaseerd op solidariteit; mensen 
met hoge inkomens betalen meer 
premie dan mensen met lage 
inkomens; de uitkering is een vast 
bedrag; 

2. ongevoelig voor fraude, 
ontwijking, oneigenlijk gebruik en 
afwenteling; 

3. een stimulans voor aanvullende 
pensioenregelingen; 

4. efficiënt, met lage uitvoerings-
kosten; om een vergelijking te 
trekken: de AOW kost op dit moment 
aan uitkeringen f 20 mld. per jaar en 
aan administratiekosten f 8 5 min; de 
WAO kost aan uitkeringen op 
jaarbasis f8 ,5 mld. en aan administra-
tiekosten maar liefst f 2 7 5 min. 

Bekijken wij de voorstellen in de 
nieuwe AOW dan zien wij dat de 
premieheffing wordt geïndividuali-

seerd. Ik toets de nieuwe voorstellen 
aan de vier punten die ik genoemd 
heb. leder individu betaalt over het 
inkomen 11,8% AOW-premie tot het 
individueel maximum van f 8 2 7 9 in 
plaats van als echtpaar gezamenlijk 
hetzelfde bedrag. Voor mensen met 
hogere inkomens betekent dat een 
enorme achteruitgang. 

De uitkering wordt verzelfstandigd 
en niet geïndividualiseerd, want dan 
zou iedere 65-plusser recht hebben 
op hetzelfde bedrag. Nu krijgt de 
gehuwde 65-plusser 50% van de 
vroegere gehuwden-AOW en iedere 
niet gehuwde 65-plusser krijgt 70% 
van de vroegere gehuwden-AOW. 
Ogenschijnlijk lijkt er met de invoering 
van de nieuwe AOW-voorstellen 
weinig te veranderen. 

Voor de meeste huidige 65-plussers 
in ieder geval niet. Ogenschijnlijk lijkt 
de nieuwe wet eenvoudig en recht-
vaardig, maar schijn bedriegt. De 
veranderingen zijn enorm en de wet 
is ingewikkeld en niet rechtvaardig. 
De grootste problemen doen zich 
voor bij gehuwden die na 1988 65 
jaar worden en een jongere partner 
hebben. Dergelijke echtparen krijgen 
de helft van de vroegere AOW, tenzij 
de jongere partner geen inkomen 
heeft of een inkomen dat lager is dan 
circa f 2 5 0 netto per maand uit 
arbeid verdient. Dan krijgt de 
65-jarige echtgenoot een toeslag van 
bijna f 7 0 0 per maand. 

Als de jongere partner meer dan 
f 1200 netto verdient, vervalt die 
toeslag. Dus echtparen die inmiddels 
allebei een individuele hele AOW-pre-
mie hebben betaald, ontvangen in 
eerste instantie een halve AOW-uit-
kering. Dat betekent dat na de 
inkomensachteruitgang van de 
tweeverdieners tweede en derde fase 
en de individuele premiebetaling, 
opnieuw een wet wordt ingevoerd 
die een impliciete heffing op het 
arbeidsinkomen van de partner 
betekent. In dit geval niet op de 
minst verdienende partner, maar op 
de jongere partner. Velen zullen dat 
als zeer onrechtvaardig ervaren. Dat 
doe ik ook. 

Bovendien zou men het onrecht-
vaardig vinden dat bij de bepaling 
van de toeslag het inkomen uit of in 
verband met arbeid, dus loon, winst, 
WW, WAO en dergelijke, van de 
partner getoetst wordt en niet het 
vermogen. 

De bestaande AOW is ongevoelig 
voor fraude. Mijn fractie hangt de 
stelling aan dat de nieuwe AOW 
fraudegevoelig is. Opnieuw zullen, 
zoals bij alle sociale verzekeringswet-
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ten tot nog toe - uitgezonderd de 
AOW - gedragsveranderingen te 
constateren zijn. Een legaal effect is 
dat de jongere partner zijn of haar 
baan opzegt omdat de marginale 
heffing over de laatst verdiende 
guldens nog hoger is dan bij de 
tweeverdienersmaatregelen. 

De toekomstige uittocht van nog 
werkende partners van voor AOW in 
aanmerking komende echtgenoten, 
zal daarom groter zijn dan bij twee-
verdieners twee en drie. Dat kan toch 
nooit de bedoeling zijn? Of zie ik dat 
verkeerd? Er zullen ook half-legale 
effecten zijn. Er zal ongetwijfeld 
geprobeerd worden salaris of loon 
later te laten uitbetalen. Er valt 
immers altijd wel wat te ritselen. In 
de illegale sfeer zal zwart werken het 
gevolg zijn. Allerlei fraudevormen, 
onbedoelde en onvoorziene effecten 
zullen daarmee dus hun intrede doen 
in de AOW. 

Naar de mening van mijn fractie is 
de inkomensafhankelijkheid van de 
AOW niet uitgebreid naar vermogen 
omdat dit een straf op sparen in het 
verleden zou betekenen en aanleiding 
zou geven tot ongewenste omzetting 
van vermogen in consumptie vlak 
voor de AOW-gerechtigde leeftijd. 
De inkomenstoets in de Noodwet-
Drees, de voorloper van de AOW, is 
echter niet alleen hierom afgeschaft, 
maar ook vanwege de nadelige 
invloed op het tot stand komen van 
bedrijfs- en andere pensioenen. 

De huidige AOW kon eenvoudig 
worden worden ingebouwd in de 
huidige pensioenvoorzieningen. In 
het nieuwe voorstel gaan pensioenen 
van gehuwde vrouwen volledig de 
mist in en voor tweeverdieners 
ontstaat er bij de aanvullende 
pensioenen een geweldig gat, want 
die hebben maar 50% AOW. Dat gat 
behoeft niet door de aanvullende 
pensioeninstelling te worden gedicht. 
Hoe denkt de staatssecretaris dat 
probleem op te lossen? 

De kosten van de nieuwe A0W-re-
geling zullen heel hoog zijn. Geschat 
wordt dat de uiteindelijke structurele 
opbrengst van de inkomenstoets niet 
veel meer dan 200 min. per jaar zal 
zijn. De uitvoeringskosten zullen 
echter enorm toenemen. De Sociale 
Verzekeringsbank noemt alleen al 
voor 1985 een bedrag van tussen de 
40 min. en de 10 min. Staatssecretaris 
De Graaf noemt slechts 10 min. tot 
15 min. aan extra uitvoeringskosten. 

Het geamendeerde systeem dat in 
de Tweede Kamer is aangenomen, is 

veel ingewikkelder dan dat van de 
staatssecretaris en dus veel duurder. 
Inkomen en inkomensveranderingen 
van de partner moeten nauwkeurig 
worden geregistreerd. Stoppen 
vrouwen met werken, dan komen 
daar nog eens de gederfde premie-
opbrengsten en andere belastingop-
brengsten bij. 

Bij de eerder genoemde uittocht 
van vrouwen moet in aanmerking 
worden genomen dat naar schatting 
toch wel 15% van de vrouwen waar 
het om gaat, een persoonlijk inkomen 
heeft. Het voorstel om iedere 
65-plusser, man of vrouw, voortaan 
een volledig gehuwden-AOW te 
geven, kost ongeveer 250 min. 

Ik ga er daarbij van uit, dat naar 
schatting circa 28.000 gehuwde 
vrouwen ouder zijn dan de man. 
Genoemd bedrag had echter 
eenvoudig kunnen worden gevonden 
in de f 5 5 0 min. extra premieop-
brengst en de veel lagere uitvoerings-
en administratiekosten. De schattin-
gen van het aantal werkende vrouwen 
zijn erg laag. Dat komt doordat men 
de arbeidskrachtentellingen als basis 
heeft genomen en niet de inkomens-
statistieken. Dat zou terecht zijn 
geweest, want die geven echt weer 
hoeveel vrouwen er inderdaad een 
persoonlijk inkomen hebben. Naar 
schatting zou in 1985 het percentage 
vrouwen met een persoonlijk 
inkomen tussen de 41 en 45 liggen. 
De opbrengst zou dan nog aanmer-
kelijk hoger liggen dan de geschatte 
f 5 5 0 min. 

Alles overziende stelt mijn fractie 
dat de nieuwe AOW-regeling 
onrechtvaardig is, gevoelig voor 
oneigenlijk gebruik, minder effi-
ciënt,duurder en de aanvullende 
pensioenregelingen verstoort. 
Daarbij komt nog een belangrijke 
kwestie. Wij menen, met mevrouw 
Hieke Snijders-Borst, die op bewon-
derenswaardige en deskundige wijze 
bij de vaste commissie munitie heeft 
aangedragen voor de behandeling 
van dit wetsvoorstel, dat de nieuwe 
AOW-regeling ingaat tegen het doel 
en de strekking van de derde 
EG-richtlijn, die immers beoogt door 
middel van het opheffen van verschil-
len tussen mannen en vrouwen 
bestaande belemmeringen voor 
vrouwen weg te nemen in de met 
betaalde arbeid verband houdende 
sociale zekerheid, zodat het voor hen 
mogelijk wordt om op gelijke voet 
met mannen deel te nemen aan 
betaalde arbeid. Deze regeling neemt 
geen bestaande belemmeringen weg 
maar werpt nieuwe op. 

In mijn betoog heb ik dit emanci-
patoire aspect niet in de eerste 
plaats willen aanvoeren maar andere 
argumenten tegen aangedragen die 
liggen in de sfeer van rechtvaardig-
heid, redelijkheid en kosten. De 
kabinetsriedel op mijn laatste 
bezwaar ken ik immers al en die 
sterkt mij alleen maar in de overtui-
ging, dat dit kabinet wellicht in 
gedachten en woorden het goed met 
vrouwen voor heeft maar dat het 
altijd toch weer net even anders 
uitpakt als het op daden aankomt. 

D 
Mevrouw Van L e e u w e n (PSP): 
Mijnheer de Voorzitter! Bij de 
behandeling van dit wetsvoorstel in 
de Tweede Kamer werd door de 
fractie van de PSP aldaar een 
uitkeringsvariant voorgesteld en 
voorgerekend die, in tegenstelling tot 
hetgeen thans voor ons ligt, eenvoudig 
van opzet en uitvoering zou zijn en 
die uitgaat van een werkelijke gelijke 
behandeling in de vorm van een 
daadwerkelijke individualisering. Ik 
doel op een individualisering in de 
vorm van het aan elke persoon die de 
leeftijd van 65 jaar bereikt uitkeren 
van 70% van het minimumloon op 
nettobasis, of men nu ongehuwd of 
gehuwd is en ongeacht de manier 
waarop men woont. Daaraan werden 
ook voorstellen voor de financiering 
gekoppeld. De voorstellen werden 
niet opgepikt. 

In de periode tussen de afronding 
van de behandeling aan de overkant 
en vandaag zijn nog meer reacties en 
artikelen rond het wetsvoorstel naar 
voren gekomen die de sprekers vóór 
mij ook niet zijn ontgaan. Belasting-
deskundige Hieke Snijders-Borst 
bracht opnieuw argumenten naar 
voren waarom deze Kamer zich van 
haar taak moet kwijten en het 
wetsvoorstel moet verwerpen. 
Hoewel onze fractie het met die 
conclusie eens is, kunnen wij ons niet 
in alle onderdelen van haar redenering 
vinden, zeker niet in haar benadering 
van de gehuwde, niet werkende 
vrouw. Misschien begrijpen wij haar 
niet goed, maar de suggestie om 
gehuwde vrouwen die nog geen 
zelfstandig inkomen hebben genoten 
uit te sluiten van het recht op AOW, 
wat volgens de derde richtlijn kan, 
lijkt ons toch nog wat elementen van 
discriminatie in zich te dragen. Zij 
lijkt ons ook gecompliceerd. 

Tegelijkertijd vinden wij evenwel, 
dat de bewindslieden zich in de 
memorie van antwoord van 11 maart 
j l . nogal gemakkelijk van de inbreng 
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van Snijders-Borst afmaken. Wij zijn 
ook benieuwd naar de reactie van de 
bewindslieden op haar weerwoord 
daarop. Wellicht praten regering en 
Snijders-Borst in dezen echter nogal 
langs elkaar heen. 

Een andere reactie was te vinden 
in Intermediair, waardoor toch met 
name de PvdA-kamerleden zich 
aangesproken zouden moeten 
voelen. Van de heer Van de Zand-
schulp begreep ik evenwel dat 
daarvan bij hem geen sprake is. In het 
artikel wordt op een aantal zaken de 
nadruk gelegd, die onze fractie zou 
willen onderstrepen. Allereerst gaat 
het om het oorspronkelijke principe 
van de AOW als een op zich inkomens-
onafhankelijke basisvoorziening, 
waarop een ieder verder kan bouwen. 
Dit principe wordt met het voor ons 
liggende wetsvoorstel de nek 
omgedraaid in plaats van dat het 
wordt uitgebouwd naar iedereen 
kostwinner of niet. Van het oorspron-
kelijke, redelijk gemakkelijk uitvoerba-
re systeem wordt nu, met behulp van 
de amendering aan de overkant, een 
wat ingewikkeld en ook fraudegevoe-
lig stelsel gewrocht. 

Ironisch is daarbij dat met de opzet 
van gelijke behandeling tegelijkertijd 
een niet erg emancipatorische 
inkomenstoets wordt ingevoerd. Drie 
jaar uitstel daarbij is slechts uitstel 
van executie. Uiteindelijk zou 70% 
voor iedereen meer in de lijn van 
Suurhoff hebben gelegen, denken wij 
dan. 

Een bijkomend aspect is dat met 
het steeds ingewikkelder en moeilijker 
uitvoerbaar worden van de sociale 
voorzieningen de voorbeelden en 
aangrijpingspunten voor eenvoudige 
stelsels, zoals de AOW was, zoals 
het geïndividualiseerde systeem zal 
zijn en zoals bij voorbeeld een 
systeem van basisinkomen zou 
kunnen zijn, steeds verder uit het 
zicht verdwijnen. 

Een punt, dat ik al even noemde en 
dat ook al door anderen is genoemd, 
is de fraudegevoeligheid van de 
huidige voorstellen. Met de inko-
menstoets en het daarmee gepaard 
gaande gewroet in persoonlijke 
situaties creëert de overheid proble-
men, die vanuit een individualiserings-
visie zo gemakkelijk te voorkomen 
zouden zijn. 

Voorzitter! Er zijn nog twee 
aspecten aan dit wetsvoorstel die wij 
zeker niet ongenoemd kunnen laten. 
In eerste instantie gaat het dan om 
het al veel vermelde effect van het 

verdwijnen van vrouwen uit de 
arbeidsmarkt als gevolg van de 
werking van de inkomenstoets. Ik zou 
dit niet alleen met het oog op het 
wetsvoorstel op zichzelf, maar vooral 
ook in combinatie met andere 
wetsvoorstellen, die wij hier al 
hebben behandeld of die wij nog te 
behandelen krijgen, willen aanstre-
pen, het cumulatie-effect. 

In reactie op dit soort opmerkingen 
hanteert de regering ineens prachtige 
principes, bij voorbeeld dat die 
vrouwen echt niet alleen voor geld 
werken en dat andere argumenten 
evengoed een rol spelen. Dat is best 
een realiteit, maar dat gaat voor elk 
individu weer in heel eigen mate op. 
Daarbij kun je niet één lijn trekken; 
zeker kun je daarmee niet een beleid 
verdedigen, waarmee dat werk op 
zichzelf al financieel onaantrekkelijk 
wordt gemaakt. 

Voorzitter! Bij de behandeling aan 
de overkant kwam veelvuldig het 
verschil in behandeling tussen 
gehuwden en ongehuwd samenwo-
nenden ter sprake. Dat is hier ook 
gebeurd. De regering bereidt daar 
iets op voor, maar te vrezen valt dat 
het weer volgens het tot nu toe 
gehanteerde principe gaat van 
gelijkberechtiging door middel van 
het versterken van de gezinsmoraal 
en de wederzijdse afhankelijkheid. 
Mensen die juist bewust niet kiezen 
voor een huwelijk, maar andere 
vormen aandurven en aankunnen, 
worden zo van buiten af gedwongen, 
te doen alsof zij wel gehuwd zijn. 
Maatregelen, van toepassing op 
gehuwden, worden op hen toegepast 
in een vreemd soort opvatting van 
gelijkberechtiging. 

Gelijke behandeling en gelijkbe-
rechtiging kan alleen in een systeem 
van werkelijke individualisering. Met 
andere woorden: het gaat er dan om 
de rechten en de plichten van 
alleenstaanden en dus ook van 
ongehuwd samenwonerden te 
vertalen naar gehuwden. Het gaat 
dan om basiscondities, basisrechten 
die iedereen naar eigen keuze en op 
eigen manier kan invullen. Reacties 
dat je dan een samenleving creëert 
van eenzame egoïsten zonder 
verantwoordelijkheidsgevoel voor 
elkaar vind ik getuigen van beperkt-
heid en van weinig zicht op mens en 
samenleving. Het aan de orde zijnde 
wetsvoorstel was een mogelijkheid 
geweest om tot een werkelijke gelijke 
behandeling en individualisering ten 
behoeve van in dit geval bejaarden te 
komen. 

Die kans is gemist. Wij vrezen dat 
straks met een regeling om gehuwden 
en ongehuwd samenwonenden gelijk 
te berechtigen opnieuw een kans 
gemist wordt en wij weer geconfron-
teerd worden met een nieuwe, 
ingewikkelde en moeilijk uitvoerbare 
regeling die weinig met gelijke 
behandeling en echte individualise-
ring te maken heeft. 

D 
De heer Van der Jagt (GPV): 
Mijnheer de Voorzitter! Over de 
voorgestelde wijziging van de AOW 
kan ik niet enthousiast zijn. Aan de 
overzijde zijn de bezwaren van de 
doorgevoerde individualisering 
uitvoering principieel aan de orde 
gesteld. Ik onderschrijf deze bezwaren 
en ik zal die niet herhalen. 

De heer Schutte heeft gevraagd 
waarom het recht op AOW niet 
gekoppeld zou kunnen worden aan 
een sekse-neutraal kostwinnersbe-
grip. De staatssecretaris heeft daarop 
naar mijn gevoel niet zo duidelijk 
geantwoord; misschien kan de 
staatssecretaris in dit huis nog eens 
voor ons duidelijk maken waarom hij 
het niet met de heer Schutte eens is. 
Als bezwaar wordt wel aangevoerd 
dat meer mannen dan vrouwen 
kostwinner zijn. Is dit nu zo'n 
bezwaar? De waarde van deze 
regeling zit immers niet in de 
kwantiteit, maar in de kwaliteit. 

Er is voor individualisering gekozen 
waarbij toeslagen nodig zijn om 
ontstane onbillijkheden weg te 
nemen. Die toeslagen zorgen helaas 
voor nieuwe onbillijkheden. De taak 
van de belastingdienst zal weer 
worden verzwaard en de fraude zal 
worden gestimuleerd. Dit is vanmid-
dag al gememoreerd. 

Het gevolg van aanvaarding van dit 
wetsvoorstel is ook dat er financiële 
uitgaven ontstaan, waarvan men zich 
afvraagt of zij in deze t i jd, waarin wi j 
met zijn allen moeten inleveren, wel 
billijk zijn. Ik geef in dit verband een 
voorbeeld. Als in een gezin de man 
de enige kostwinner is en zijn vrouw 
ouder is, komt in dat gezin als de 
vrouw 65 jaar wordt 50% AOW bin-
nen. Voor dat gezin is dat natuurlijk 
mooi meegenomen, maar dit kost het 
rijk wel 400 min per jaar. Wij zijn 
erop attent gemaakt dat wij werkelijk 
niet in strijd met de Europese richtlijn 
handelen wanneer wij deze extra 
uitgave achterwege laten. De derde 
richtlijn spreekt immers over 'be-
roepsbevolking'. Vindt de staatssecre-
tarus dit douceurtje nu wel zo billijk 
in een periode, waarin iedereen fors 
moet inleveren? 
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AOW, die boven op het volle inkomen 
van de nog werkende kostwinner 
komt, staan in schril contrast met 
een andere casus-positie, waarin de 
man ouder is dan zijn jongere 
werkende vrouw. Ons zijn de laatste 
weken brieven toegezonden, waarin 
schrijnende situaties zijn geschetst, 
die hiermee verband houden. Ik geef 
opnieuw een voorbeeld. Een man is 
getrouwd met een tien jaar jongere 
vrouw. Hij heeft van zijn eerste 
werkgever een uitgesteld pensioen 
van 50 cent per week. Om de klap bij 
het bereiken van de leeftijd van 65 
jaar op te vangen, is zijn vrouw alvast 
gaan werken. Welke situatie ontstaat 
er nu? De man krijgt 50% van het 
huidige pensioen, maar een toeslag 
krijgt hij niet omdat zijn vrouw f 1200 
per maand verdient. De klap komt 
dubbel hard aan, immers, de AOW is 
al aanmerkelijk minder dan het laatst 
verdiende loon, terwijl in dit geval de 
AOW nog eens wordt gehalveerd. 

Beide voorbeelden geven aan wat 
voor onbillijke toestanden er kunnen 
ontstaan als men het kostwinnersbe-
ginsel los laat. In het eerste geval 
krijgt men 50% AOW erbij terwijl 
niemand daaraan ooit heeft gedacht, 
laat staan dat men erom heeft 
gevraagd. In het tweede geval is er 
sprake van een halve AOW minder, 
terwijl de hele AOW niet kan worden 
gemist. 

Ik gaf al aan dat de voorgestelde 
wet ook uitermate fraudegevoelig is. 
Door de invoering van de inkomensaf-
hankelijke toeslag komt er bij de 
jongere echtgenoot op een inkomens 
traject van f 3840 tot f 18.600 een 
structurele belastingdruk van 72%, 
die zelfs kan oplopen tot 96,75%. 
Vraagt men hiermee niet om vergro-
ting van het zwarte circuit? In het blad 
'Intermediair' werd gesuggereerd, in 
gevallen waar dit mogelijk is de man 
het werk van de vrouw te laten 
overnemen. Dit levert direct de volle 
AOW-toeslag op. 

Allerlei ontsnappingsmogelijkhe-
den worden in dit blad genoemd om 
de nadelige effecten ongedaan te 
maken. Ik zal ze hier niet noemen 
maar de schrijver concludeert 
vervolgens: 'De AOW was tot nu toe 
vrijwel de enige onbezoedelde 
sociale voorziening. In de toekomst 
zal het een nieuwe bron zijn voor de 
favoriete sterke verhalen op verjaar-
dagen en aan de tap over misbruik 
van sociale voorzieningen'. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik verwacht 
dat dit misbruik ook gevolgen heeft 

voor de huwelijkse sfeer, immers, het 
wordt lucratief om een scheiding 
door te voeren; men wordt er 
financieel beter van omdat men dan 
twee maal 70% krijgt. Ook ik ben van 
oordeel dat de hogere AOW voor 
ongehuwd samenwonenden schrij-
nend afsteekt tegen wat gehuwd 
samenwonenden krijgen. Men heeft 
dit wel een 'subsidie op het concubi-
naat' genoemd. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb mij 
voorgenomen, gezien de agenda, 
mijn bijdrage zo kort mogelijk te 
houden. Ik laat het daarom maar 
hierbij, al zou over het wetsontwerp 
veel meer te zeggen zijn. Het zal de 
bewindslieden duidelijk zijn, dat ik dit 
wetsontwerp moeilijk kan steunen. 

De vergadering wordt van 19.00 uur 
tot 20.30 uur geschorst. 

Voorzitter: Feij 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! De gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in de 
Algemene Ouderdomswet nadert 
hopelijk vandaag haar voltooiing. Dan 
is een lange weg afgelegd, vanaf de 
derde Europese richtlijn van 1978, 
via de adviesaanvragen aan de SER 
en de Emancipatieraad in 1981 - de 
adviezen werden uitgebracht in 
1984 - naar twee wetsvoorstellen, 
waarvan dat over de gelijke behande-
ling op het terrein van premieheffing 
voor volksverzekeringen inmiddels 
kracht van wet heeft gekregen. 

Vandaag is dan aan de orde de 
laatste stap in het kader van de 
gelijke behandeling van man en 
vrouw in de AOW, voor zover het 
betreft de uitkeringskant. Aan het 
oorspronkelijke wetsvoorstel, 
waarvan ik samen met mijn ambtge-
note, mevrouw Kappeyne, de 
indiening bij de Tweede Kamer heb 
bevorderd, is in de loop van de 
behandeling nogal wat geschaafd. 
Dat hoort ook in een democratisch 
bestel, waarin regering in gemeen 
overleg met de volksvertegenwoordi 
ging maatregelen neemt. 

Ik wil de woordvoerders in dit 
debat danken voor hun bijdrage aan 
de discussie, gericht op verwezenlij-
king van een belangrijke verandering 
in het kader van de AOW, een AOW 
die van grote betekenis is in ons 
systeem van sociale verzekeringen. 
Verschillende woordvoerders hebben 
dat onderschreven. De heer Van de 
Zandschulp deed dat heel uitvoerig, 
terwijl mevrouw Tiesinga duidelijk de 
betekenis van deze volksverzekering 

in het kader van onze sociale 
verzekeringen schetste. 

Het is goed, in deze Kamer het 
resultaat van de parlementaire 
behandeling aan de overzijde nog 
eens rustig aan een kritische beschou-
wing te onderwerpen. Met veel 
interesse heb ik de verschillende 
betogen beluisterd. 

De heer Van de Zandschulp 
onderschijft de uitgangspunten van 
het wetsvoorstel. Hij vindt dat de 
nieuwe opzet van de AOW als 
voorziening in de minimumbehoefte 
goed past in de visie van zijn fractie 
op de toekomstige maatschappij, die 
meer gericht zal zijn op het individu. 
Voor een minderheid van zijn fractie 
weegt de inkomenstoets te zwaar. 
Die minderheid verwijst daarbij in het 
bijzonder naar de positie van kleine 
zelfstandigen zonder aanvullend 
pensioen. Ook de heer Franssen 
wees daarop toen hij sprak over de 
opvatting van de minderheid in zijn 
fractie. 

Ook de CDA-fractie heeft zich bij 
monde van de heer Franssen in 
beginsel positief opgesteld tegenover 
de wijze waarop aan het beginsel van 
gelijke behandeling inhoud is 
gegeven. Ik hoop dat mijn antwoord 
de aarzelingen van een deel van zijn 
fractie kan wegnemen. Ik heb 
begrepen dat het heel serieuze 
aarzelingen zijn. Ik hoop daar in mijn 
verdere betoog serieus op in te gaan. 

De fractie van de VVD kan zich 
vinden in de verzelfstandiging als 
Leitmotiv voor het wetsvoorstel dat 
thans aan de orde is. De heer 
Heijmans heeft dat duidelijk onder 
woorden gebracht. 

Ik vind het jammer dat bij die 
fractie toch nog overwegende 
bezwaren blijven bestaan. De heer 
Heijmans noemde als fundamenteel 
bezwaar tegen het wetsvoorstel het 
aspect van de inkomensafhankelijk-
heid. Zijn fractie zal tegen het 
wetsvoorstel stemmen. Dat spijt mij 
zeer. 

De GPV-fractie is niet enthousiast 
over onze voorstellen. De heer Van 
der Jagt is voorstander van een 
sexeneutraal kostwinnersbeginsel. 

De fractie van D'66 heeft diverse 
kritische kanttekeningen bij dit 
wetsvoorstel geplaatst. Het grootste 
probleem vormt voor mevrouw 
Tiesinga de inkomenstoets die deel 
uitmaakt van het voorstel. 

De CPN fractie heeft een individua-
lisering van uitkeringsgerechtigden 
bepleit. Zij had van het kabinet in 
dezen in sterkere mate een voortrek-
kersrol verwacht. De heer Hoekstra 
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heeft met name gepleit voor een 
individualisering op een uitkeringsni-
veau van 70% per betrokkene. 

Ook de PSP-fractie had liever een 
uitkeringssysteem gezien dat uitgaat 
van een volledige individualisering. 
Mevrouw Van Leeuwen heeft in dit 
verband verwezen naar de inbreng 
van haar fractiegenoot Willems aan 
de overzijde, die daarvoor ook 
financieringsbronnen had aangege-
ven. 

Mijnheer de Voorzitter! De meeste 
woordvoerders, inzonderheid de heer 
Van der Jagt, mevrouw Tiesinga en 
mevrouw Van Leeuwen zijn nader 
ingegaan op het commentaar op de 
notitie door mevrouw Snijders-Borst. 
Mevrouw Tiesinga verwees naar de 
reactie van mevrouw Snijders op de 
memorie van antwoord en vroeg om 
een weerwoord van mij. Helaas heeft 
de bewuste reactie van mevrouw 
Snijders mij erg laat bereikt, zodat ik 
die niet op alle onderdelen goed heb 
kunnen bestuderen. Ik neem aan dat 
in het vervolg van mijn betoog 
impliciet een weerwoord ligt besloten. 

De berekeningen van de marginale 
druk die van de inkomensafhankelijk-
heid uitgaat, zal ik zeker niet ontken-
nen, evenmin als dat in de schriftelijke 
voorbereiding is gedaan. Ik meen dat 
die marginale druk door de huidige 
en de toekomstige bejaarden niet zo 
wordt ervaren als in de notitie wordt 
voorgesteld. 

In de eerste plaats zal voor de 
huidige bejaarden geen materiële 
wijziging optreden als gevolg van de 
gelijke behandeling. Daarnaast zullen 
ook degenen die in de komende drie 
jaar de pensioengerechtigde leeftijd 
bereiken niet met een inkomenstoets 
worden geconfronteerd. Dit zeg ik 
ook in reactie op een voorbeeld dat 
de heer Van der Jagt noemde. 
Wanneer één der partners in de 
komende drie jaar 65 jaar wordt, zal 
men niet met zo'n inkomenstoets 
worden geconfronteerd. 

Voor personen die na 1 april 1988 
65 jaar worden blijft de inkomenstoets 
achterwege indien de jongere 
echtgenoot op die datum inmiddels 
60 jaar zal zijn geworden. In al deze 
gevallen is er dus sprake van een 
AOW-pensioen met een ongetoetste, 
volledige toeslag. 

In het bijzonder noem ik de 
categorie van gehuwde vrouwen die 
nu al 65 jaar zijn en die een jongere 
man hebben. Ook zij ontvangen, met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 
1985, een pensioen en een volledige, 
ongetoetste toeslag. Ook in dit geval 

is dus geen sprake van marginale 
druk. Evenmin doen de bezwaren 
waarop mevrouw Snijders wijst zich 
gevoelen voor bejaarden die geen 
toeslag ontvangen omdat hun 
jongere echtgenoot eigen inkomsten 
heeft. Deze bejaarden hebben 
immers niet eerder een pensioen of 
een toeslag gehad. 

Ik kom dan uiteindelijk uit bij de 
groep waarop de berekening van de 
marginale druk wel van toepassing is. 
Dat zijn de bejaarden die eerst hun 
toeslag hebben ontvangen en deze 
later verliezen of zien verminderen, 
omdat de jongere echtgenoot een 
eigen inkomen is gaan verwerven of 
méér eigen inkomen krijgt dan 
voorheen. Ook hier moet ik enige 
nuanceringen aanbrengen. 

Allereerst is door de amendering 
door de Tweede Kamer een deel van 
het inkomen van de jongere echtge-
noot vrijgesteld. In het algemeen is 
daarop hier positief gereageerd. 

In de tweede plaats zal het, gelet 
op het gemiddelde leeftijdsverschil, 
gaan om een periode van twee a drie 
jaar. Als ook de jongere echtgenoot 
65 is, vervalt de inkomensafhankelijke 
toeslag en bestaat recht op een in-
komensonafhankelijke AOW-pensioen. 

In de derde plaats zal het niet vaak 
voorkomen dat in die periode nog 
een inkomenstoename optreedt. 
Eerder zal het inkomen afnemen, bij 
voorbeeld als gevolg van vervroegde 
pensionering en het minder gaan 
werken. 

Ten slotte moet de principiële 
reden voor de inkomensafhankelijk-
heid niet over het hoofd worden 
gezien. 

Om inkomenspolitieke overwegin-
gen ontbreeekt de noodzaak, een 
toeslag te verlenen ten behoeve van 
de jongere echtgenoot, indien die 
echtgenoot al volledig in eigen 
onderhoud voorziet door middel van 
een eigen inkomen. Ik kom daarop 
nog nader terug bij de concrete 
discussie over de inkomensafhanke-
lijkheid. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Franssen wijst nog op een alternatief, 
namelijk uitsluiting van oudere 
huisvrouwen met een jongere 
echtgenoot. De heer Van der Jagt 
sprak in dit verband zelfs - als ik hem 
goed heb begrepen - van het 
verstrekken van een douceurtje. De 
heer Franssen wijst dit alternatief af. 
De heer Van de Zandschulp wijst dit 
alternatief evenzeer af. Ook ik acht 
het in strijd met de volksverzekerings-
gedachte en, daarvan uitgaande, 
zeker in strijd met gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in de AOW. 

Mevrouw Tiesinga stelt dat het 
thans voorgestelde toeslagsysteem 
in strijd zou zijn met de derde 
Europese richtlijn. Ik ben dit niet met 
haar eens. De ontstaansgeschiedenis, 
alsmede de interpretatie van de 
Europese Commissie wijzen geenszins 
in die richting. Ik verwijs ook naar de 
rapportage van de Europese Commis-
sie over de Nederlandse situatie. Ik 
verwijs overigens, mijnheer de 
Voorzitter, naar de uitvoerige 
schriftelijke reactie op dit punt. 

In dit verband heeft de heer Van 
der Jagt, aansluitende bij een 
suggestie van de heer Schutte, 
gepleit voor een zogenaamde 
sekse-neutrale kostwinnersbepaling. 
Ik kan dit, eerlijk gezegd, niet goed 
plaatsen in het kader van een AOW 
die een opbouwverzekering is 
gedurende een leven van 15 tot 65 
jaar: gedurende een periode van 50 
jaar. Men bouwt als het ware van jaar 
tot jaar een deel van zijn of haar 
pensioen op. 

Daarbij past niet het systeem van 
een kostwinnersbepaling of een 
sekse-neutrale kostwinnersbepaling, 
zoals deze bij voorbeeld even in 
discussie is geweest in het kader van 
de Wet Werkloosheidsvoorziening. Ik 
moet eerlijk zeggen dat ik mij er geen 
goede voorstelling van zou kunnen 
maken, hoe dit in de AOW zou 
kunnen worden ingepast, los nog van 
de door mij nu al genoemde principiële 
bezwaren. 

Mijnheer de Voorzitter! De meeste 
woordvoerders hebben gesproken 
over de inkomensafhankelijkheid van 
de toeslagen. Diverse aspecten van 
de inkomensafhankelijkheid zijn ook 
in het debat in deze Kamer duidelijk 
naar voren gebracht. Ik geef daarvan 
een korte opsomming en een korte 
reactie daarop. 

Het systeem is ingewikkeld 
geworden, zo wordt gesteld en past 
niet in het dereguleringsstreven van 
het kabinet. De fraudegevoeligheid 
neemt toe en de privacy neemt af. 
De heer Heijmans noemt met name 
al deze aspecten, maar ook anderen. 

De inkomensafhankelijkheid zou 
het verrichten van betaalde arbeid 
door de jongere echtgenoot ontmoe-
digen en wordt daarom anti-emanci-
patoir genoemd. De heer Heijmans 
en mevrouw Tiesinga hebben daarop 
heel nadrukkelijk de aandacht 
gevestigd. De AOW wordt als bodem 
in de pensioenverzekering een 
onzekere factor. De inkomensafhan-
kelijkheid verdraagt zich niet met het 
karakter van de Algemene Ouder-
domswet. Met name de heer 
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Heijmans wijst daarop heel nadrukke 
lijk. Diverse sprekers verwijzen in dit 
verband ook naar een artikel in 
Intermediair en andere publikaties. Ik 
wil over al deze aspecten van mijn 
kant een aantal opmerkingen maken. 

Zoals gezegd, moet de toeslag 
de periode waarin de jongere partner 
nog geen 65 is, overbruggen en 
voorkomen, dat de gehuwden in die 
periode moeten rondkomen van een 
inkomen onder het minimumniveau 
zoals wij dat bij voorbeeld kennen in 
de Algemene Bijstandswet. Het is 
dan logisch en uit een oogpunt van 
een rechtvaardige verdeling van de 
collectieve middelen ook volstrekt 
juist, dat de toeslag ten behoeve van 
de jongere echtgenoot alleen wordt 
verstrekt indien die situatie zonder 
toeslag ook werkelijk zou ontstaan. 
Daarvan is geen sprake als de 
jongere echtgenoot eigen inkomsten 
heeft. Dan toch specifiek in de AOW 
een toeslag verlenen, vind ik uit een 
oogpunt van rechtvaardige inkomens 
verdeling niet een juiste gang van 
zaken De heer Van de Zandschulp 
onderschrijft deze benaderingswijze; 
hij vindt de voorgestelde opzet 
logisch en noodzakelijk. 

Mijnheer de Voorzitter! Argumenten 
die pleiten voor inkomensonafhanke 
lijkheid moeten naar mijn mening 
telkens worden afgewogen tegen een 
sociaal zekerheidsstelsel gebaseerd 
op rechtvaardige inkomensverdeling. 
Voor mij geeft, dan het laatste 
argument, vooral afgezet tegen de 
ingewikkeldheid van het systeem en 
privacyaspecten, de doorslag. Dat is 
geen kille mededeling, zoals de heer 
Heijmans onder woorden bracht, 
maar een werkelijk vrij fundamentele 
benadering van deze wetgeving en 
naar mijn mening ook goed onder-
bouwd 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil niet 
zeggen, dat de privacyaspecten mij 
ongevoelig laten. Het is echter 2eker 
niet zo - en die indruk wordt zeker 
door een aantal sprekers gewekt -
dat alle bejaarden in de toekomst aan 
onaangename onderzoeken zullen 
worden onderworpen. Als regel zal 
de informatie schriftelijk worden 
ingewonnen. Ook wordt de nieuwe 
AOW niet zo vreselijk ingewikkeld. 
Het basissysteem blijft eenvoudig en 
doorzichtig, alleen de tijdelijke 
toeslag kan wat ingewikkeld worden 
genoemd maar het wijkt niet af van 
de systematiek die nu ook al geldt bij 
een andere volksverzekering - hoewel 
niet ten principale namelijk de 
Algemene Arbeidsongeschiktheids-
wet. 

De ontmoediging tot deelname aan 
het arbeidsproces wordt naar mijn 
mening door de geamendeerde 
inkomensvrijstelling in belangrijke 
mate weggenomen. Dat is ook aan 
de overzijde wel erkend. 

De heer Van de Zandschulp heeft 
zijn blijdschap over die amendering 
uitgesproken. Van andere sprekers 
heb ik dezelfde geluiden gehoord. 
Overigens moet wel worden bedacht 
dat het in de meeste gevallen gaat 
om de arbeidsdeelname van de kort 
voor de pensionering staande 
jongere echtgenoot. 

Fraudegevoeligheid moet zoveel 
mogelijk worden voorkomen of 
bestreden in plaats van het bestaan 
ervan te aanvaarden en vervolgens 
maar te kiezen voor inkomensonaf-
hankelijkheid. Dit betekent naar mijn 
mening kiezen voor de weg van de 
minste weerstand Mevrouw Van 
Leeuwen maakte hierover een 
opmerking. 

Ik wil nog geen concrete invulling 
geven aan het inkomensbegrip voor 
de toets. Deze moet nog nader 
worden uitgewerkt. Het zal hierbij 
met name gaan om inkomen uit of in 
verband niet arbeid of vroegere 
arbeid. Ik kan op dit moment nog niet 
overzien of hierbij ook de VOV zal 
worden betrokken Ik weet niet 
precies of in dat verband kan worden 
gesproken over inkomsten in verband 
met of uit arbeid. 

De heer Hei jmans (VVD): Uit 
pensioen! 

Staatssecretaris De Graaf: Het kan 
uit arbeid of in verband met arbeid 
zijn! Het moet dan ook gaan om een 
uitkering - een 'VOV-pensioen' - die 
toegekend kan zijn vóór de 65-jarige 
leeftijd is bereikt. 

De heer Hei jmans (VVD): Dat kan 
vanaf 55 jaar! 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb hierover nog 
geen eindoordeel. Ik zal de kritische 
kanttekening de waarschuwing -
die de heer Heijmans in dit verband 
naar voren heeft gebracht graag 
meenemen. Er zal een goede 
afweging worden gemaakt op het 
moment dat de desbetreffende 
regels moeten worden ingevuld. De 
heer Heijmans zal weten dat wij 
hiervoor nog enige tijd hebben. 
Immers, de eerste drie jaren vindt er 
geen toets plaats. Wij zullen trachten 
op een zorgvuldige wijze de invulling 
tot stand te brengen. 

Ik acht het gewenst dat het 
vermogen buiten beschouwing wordt 

gelaten. Ik merk dit op aan het adres 
van mevrouw Tiesinga. Voorts ontken 
ik ten stelligste dat de inkomensaf han-
kelijkheid in strijd is met het karakter 
van de Algemene Ouderdomswet. In 
de regeling van het basispensioen 
zijn alle kenmerken van de huidige 
AOW terug te vinden. De AOW geldt 
nog steeds voor alle ingezetenen. Het 
pensioen wordt in 50 jaar opgebouwd. 
In de eindsituatie dat beide echtge-
noten 65 jaar zijn, betekent de AOW 
een voorziening op minimumniveau. 
Deze zal, zoals nu, gerelateerd zijn 
aan het netto-besteedbaar minimum-
loon voor een gezin. 

Het verheugt mij dat mevrouw Van 
Leeuwen zeker niet de suggestie van 
mevrouw Snijders wil overnemen om 
van de AOW een werknemersverze-
kering, een beroepspensioen-rege-
ling, te maken. Ook de heer Franssen 
was hier duidelijk tegen. Als ik het 
echter goed heb begrepen, sprak het 
idee de heer Van der Jagt wel aan. 
Als wij die weg opgaan, zullen wij 
één van de essentiële elementen die 
ten grondslag liggen aan de AOW 
moeten loslaten. Daar wil ik ernstig 
tegen waarschuwen! 

De overbrugging van een periode 
met een tijdelijke toeslag zolang nog 
een van de echtegenoten niet 
pensioengerechtigd is, heeft een 
inkomenspolitieke reden. Het is niet 
juist, zoals de heer Heijmans doet, te 
stellen dat nu de hele AOW-systema-
tiek inkomensafhankelijk is geworden. 
Aan het recht op pensioen wordt 
geen enkele inkomenstoets verbon 
den. Slechts voor de tijdelijke toeslag 
wordt, uit overwegingen van recht-
vaardigheid, een specifieke toets op 
het inkomen toegepast. Kort samen 
gevat: het recht op AOW-pensioen 
gaat pas in bij het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd. Dan 
voldoet men aan de voorwaarden. 
Dan is men pensioengerechtigd. Dat 
geldt voortaan voor beide echtelieden 
afzonderlijk. 

Het niveau bedraagt 50%. Je kunt 
er lang over discussiëren of dat 
niveau hoger moet zijn. De heer 
Hoekstra heeft dat gedaan. Toch 
bestaat daarover geen fundamenteel 
verschil van inzicht. Een ander 
percentage is niet te betalen. Het 
niveau is 50%. Dat is de regel. Beide 
echtelieden worden gelijk behandeld 
op de leeftijd van 65 jaar. Alleen 
tijdelijk en als uitzondering op de 
regel kan ten behoeve van een nog 
niet gepensioneerde echtgenoot 
of echtgenote een toeslag worden 
gegeven. Nogmaals: het is een toeslag 
ten behoeve van een niet gepensio-
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neerde; iemand die dus nog niet 65 
jaar is. 

De suggestie als zou de AOW 
afglijden naar een bijstandsachtige 
regeling waarbij te zijner ti jd ook het 
inkomen van de gepensioneerde zelf 
zou worden betrokken, wijs ik ten 
stelligste van de hand. Ik zeg dit heel 
nadrukkelijk. Dit telkens suggereren, 
zoals nu door de heer Heijmans 
wordt gedaan, wekt onrust bij de 
bejaarden. Dat is niet terecht. Men 
kan dat ook niet afleiden uit de 
stellingname van het kabinet met 
betrekking tot de AOW. Ik vind het 
jammer dat dit telkens zo wordt 
gesteld. 

ledere keer opnieuw wordt 
verondersteld dat het kabinet 
voornemens is dat te doen. Dat is 
niet het geval. Het moet ook voldoen-
de reden zijn, bij de voorlichting 
daaraan geen aandacht te besteden. 
Je geeft dan toe aan de verwachting 
dat dit vroeger of later het voornemen 
zou kunnen zijn. 

De heer Franssen heeft nog eens 
gewezen op de consequenties voor 
de aanvullende pensioenregeling. 
Mevrouw Tiesinga heeft eveneens 
mijn aandacht hierop willen vestigen 
door over het 'gat' te spreken. De 
heer Van de Zandschulp vindt dat het 
kabinet zich er wat te gemakkelijk 
van af maakt. Hij herinnert in zijn 
bijdrage aan mijn vroegere stellingna-
me met betrekking tot de wettelijke 
pensioenverzekering in ons land. Ik 
ben hem daarvoor dankbaar. Ik wist 
dat nog wel. Er is sedertdien wel het 
een en ander gebeurd, ook bij de 
discussie over de pensioenen in de 
Stichting van de Arbeid. Ook dat kan 
niet buiten beschouwing gelaten 
worden. 

Uitgangspunt bij de voorgestelde 
regeling is, dat de sociale partners 
primair verantwoordelijk zijn voor de 
aanpassing van de aanvullende 
pensioenregeling aan de nieuwe 
AOW. De sociale partners zullen 
daarbij mede moeten betrekken de 
vraag welke kosten gemoeid zullen 
zijn met de diverse denkbare aanpas-
singen. In de SER hebben de sociale 
partners gesteld dat er niet automa-
tisch kosten verbonden mogen zijn 
aan de aanvullende pensioenregeling. 
De overgangsbepaling waarin het 
wetsontwerp voorziet, zorgt ervoor 
dat de sociale partners de tijd 
hebben om te onderhandelen over de 
beste wijze van aanpassen. 

Er is overigens geen enkele reden 
waarom een en ander de eventuele 
invoering van een verplichte aanvul-

lende pensioenverzekering zou 
compliceren. Bij de vormgeving 
daarvan zullen alle opties openstaan 
die ook thans openstaan. Ik zie niet 
in, mede gezien de unanieme 
opvatting van de SER, dat hier verder 
een leidinggevende rol voor de 
overheid is weggelegd, ook al noemt 
de heer Van de Zandschulp dit een 
gemiste kans. Ik zie dat niet zo. 

Ook vandaag is de gezinstoeslagen-
wet een aantal keren ter sprake 
gekomen in verband met de AOW-
toeslagen. Ik wil allereerst bij de heer 
Franssen een misverstand wegnemen. 
De principiële discussie over de 
inkomensafhankelijkheid in de 
Tweede Kamer, waarover in de 
memorie van antwoord wordt 
gesproken, slaat op de huidige AOW 
en niet op de nog in te dienen 
gezinstoeslagenwet of welke andere 
wetsnaam dan ook. Die discussie is 
immers ook nog aan de gang, zoals 
men aan de overzijde heeft kunnen 
horen. 

Over de plaats van de toeslagrege-
ling voor bejaarden kan men van 
mening verschillen: hetzij in de AOW 
houden, hetzij eventueel in de 
toekomst opnemen in de gezinstoe-
slagenwet. De gezinstoeslagenwet is 
bedoeld als een noodzakelijk comple-
ment op de te herziene loondervings-
verzekeringen, waarmee wij thans 
bezig zijn. Het kan nader worden 
bezien, of het doelmatig en wenselijk 
is dat de AOW-toeslagen in die wet 
worden ondergebracht. 

Ik meen wel, dat er thans duidelijk-
heid moet zijn over de regeling zoals 
die er wellicht op termijn uiteindelijk 
zal uitzien. Anders heeft immers ook 
een overgangsregeling geen zin. Ik 
kan mij voorstellen - ik ben daartoe 
zeker bereid - dat met behoud van 
het beginsel van de inkomensafhan-
kelijkheid de vrijlatingsregelingen op 
het terrein van de sociale verzekerin-
gen zoveel mogelijk worden geharmo-
niseerd en geüniformeerd. Daarvoor 
heeft met name de heer Van de 
Zandschulp gepleit. 

Hierover komen wij nog uitgebreid 
te spreken bij de behandeling van de 
gezinstoeslagenwet. Daarbij kan, wat 
mij betreft, een hernieuwde toetsing 
van de huidige AOW-voorstellen 
plaatsvinden. Ik zeg dit in antwoord 
op een vrij indringende vraag van de 
heer Franssen. Ik hoop met die 
toezegging voor de minderheid in zijn 
fractie een voldoende grote handrei-
king te hebben gedaan om de toch 
nog aanwezige bezwaren te overwin-
nen. De toeslag zal overigens op 
grond van een door mij in te dfenen 

nota van wijziging eveneens in het 
buitenland betaalbaar worden 
gesteld. Daarop is ook hier positief 
gereageerd. Grensarbeiders en 
buitenlandse werknemers ontvangen 
dus de toeslag ook in het buitenland. 

Evenals in de Tweede Kamer, is in 
dit Huis gepleit voor een spoedige 
realisatie van de gelijke behandeling 
van gehuwden en ongehuwd samen-
wonenden. Ik kan over dit onderwerp 
kort zijn. Ik heb daarover naar mijn 
mening voldoende gesproken aan de 
overzijde. De ongelijke behandeling 
van personen die in sociaal en 
economisch opzicht in eenzelfde 
situatie verkeren, was met name voor 
de Sociaal-Economische Raad 
aanleiding om te pleiten voor 
opheffing van dat verschil, zeker in 
een periode waarin de uitgaven in de 
collectieve sector moeten worden 
teruggebracht om onze economie 
weer gezond te maken. 

Daarom werkt dit kabinet aan een 
regeling die niet alleen op de AOW 
betrekking heeft maar ook op andere 
sociale-verzekeringsregelingen. Het 
betrekken van de gelijke behandeling 
van gehuwden en ongehuwd samen-
wonenden in dit wetsvoorstel zou 
mijns inziens getuigen van overhaaste 
en onverantwoorde wetgeving omdat 
- dat is in de discussie ook gebleken -
hieraan nog een en ander vastzit. 
Daarbij komen, als het nu zou 
geschieden, naar ik vrees weer 
andere ongewenste gevolgen om de 
hoek kijken. 

De diverse opmerkingen die de 
heer Van de Zandschulp over dit 
onderwerp heeft gemaakt, tonen wel 
aan dat wij niet over één nacht ijs 
mogen gaan. Hij ondersteunt het 
principe van de gelijke behandeling 
van gehuwden en ongehuwd samen-
wonenden, maar heeft de nodige 
scepsis, met name ten opzichte van 
de realisatie per 1 januari 1986. Hij 
constateert zoveel verschillende 
definities en begrippen in het stelsel 
van sociale zekerheid dat eerst maar 
eens een inventarisatie moet worden 
gemaakt. Ons streven blijft gericht op 
1 januari 1986. 

Wellicht dat door het noemen van 
een latere invoeringsdatum de druk 
op dit project wat zou afnemen. In de 
uiteindelijke wetgeving zullen de 
harmonisatie en normering uiteraard 
worden nagestreefd. Hij ziet in ieder 
geval een voorziening op minimumni-
veau als één van de pijlers van de 
Algemene Ouderdomswet. In die zin 
ben ik het met hem eens. 

Mevrouw Van Leeuwen denkt 
daarover anders. Zij spreekt van een 
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versterking van de gezinsmoraal. Ik 
denk dat van een versterking daarvan 
geen sprake is. Alleen als twee 
personen samenwonen of huwen is 
er alle aanleiding het niveau van de 
AOW-uitkering aan te passen aan de 
veranderde minimumbehoefte-functie. 
Die aanpassing vindt ook weer plaats 
in geval van scheiding of duurzame 
scheiding, maar dan in omgekeerde 
richting. De AOW volgt als het ware 
de wil van de pensioengerechtigde 
zelf en stimuleert niet. 

In dit verband wil ik nog reageren 
op opmerkingen van de heer Hoekstra. 
Hij wekt in zijn betoog de indruk dat 
het door mij voorgestelde uitkerings-
systeem, gebaseerd op de minimum-
behoefte-functie een volwaardig 
functioneren van ouderen in de 
samenleving niet mogelijk maakt. Hij 
zegt dat een individueel recht van 
70%, zoals thans het geval is bij 
samenwonenden, daarvoor de 
oplossing zou bieden. Ik wijs deze 
suggestie van de hand. Het niveau 
van twee pensioenen nieuwe stijl is 
gelijk aan het huidige gehuwdenpen-
sioen. 

Een pensioen en een volledige 
toeslag zijn ook gelijk aan het 
gehuwdenpensioen. Het is bekend 
dat dat afgestemd is op het wettelijk 
minimumloon vanwege het koppe-
lingsmechanisme. Dit huidige 
gehuwdenpensioen is voldoende om 
van te leven en te functioneren. Dat 
geldt evenzeer in het nieuwe systeem 
dat nu wordt gepresenteerd. Niet de 
budgettaire overwegingen zijn de 
voornaamste drijfveren geweest voor 
het systeem, zoals de heer Hoekstra 
stelde, maar met name overwegingen 
inzake een rechtvaardige inkomensver-
deling. 

De heer Franssen vroeg of er 
concreet iets is te zeggen over een 
overgangsmaatregel die problemen 
moet voorkomen die een gevolg zijn 
van de breuk in het belastingjaar. 
Door mijn collega van Financiën en 
mij zal een maatregel worden 
getroffen die voorkomt dat alle 
bestaande bejaarden door de 
splitsing van de huidige gehuwden-
pensioenen worden geconfronteerd 
met een aanslag inzake de inkomsten-
belasting. In materiële zin zal in hun 
positie geen wijziging optreden. 

De heer Franssen vroeg voorts of 
dezelfde overgangsbepaling kan 
worden gebruikt om te voorkomen 
dat de betaling van het AOW-pen-
sioen over meerdere instanties 
loopt. De overgangsregeling ex artikel 
XIX is daarop niet toegesneden. Ik 

heb de Sociale Verzekeringsbank wel 
verzocht om met de pensioenfondsen 
tot een soepele regeling te komen 
die een handhaving van de huidige 
betaling van het pensioen oude stijl 
tot uitgangspunt heeft. Ik heb 
begrepen dat daarover volledige 
overeenstemming is bereikt, zodat 
een overgangsregeling, waarom de 
heer Franssen vraagt niet nodig is. 

Ten slotte wil ik nog iets zeggen 
over de uitvoeringskosten. Mevrouw 
Tiesinga heeft daarover een aantal 
opmerkingen gemaakt. Ik wil 
nogmaals duidelijk stellen dat deze 
kosten als gevolg van de inkomensaf-
hankelijkheid slechts met 10 a 15 
min. zullen toenemen. Met deze 
toename van administratiekosten 
voor de AOW blijft het percentage 
administratiekosten voor deze 
volksverzekering in verhouding met 
vele andere verzekeringen, nog zeer 
minimaal. Wat is namelijk 10 of 15 
min. meer op een uitgave van meer 
dan 20 mld.? Het verlenen van 
individuele pensioenrechten heeft 
uiteraard ook invloed op de uitvoe-
ringskosten, maar deze staan los van 
de inkomenstoets. 

D 
Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppeilo: Mijnheer de Voorzitter! 
Ook ik zal gaarne, zij het wat korter, 
aandacht schenken aan de opmerkin-
gen die in eerste termijn door de 
Kamer zijn gemaakt. Er zijn namelijk 
door een aantal kamerleden opmer-
kingen gemaakt vanuit emancipatie-
oogpunt. Met name is opgemerkt dat 
de inkomensafhankelijkheid van de 
toeslagen een ontmoediging zou zijn 
voor vrouwen jonger dan 65 jaar om 
arbeid te verrichten waardoor het in 
strijd geacht zou moeten worden met 
de door de regering voorgestane 
emancipatie. Ik wil op deze kritiek 
reageren omdat de arbeidsparticipatie 
van vrouwen mij uiteraard zeer ter 
harte gaat. 

Het voorstel tot wijziging van de 
AOW dat wij nu bespreken, impliceert 
de doorvoering van de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen. 
Daartoe is gekozen voor een systeem 
van een zelfstandig, maar niet strikt 
individueel recht op uitkering. Ieder-
een die 65 jaar wordt krijgt nu een 
eigen recht op uitkering, waarvan de 
hoogte afhankelijk is van de leefsitu-
atie van de betrokkenen. Bij het 
bepalen van de hoogte van de 
uitkering zal rekening worden 
gehouden met het al dan niet 
aanwezig zijn van een zekere 
besparende werking van een geza-
menlijke huishouding. 

Alleenstaanden krijgen een 
uitkering ter hoogte van 70% van het 
minimumloon, terwijl gehuwd 
samenwonenden een uitkering ter 
hoogte van 50% van het minimumloon 
krijgen. Verder wordt er rekening 
gehouden met de kostwinnersfactor. 
Degenen met een jongere partner, 
die weinig of geen inkomen heeft, 
krijgen een toeslag ter hoogte van 
maximaal 50% van het minimumloon. 
De hoogte van deze toeslag zal 
afhankelijk zijn van het inkomen van 
de jongere partner. Ik acht een 
dergelijk systeem gezien de huidige 
maatschappelijke situatie de meest 
voor de hand liggende keus. 

Voor uitkeringen op minimumni-
veau, zoals de AOW, moet in de 
huidige situatie mijns inziens gelden, 
dat zij enerzijds zelfstandige rechten 
garanderen en dat zij anderzijds 
tegemoetkomen aan de situaties 
waarin de uitkeringsgerechtigde een 
partner met geen of weinig inkomen 
moet onderhouden. Wij zien immers 
enerzijds een ontwikkeling in de 
richting van een steeds grotere 
arbeidsparticipatie van gehuwde 
vrouwen, terwijl anderzijds op dit 
moment het grootste deel van de 
gehuwde vrouwen, met name de 
oudere vrouwen onder hen, nog 
steeds financieel afhankelijk is van de 
echtgenoot.Voor die situaties, die 
vooral onder de oudere generatie 
nog zeer veelvuldig voorkomen, is 
een toeslag op de uitkering nodig. 

Het ligt voor de hand, ook vanuit 
inkomenspolitiek oogpunt, om die 
toeslagen alleen te verstrekken in de 
situaties waarin daadwerkelijk van 
een economisch afhankelijke partner 
sprake is. Eenzelfde aanpak wordt 
elders in de sociale zekerheid ook 
gevolgd, bij voorbeeld in de AAW en 
bij de minimumdagloonbepalingen in 
de sociale zekerheid. Ook voor de 
toekomstige gezinstoeslagenwet 
wordt aan een dergelijk systeem 
gedacht. Op de kortere termijn zullen 
zich zeker wat de AOW betreft nog 
vele situaties voordoen waarin een 
toeslag nodig is, omdat het nu nog 
vaak voorkomt dat een van de 
echtgenoten de kost verdient en de 
ander de huishouding doet. Het 
stelsel van sociale zekerheid zal 
echter, nu het voor een ingrijpende 
wijziging staat vanwege de realisering 
van de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen, moeten 
inspelen op de zich wijzigende 
arbeidsverdeling tussen mannen en 
vrouwen. In het perspectief van die 
wijzigende arbeidsverdeling ligt een 
systeem van inkomensafhankelijke 
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toeslagen het meest voor de hand. In 
de toekomst zal een toeslag ten 
behoeve van de economisch afhanke-
lijke partner steeds minder nodig zijn. 

Dan blijft de vraag of inkomensaf-
hankelijke toeslagen een barrière 
opwerpen voor de arbeidsparticipatie 
van de jongere partner. Alle regelin-
gen die een kostwinnertoeslag 
kennen ten behoeve van de econo-
misch afhankelijke partner impliceren 
dat de toeslag verloren gaat wanneer 
de tot dan toe afhankelijke partner 
een eigen inkomen gaat verdienen en 
dat geen toeslag wordt verstrekt 
wanneer de partner voldoende eigen 
inkomsten heeft. Dat kan een 
drempel voor deelname aan de 
arbeidsmarkt betekenen, zeker 
wanneer het inkomen van de 
meeverdienende partner laag is, wat 
op dit moment nog voor veel 
gehuwde vrouwen geldt. 

Daarbij wil ik er echter op wijzen, 
dat voor deelname aan het arbeids-
proces ook andere dan financiële 
motieven een belangrijke rol kunnen 
spelen. Bovendien geldt voor de 
AOW, dat gezien het gemiddelde 
leeftijdsverschil tussen mannen en 
vrouwen in het algemeen reeds 
binnen twee a drie jaar de toeslag 
vervalt, omdat de jongere echtgenoot 
dan eveneens de pensioengerechtig-
de leeftijd bereikt. 

Ten slotte kent het nu voor ons 
liggende wetsvoorstel zeker na 
aanneming van het amendement-Ter 
Veld/Buikema in de Tweede Kamer 
een zeer ruime vrijlatingsbepaling 
met betrekking tot het inkomen van 
de jongere partner. Gelet op de 
eventueel afnemende drempel ben ik 
al met al van mening, dat het voor 
ons liggende voorstel zeker in lijn is 
met het door de regering voorgestane 
emancipatiebeleid. 

De heer Franssen heeft mij 
gevraagd of ik het eens ben met de 
mening van de heer Linschoten, lid 
van de Tweede Kamer, dat het 
gezinsmodel verouderd zou zijn. Ik 
heb niet alleen nagelezen wat de 
heer Linschoten in eerste termijn 
heeft gezegd maar ook wat hij in 
tweede termijn naar voren heeft 
gebracht. Ik citeer hem zonder een 
oordeel uit te spreken (Handelingen, 
blz. 2929). 

Hij heeft op 31 januari j l . het 
volgende gezegd. 'Dat brengt mij bij 
de reactie van de staatssecretaris' 
- de heer De Graaf, want ik was 
helaas niet in staat aanwezig te zijn -
'op mijn opmerkingen over het 
gezinsmodel die ik gisteren heb 

gemaakt. Ik heb niet het standpunt 
ingenomen dat het gezinsmodel 
verouderd is. Dat is ook niet de 
opvatting van mijn fractie. Ik heb 
geprobeerd duidelijk te maken, dat 
een stelsel van sociale zekerheid dat 
helemaal gebaseerd is op het 
gezinsmodel en aan dat gezinsmodel 
een monopolie toekent, verouderd is. 
Het mag niet zo zijn, noch bij deze 
wijziging van de AOW noch bij de 
rest van de stelselwijziging, dat de 
een of andere samenlevingsvorm een 
monopoliepositie krijgt waar andere 
samenlevingsvormen de dupe van 
worden. Dit betekent uiteraard niet 
dat daarmee het standpunt is 
ingenomen dat de samenlevingsvorm 
die voorheen een monopoliepositie 
had, verouderd zou zijn.'. 

Ik denk dat de heer Franssen het 
met mij eens is, dat ook een tweede 
lezing in een behandeling in de 
Tweede Kamer heel boeiend kan zijn 
en zeker de moeite waard om na te 
lezen. 

De heer Franssen (CDA): Met die 
lezing zitten wij weer op één lijn. 

Staatssecretaris Kappeyne van 
Coppello: Ik heb nog niet gezegd 
wat mijn oordeel is. Dat zal ik nu 
geven. Ik ben ervan overtuigd dat de 
heer Linschoten erg tevreden zal zijn 
dat u en hij op één lijn zitten. 

Ik ben van mening dat de huidige 
belangrijke maatschappelijke 
ontwikkelingen ertoe zullen leiden 
dat het traditionele gezinsmodel met 
de man als kostwinner en de vrouw 
die thuis bezig is met de verzorging 
van de kinderen steeds minder de 
algemene norm wordt. De arbeidspar-
ticipatie van de gehuwde vrouw 
neemt toe. De regering heeft in het 
concept-beleidsplan emancipatie al 
aangegeven dat zij barrières voor die 
ontwikkeling wil wegnemen. Verder 
is objectief te constateren dat de 
verscheidenheid van leefvormen 
sterk is toegenomen. Het aantal 
alleenwonenden, samenwonenden, 
paren zonder kinderen en alleenstaan-
de moeders met kinderen is gegroeid 
en daarbij moet ook het toenemend 
aantal echtscheidingen worden 
genoemd. 

Al deze ontwikkelingen leiden 
ertoe dat men in het beleid niet 
langer van het traditionele gezinsmo-
del kan uitgaan, maar met een 
verscheidenheid aan leefsituaties 
rekening moet houden. Dit laat 
onverlet hoe ieder persoonlijk elk 
samenlevings- of gezinsmodel wil 
waarderen. Ik heb hiermee ook een 
reactie op het betoog van de heer 
Heijmans gegeven. 

De heer Heijmans heeft verder 
gevraagd of er wel sprake is van een 
consistent en toekomstgericht 
emancipatiebeleid en of wij de 
emancipatie van vrouwen en met 
name van vrouwen die uit de 
schaduw van hun huishouden treden, 
wel willen. 

De heer Hei jmans (VVD): Deze 
vragen waren speciaal gericht aan de 
andere staatssecretaris. Ik ben ook 
blij als u daarop antwoord geeft. 

Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello: Naar mijn mening heeft 
staatssecretaris De Graaf daarop ook 
antwoord gegeven. Misschien heeft 
hij de heer Heijmans daarbij niet 
uitdrukkelijk genoemd. In ieder geval 
heeft hij impliciet op zijn vragen 
geantwoord. Er zit tussen ons geen 
enkel spoor van licht. Als wij namens 
de regering spreken, zijn wij het altijd 
volstrekt met elkaar eens. 

De heer Hei jmans (VVD): Ik heb de 
clausulering begrepen. 

Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello: Over wat wij binnenska 
mers zeggen, mag natuurlijk niet 
gesproken worden. Dat is de staats 
rechtelijke opvatting, die de eenheid 
van het regeringsbeleid nog steeds 
voorschrijft. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben van 
mening dat het concept-beleidsplan 
emancipatie van de wil getuigt om 
wel degelijk een dergelijk beleid ten 
behoeve van gehuwde vrouwen en 
vrouwen, die aan het arbeidsproces 
willen deelnemen, te voeren. 

Ik ga er ook van uit, dat de 
arbeidsparticipatie van de gehuwde 
vrouwen zal toenemen en dat steeds 
meer gehuwde vrouwen een inkomen 
zullen gaan verdienen dat voldoende 
is om economisch onafhankelijk te 
zijn. De regering wil met haar beleid 
de bestaande barrières wegnemen 
en wanneer ook de gehuwde 
vrouwen een voldoende hoog 
inkomen verdienen - ik denk aan een 
inkomen dat méér is dan een 
bijverdienste - kan dit bewerkstelligen 
dat de noodzaak van het verlenen 
van toeslagen afneemt. Anderzijds 
kan de drempel ten aanzien van de 
arbeidsparticipatie, die de toeslagen 
eventueel zouden opwerpen, worden 
weggenomen. 

D 
De heer Van de Zandschulp 
(PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Op 
zichzelf zouden de betogen van mijn 
collega's-kamergenoten mij veel 
meer aanleiding geven tot een 
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reactie dan de betogen van beide 
bewindslieden. Echter, om wille van 
de tijd zal ik mij maar tot de laatste 
betogen beperken. Ik wil daarover 
nog enkele opmerkingen maken. 

De eerste betreft de opmerking van 
de staatssecretaris dat hij ernaar 
streeft, de vrijlatingsregelingen in de 
verschillende sociale-zekerheidswet-
ten zoveel mogelijk te harmoniseren 
en te uniformeren. Dat lijkt mij een 
logisch streven, maar blijkbaar wil hij 
hierbij ook de AOW weer op de een 
of andere manier betrekken. Mijnheer 
de Voorzitter! Het lijkt mij niet voor 
de hand liggend dat ik ervan uit kan 
gaan dat hij de vrijlatingsregelingen 
in andere sociale-zekerheidsregelin-
gen zou willen optrekken tot wat nu 
in het kader van de AOW wordt 
gerealiseerd. 

Ik zou hem in elk geval ervoor 
willen waarschuwen dat hij niet de 
omgekeerde weg bewandelt, en de 
vrijlatingsregeling in de AOW 
benedenwaarts aanpast. 

Ik denk dat er vooralsnog wel 
enige redenen te bedenken zijn om in 
de AOW voor een wat royaler 
vrijlatingsregime te kiezen. Op 
zichzelf steun ik het streven naar 
harmonisatie en ik denk dat dit in 
allereerste aanleg zou moeten leiden 
tot een wat grotere liberalisering van 
de ABW, waarin het vrijlatingsregime 
wel buitengewoon rigide en bekrom-
pen is geregeld. Na twee jaar 
verdwijnt het zelfs geheel, als ik het 
goed heb begrepen. 

Ik denk dat het vrijlatingsregime 
vooral getoetst moet worden aan 
vragen als: blokkeert het arbeidspar-
ticipatie of probeert het remmen weg 
te nemen? Bevordert het witte arbeid 
en tracht het, zwarte arbeid tegen te 
gaan? Vergroot het het maatschappe-
lijke draagvlak? Mijnheer de Voorzit-
ter! In het algemeen denk ik dat, 
wanneer er aan dergelijke criteria 
wordt getoetst, alles pleit voor een 
liberaal vrijlatingsregime en tegen 
een bekrompen vrijlatingsregime. 

In dit verband is mij niet geheel 
duidelijk waarom nu de fractie van de 
W D het meest van leer trekt tegen 
het meest royale vrijlatingsregime, dat 
wij in de sociale zekerheid kennen, 
terwijl dezelfde partij zich in het 
kader van vele voorstellen mede-ver-
antwoordelijk heeft getoond voor 
zeer bekrompen vrijlatingsregimes of 
voor inkrimpingen van vrijlatingsregi-
mes 

Wat betreft de gelijke behandeling 
van gehuwden en ongehuwden juich 
ik het toe, dat dit niet nu plotsklaps 

wordt geregeld in de AOW. Al eerder 
wees ik op de wat curieuze formule-
ring, waarmee het kabinet aangeeft 
dat het 'streeft naar een integrale 
aanpak, zeker op het terrein van de 
sociale zekerheid'. Of het hier om 
een beperkende bijzin gaat of niet, is 
mij niet geheel duidelijk. 

In mijn betoog heb ik met 'integrale 
aanpak' iets anders bedoeld dan 
alleen een integrale aanpak op het 
terrein van de sociale zekerheid. Een 
integrale aanpak op het terrein van 
de sociale zekerheid alleen volstaat 
niet meer. In de belastingwetgeving, 
het huisvestingsbeleid, vele regelin-
gen van Justitie enz. zitten elementen 
die er ook bij betrokken moeten 
worden. Anders blijven wij toch zitten 
met een verbrokkelde regeling. 

Ik heb ook gezegd dat ik in eerste 
aanleg behoefte heb aan een 
inventariserende notitie, waarin alles 
netjes wordt opgesomd en waarin 
ook knelpunten en problemen 
worden genoemd. Pas dan ben ik 
eraan toe, een eventuele oplossing in 
de richting van harmonisatie en 
normering te overwegen. Ik heb 
daarbij de aandacht gevraagd - ik 
heb daarop nog nimmer een reactie 
gehad - voor een denkbare modaliteit 
die ook wel weer problemen zal 
oproepen, maar in ieder geval ook 
een groot aantal voordelen heeft. 

Laat het aan ongehuwden zelf over 
of zij zich willen laten registreren om 
in aanmerking te komen voor gelijke 
behandeling, door hen over een heel 
brede linie een betrekkelijk evenwich-
tig pakket van potentiële voor- en 
nadelen aan te bieden. Ik denk niet 
alleen aan de sociale zekerheid, maar 
ook aan de belastingen, het aantal 
keren dat je luister- en kijkgeld moet 
betalen als je achter één voordeur 
woont, de omstandigheden waarin je 
recht hebt op gezinsreducties van de 
spoorwegen, degenen voor wie een 
nabestaandenpensioen van kracht is, 
zowel wettelijk als geprivatiseerd 
- met die geprivatiseerde pensioenen 
wil ik mij ook bemoeien; ik vind dat 
de politiek zich ermee mag bemoei-
en - enz. 

Als het lukt een evenwichtig pakket 
vast te stellen, kunnen wij de keus 
weer aan de burger laten. Wij zijn 
dan af van veel privacy- en fraude-
problematiek. De uitvoeringssystema-
tiek wordt oneindig veel eenvoudiger. 
Wat ik nu suggereer zal ongetwijfeld 
niet de panacee voor alle kwalen zijn, 
maar ik wil alleen dat die mogelijkheid 
wordt onderzocht. In de rapportage 
over het onderzoek dat nu wordt 
ingesteld wil ik er iets over terugzien. 

al was het maar dat wordt aange-
toond, dat het helaas niet kan. Als 
dat eruit komt, neem ik daar kennis 
van. Dan weet ik ten minste waaraan 
ik toe ben. Ik ben dan weer een 
stapje verder gekomen in de discussie. 

D 
De heer Franssen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ook ik kan kort zijn. De 
staatssecretarissen hebben het hele 
veld waarop wij ons hadden bewogen 
goed doorgeploegd. 

Ik begin met mevrouw de staatsse-
cretaris, bij het onderwerp: 'het 
gezinsmodel'. Ik ben het geheel met 
haar eens, dat de uitleg na het 
gebruik in de eerste uitspraak er een 
was waarin wij ons konden vinden. Ik 
hoor de die uitleg graag nog eens 
door haar bevestigd. Bij het eerste 
gebruik kwam mij dat gezinsmodel 
als diskwalificerend over. Zo is het 
dus niet bedoeld. De staatssecretaris 
heeft dat met een citaat aangetoond. 
Daarmee ben ik tevreden. 

Ik ga nu in op het betoog van 
staatssecretaris De Graaf. Wij hopen, 
en stellen op prijs, dat de SVB 
voldoet aan het verzoek, de bestaande 
uitkeringen soepel te behandelen, 
dat wil zeggen zo mogelijk over te 
laten aan de fondsen waar zij nu al 
zijn ondergebracht. 

De staatssecretaris heeft een 
opmerking gemaakt over de gezins-
moraal. Wij willen zeker niet gezins-
moraliserend optreden, maar menen 
wel dat een goede gezinsmoraal 
noch voor de gezinnen zelf noch voor 
de maatschappij schadelijk kan zijn. 

Ik bedoel dat niet alleen in materiële 
zin, maar zeer zeker ook in immateriële 
zin. Het doet ons ook genoegen dat 
het streven er nog altijd op gericht is 
om de gelijke behandeling van 
gehuwd en ongehuwd samenwonen-
den per 1 januari 1986 te verwezen-
lijken. Wij doen opnieuw een 
dringend beroep op de regering om 
dit door vele gehuwden als zeer 
onbillijk ervaren verschil bij de eerste 
de beste gelegenheid weg te werken. 

Het heeft de overgrote meerderheid 
van mijn fractie goed gedaan dat de 
suggestie om mensen boven de 65 
jaar ook op andere inkomens te 
toetsen, zo nadrukkelijk is verworpen. 
Het moet ons van het hart dat 
degenen die daar steeds weer op 
wijzen zeer demagogisch bezig zijn. 
Het verheugt mij dat de staatssecre-
taris zo gedecideerd afstand hiervan 
heeft genomen. 

Evenzeer heeft het ons aangespro-
ken dat de zorg voor fraude de 
rechtvaardigheid niet heeft verdron-
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Franssen 
gen. Indien wetgeving niet op een 
royale manier kan worden verwezen-
lijkt, omdat de middelen daartoe 
ontbreken - ook al zegt de staatsse 
cretaris terecht dat het in dit geval 
niet alleen gaat om financiële 
middelen - ontkomt men er niet aan 
om prioriteiten te stellen en verfijnin-
gen aan te brengen. Die verfijningen 
zijn op zich dan wel weer kansen 
voor mensen om tussen de mazen 
door te glippen, maar ze zijn noodza-
kelijk wanneer de rechtvaardigheid 
dat vraagt. Daarom staan wij er 
achter. 

D 
De heer Heijmans (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank beide bewinds-
lieden voor de beantwoording van de 
opmerkingen die ik in eerste termijn 
heb gemaakt. Mede met het oog op 
de tijd zal ik mijn betoog thans kort 
houden. 

De staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid heeft de 
inkomensafhankelijkheid toch weer 
het epitheton 'principe' gegeven. Hij 
begon met te zeggen dat om 
inkomenspolitieke redenen - en dat 
zijn voor hem principiële redenen -
de inkomensafhankelijkheid niet over 
het hoofd kon worden gezien. Hij 
wees op de noodzaak van inkomens-
afhankelijkheid uit een oogpunt van 
rechtvaardig inkomensbeleid. 

Hij zei dat een sociaal zekerheids 
stelsel dat op dat principe is geba 
seerd, 'bovengeschikt' moet zijn aan 
ingewikkeldheid en privacy. De 
staatssecretaris vroeg mij in eerste 
termijn of ik de gedachte van een 
volksverzekering verwierp. Ik heb 
hierop geantwoord dat volksverzeke-
ringen een groot element van 
solidariteit herbergen. Ze kennen de 
generale inkomensverdeling. Juist 
toespitsing op de specifieke, persoon-
lijke inkomensverdeling moet niet 
gebeuren in het kader van het 
sociaal-verzekeringsstelsel via 
inkomensafhankelijke toeslagen, 
maar via de fiscus. 

Tot mijn spijt moet ik constateren 
dat de staatssecretaris voorbij is 
gegaan aan de essentie van mijn 
betoog. Het fiscale instrument is naar 
mijn smaak hèt instrument om 
inkomensbeleid en draagkracht te 
sturen. Dat moet niet via het sociaal 
zekerheidsbeleid worden gedaan. Op 
deze stelling heb ik geen antwoord 
gekregen, al dacht ik dat ze toch wel 
tot enige reactie aanleiding had 
kunnen geven. Ik begrijp dat de 
staatssecretaris daar thans, mede 

gezien de ti jd, niet al te diep meer op 
kan ingaan. 

Ik had de staatssecretaris - bij 
wijze van suggestie - gevraagd of het 
niet verstandig zou zijn de stelselher-
ziening op een laag pitje te zetten en 
alle energie te steken in een eenvou-
diger belastingwetgeving en in een 
sociaal-verzekeringsstelsel dat 
daarop inhaakt en omgekeerd. 
Het lijkt mij dat men op die manier 
een veel eenvoudiger oplossing kan 
bereiken. Ik heb weer moeten 
constateren dat de staatssecretaris 
wel gevoel heeft voor ingewikkeldheid, 
privacy en fraude maar dat hij 
niettemin deze elementen een zeer 
ondergeschikte positie geeft. 

Op mijn vraag of de overweging 
dat het sociale-zekerheidsstelsel 
primair gericht is op de gewone man 
voor wet- en regelgever niet een 
extra-verantwoordelijkheid betekent 
om de zaak zo eenvoudig mogelijk te 
maken heb ik ook geen antwoord 
gekregen. De staatssecretaris heeft 
gezegd - dat vind ik toch enigszins 
typerend - dat het basissysteem 
eenvoudig blijft maar dat alleen de 
tijdelijke toeslag ingewikkeld is. Maar 
mevrouw A heeft pakweg drie jaar 
met die toeslag te maken. Dan is zij 
ook 65. Daarna wordt het voor haar 
eenvoudig. Na haar komen mevrouw 
B, mevrouw C en mevrouw D op het 
toneel. Voor een continue stroom 
mensen is het stelsel, zij het per 
persoon tijdelijk, een stuk ingewikkel-
der geworden. Dat vind ik heel 
zorgelijk. 

Ik meen dat er een misverstand is 
ontstaan tussen de staatssecretaris 
en mij, nu hij heeft aangenomen dat 
ik zou hebben gezegd dat de hele 
AOW inkomensafhankelijk is gewor-
den en dat ik onrust zou hebben 
gewekt door te spreken van 'bijstand'. 
Die term werd genoemd in een 
aantal door mij geciteerde artikelen. 
Ik heb nu juist getracht te zeggen dat 
die 'bijstand' verontrusting bij de 
mensen heeft gewekt. Op spreekbeur-
ten worden mij daar vragen over 
gesteld. 

Ik heb ook gezegd, ervan overtuigd 
te zijn dat dit kabine* er niet over 
piekert de AOW een bijstandskarakter 
te geven. Laten wij nu toch in 's 
hemelsnaam proberen die onrust 
weg te nemen, herhaal ik. Op mijn 
vraag aan de staatssecretaris of hij 
hierop in zijn voorlichting niet zou 
kunnen inspelen heeft hij, als ik hem 
goed heb begrepen, gezegd dat niet 
meent te moeten doen omdat hij 
daardoor de onrust alleen maaF zou 
vergroten. Ik adviseer hem met klem, 

de heer Jager nog eens even te 
consulteren. Hij zit boven, op de 
tribune. Van hem kan de staatssecre-
taris ongetwijfeld een goed advies 
krijgen. 

De staatssecretaris van emancipa-
tiezaken heeft ronduit toegegeven 
dat inkomensafhankelijke toeslagen 
inderdaad een drempel kunnen zijn 
voor de toetreding tot de arbeids-
markt. Zij heeft gezegd, aan te 
nemen dat er ook andere motieven 
zijn om tot de arbeidsmarkt toe te 
treden. Ik heb dat wel vaker horen 
verkondigen. Ik weet het niet. Het 
lijkt mij dat financiële omstandigheden 
toch heel belangrijk zijn. 

Men denke maar aan datgene wat 
op het ogenblik in het kader van de 
tweeverdienerswet gebeurt. Ik 
begrijp niettemin ook wel dat zij zich, 
uit een oogpunt van de door haar 
gepropageerde eenheid van beleid, 
achter dit wetsontwerp heeft 
geschaard. 

D 
Mevrouw Tiesinga-Autsema 
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! 
Namens mijn fractie dank ook ik 
beide staatssecretarissen voor hun 
antwoord. 

Mijn fractie blijft grote bezwaren 
houden tegen dit wetsvoorstel. Die 
bezwaren hebben de bewindslieden 
dus duidelijk niet kunnen wegnemen. 
Het wetsvoorstel, dat na het nodige 
geharrewar aan de overzijde tot 
stand is gekomen dankzij een 
verbond van CDA en PvdA, verandert 
de structuur van de AOW ingrijpend. 
Enerzijds is dat een verandering ten 
goede, nu ook vrouwen een zelfstan-
dig recht op een AOW-uitkering 
wordt gegeven. Anderzijds blijft van 
de AOW, na de wijziging en na de in 
het voorstel opgenomen overgangs-
termijn, niet veel meer over dan 
een veredelde bijstand. 

Ik heb ik mijn betoog de uitvoerings-
problemen, inclusief een privacy-be-
dreigende controle - zeker wanneer 
straks ook ongehuwden onder 
hetzelfde regime zouden vallen -
gelaten voor wat zij zijn. Die proble-
men zijn evident. 

Het grootste bezwaar dat mijn 
fractie tegen het voorstel blijft 
houden, is dat daarmee de AOW-uit-
keringen inkomensafhankelijk 
worden. Wi j blijven van mening dat 
deze afhankelijkheid kwalijke 
gevolgen met zich brengt, waarvan 
wel het belangrijkste is dat het 
blijven verwerven van inkomen door 
jongere partners bijzonder onaantrek-
kelijk wordt. Er blijft praktisch niets 
meer van over. 
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Tiesinga-Autsema 

Daarmee staat het voorstel haaks 
op de ontwikkelingen in de maat-
schappij, die gekenmerkt worden 
door een gestage toename in de 
participatiegraad van vrouwen op de 
arbeidsmarkt. Waar juist vrouwen 
dikwijls de jongere partners zijn, 
wordt die participatie door die 
inkomensafhankelijkheid belemmerd. 
Mijn fractie is van mening dat 
gestreefd moet worden naar vermin-
dering van de afhankelijkheid van het 
inkomen van de ene partner van dat 
van de andere. 

De ontwikkeling op de arbeidsmarkt 
is er een van steeds verdere verzelf-
standiging. Dit is een ontwikkeling 
die wij met ons allen zeggen na te 
streven. Een steeds verdere benadruk-
king van inkomensafhankelijkheid 
- dit is wat we de laatste jaren 
telkens in de wetgeving hebben zien 
passeren - werkt deze ontwikkeling 
van verzelfstandiging op de arbeids-
markt, inclusief de daarmee gepaard 
gaande verzelfstandiging van 
inkomens, tegen. 

Op den duur moet juist gestreefd 
worden naar volledig van elkaar 
onafhankelijke inkomens, ook in de 
sociale zekerheid. Daarvoor is het 
noodzakelijk dat uiteindelijk de AOW 
kan voorzien in de minimumbehoefte 
van een individu, welke thans op 70% 
van het minimumloon is gesteld. De 
Emancipatieraad - maar ook talloze 
anderen - pleit daarvoor. 

Wij erkennen best, mijnheer de 
Voorzitter, dat ook hiervoor geldt, dat 
Keulen en Aken niet op één dag zijn 
gebouwd. Voor een verdere verzelf-
standiging en individualisering is tijd 
nodig. In dit wetsvoorstel ontbreekt 
echter ook ieder perspectief of een 
ontwikkeling naar verdere individuali-
sering. 

Sterker: de in de bijstand bestaande 
behoeftenorm wordt, inclusief de 
daarmee gepaard gaande inkomens-
toets, ook in de AOW tot norm 
verheven, zonder enig uitzicht op een 
AOW, waarin de voortgaande 
maatschappelijke ontwikkeling wel 
wordt verdisconteerd. Het is vooral 
ook vanwege het ontbreken van dit 
perspectief en vanwege de stap in de 
verkeerde richting, dat mijn fractie de 
steun aan dit wetsontwerp zal 
onthouden. 

D 
Mevrouw Van Leeuwen (PSP): 
Voorzitter! Het was niet te verwach-
ten, dat de standpunten echter nader 
tot elkaar zouden komen. Onze 
fractie gaat van iets heel anders uit 
dan de regering, te weten van 

daadwerkelijke individualisering. Ik 
wil toch, ten aanzien van het betoog 
van de heer De Graaf, nog ingaan op 
één belangrijk punt. 

In zijn antwoord stelde de heer De 
Graaf dat volgens hem de huidige 
maatregelen geen versterking 
inhouden van de gezinsmoraal. Met 
het oog op de komende gelijkberech-
tiging van gehuwden en ongehuwden 
wil mijn fractie toch benadrukken, 
dat het ervan uitgaan dat mensen in 
principe met z'n tweeën wonen 
- man en vrouw - , wel degelijk een 
gezinsmoraal inhoudt. Het speelt in 
op een wederzijdse afhankelijkheid 
en daarmee versterkt het die afhan-
kelijkheid ook weer. Zo is er altijd een 
wisselwerking. 

Wij pleiten voor een benadering 
die uitgaat van individuen, 
ongeacht wat zij doen en hoe zij 
leven. Zij kunnen dan kiezen voor het 
gezinsverband of niet. Ik vind niet dat 
dit demagogisch is, mijnheer 
Franssen, maar dat het gericht is op 
een vergroting van de keuzevrijheid 
van mensen. Gelijkberechtiging van 
gehuwden en ongehuwden kan naar 
onze opvatting niet anders inhouden 
dan dat elk individu gelijk wordt 
behandeld en berechtigd. Dit 
betekent dat gehuwden gelijk worden 
behandeld als ongehuwden en niet 
omgekeerd. 

Dit is ook financieel te realiseren. 
Er liggen daar voorstellen en ideeën 
voor, ook van een eerbiedwaardig 
lichaam als de Emancipatieraad. 
Volgens mij sluit dit prima aan bij de 
emancipatiegedachte die mevrouw 
Kappeyne van de Coppello in ieder 
geval 'onder woorden' bracht. 

D 
De heer Van der Jagt (GPV): 
Mijnheer de Voorzitter! Ook ik dank 
de bewindslieden voor hun uitgebrei-
de en duidelijke beantwoording. 

Een belangrijk bezwaar tegen de 
voorgestelde wijziging vind ik - in de 
Tweede Kamer is daarover uitvoerig 
gesproken; in eerste termijn sloot ik 
mij daarbij aan - de strikte individua-
lisering. Ik verwijs met name naar 
hetgeen de heer Schutte hierover 
heeft opgemerkt in de Tweede 
Kamer. Omdat ik mij daarbij aansloot, 
heb ik er in de eerste termijn verder 
weinig over gezegd. Toch wil ik er nu 
nog iets van zeggen. 

De huidige AOW is gebaseerd op 
het gezinsmodel, waarin inderdaad 
de kostwinner een zorgrelatie heeft 
ten opzichte van zijn partner die geen 
zelfstandig inkomen heeft. Als ik zo 
de staatssecretaris voor Emancipatie-

zaken hoor, lijkt het wel alsof het een 
ongewenste situatie is als een van de 
partners financieel afhankelijk is van 
de ander. Ik proef in de discussie, dat 
dit ook een van de achtergronden is 
van deze wijziging. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik acht een 
zorgrelatie juist in een gezin een heel 
mooie relatie en daarom vind ik de 
huidige wijziging in dat opzicht nu 
niet zo'n vooruitgang. 

De staatssecretaris heeft in eerste 
termijn duidelijk gezegd, dat voor de 
'huidige' bejaarden niets verandert, 
ook in de komende drie jaar - de 
zogenaamde overgangsperiode -
niet. Ik heb dat heel goed begrepen, 
maar ik heb twee casusposities 
geschetst. Na de overgangsperiode, 
dus na 1988, zal iemand die 65 jaar 
wordt en bijna geen bedrijfspensioen 
heeft een half AOW-pensioen krijgen 
als hij een bij voorbeeld 10 jaar 
jongere vrouw heeft - dit voorbeeld 
is ons genoemd - die een inkomen 
heeft van 1200 gulden per maand. 
Die man krijgt een dubbele klap: hij 
heeft geen bedrijfspensioen en valt 
terug op een half AOW-pensioen, 
vrouw 1200 gulden verdient. 

Daartegenover heb ik die andere 
casuspositie gesteld, namelijk die 
waarin een niet-kostwinner - bij 
voorbeeld een vrouw - een jaar of vijf 
ouder is dan haar man en 65 jaar 
wordt, ineens een half AOW-pensioen 
krijgt terwijl haar man, die kostwinner 
is, dit in het gezinsinkomen helemaal 
niet nodig heeft. Dat kost het Rijk 
dan 400 min. per jaar. Terwijl wij 
allemaal moeten inleveren. 

Het gaat bovendien niet om een 
kleine groep, maar om waarschijnlijk 
20.000 gezinnen. Mevrouw Borst 
heeft ons aangetoond, dat je die 
regeling in feite niet hoeft te treffen, 
omdat in de derde Europese richtlijn 
staat, dat gelijkberechtiging alleen 
maar voor de beroepsbevolking 
geldt. Ik heb de staatssecretaris al in 
eerste termijn daarover gevraagd en 
ik wil deze vraag herhalen en vragen 
of hij op dit punt niet roomser dan de 
paus is. Dat kost ons toch een 
belangrijk bedrag per jaar. 

Misschien wil de staatssecretaris 
hierop nog eens ingaan, want het zit 
mij nogal hoog. De een krijgt een 
halve AOW-uitkering terwijl hij een 
hele hard nodig heeft en de ander 
krijgt er een halve uitkering bij 
waarom helemaal niet is gevraagd. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! De heer Van de 
Zandschulp heeft zijn waardering 
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De Graaf 
uitgesproken voor een poging tot 
harmonisatie en uniformering van de 
vrijlatingsregeling, maar wel opge-
merkt dat er best reden kan blijven 
om een verschil ook in een wat 
geüniformeerde regeling te handha-
ven. Daarbij wees hij in het bijzonder 
op de AOW. Dat kan best de uitkomst 
zijn van zo'n nader overleg omdat 
ook wat nu al in de AOW is geregeld 
al afwijkt van bij voorbeeld de AAW. 
Elke wet heeft haar eigen invalshoek 
en daarmee zal zeker rekening 
worden gehouden. 

Ik heb de AOW ook genoemd in 
het kader van de gezinstoeslagwetge-
ving. Ik maakte deze opmerking met 
name aan het adres van de heer 
Franssen. Hij stelde dat de vraag 
waar de toeslag toekomst definitief 
moet worden geregeld, nog volledig 
ter discussie staat. Dat is waar. 
Daarom heb ik in dat kader de AOW 
genoemd. Ik wijs erop dat ook in de 
adviesaanvrage aan de SER staat dat 
de gezinstoeslag een plaats heeft in 
de discussie over de vormgeving van 
de werknemersverzekeringen. Deze 
zaak kan dus ten principale bij de 
gezinstoeslagwet ter discussie 
komen. Hierbij zullen ongetwijfeld de 
criteria een rol spelen, die de heer 
Van de Zandschulp in tweede termijn 
naar voren heeft gebracht. 

Een ander punt dat de heer Van de 
Zandschulp aansneed, betreft de 
positie van gehuwd en ongehuwd 
samenwonenden en de gelijke 
behandeling van hen. De geachte 
afgevaardigde vestigde de aandacht 
op de zinsnede: zeker op het terrein 
van de sociale zekerheid 

De heer Fransseri (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! De staatssecretaris 
spreekt over de gezinstoeslagwet. Ik 
heb die naam bewust niet gebruikt. Ik 
zou het op prijs stellen als deze 
kwestie integraal werd bekeken Het 
gaat om een algemene toeslagenwet. 
Ik denk hierbij ook aan de echte 
minima. Ik zou graag zien dat deze 
aspecten werden meegenomen, als 
dat enigszins mogelijk is. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Gezien de toevoeging 
van de heer Franssen over de echte 
minima, stel ik vast dat hij zijn blik 
wat verder wil richten. Ik waag echter 
te betwijfelen of de problematiek van 
de echte minima een plaats moet 
hebben in een toeslagwetgeving, hoe 
dan ook genaamd. Wij hebben de 
SER een adviesaanvrage toegezonden 
over de echte minima. Het gaat 
daarbij om de vraag of er al dan niet 

een kaderwet moet komen. De SER 
moet het advies hierover nog 
uitbrengen. Wij zullen hierover 
afzonderlijk een beslissing moeten 
nemen. 

Ik hoop dat er in de toekomst geen 
invulling meer behoeft te worden 
gegeven aan zaken met betrekking 
tot de echte minima. Wij moeten 
trachten de koopkracht goed te 
blijven regelen. Ik begrijp de achter-
grond van de opmerking van de heer 
Franssen. Wij zullen hierover in de 
toekomst ongetwijfeld nog discussië-
ren. Ik weet echter niet of de 
toepassing zo 'breed' zal zijn. Wat is 
een naam? Uit reacties aan de 
overzijde heb ik begrerpen dat men 
vaak vanuit andere overwegingen niet 
van gezinstoeslagwet wil spreken. 
Natuurlijk kan men ook praten van 
een inkomenstoeslagwet. Deze zaak 
zal ongetwijfeld nog intern op het 
departement nader worden bekeken. 

Ik herhaal dat een ander punt dat 
de heer Van de Zandschulp aansneed, 
de positie van gehuwd en ongehuwd 
samenwonenden en de gelijke 
behandeling betreft. Hij verwees 
daarbij naar de woorden: zeker op 
het terrein van de sociale zekerheid. 
Hieruit meende de geachte afgevaar-
digde een beperking te kunnen 
afleiden. Natuurlijk gaat het mij met 
name om de onderdelen die onder de 
sociale zekerheid vallen Het is echter 
alleszins juist om de zaak breder te 
bezien. De heer Van de Zandschulp 
sprak in dit verband over de fiscale 
wetgeving, de huisvesting, het 
nabestaandenpensioen etc. 

Als men echter de zaak zo breed 
wil aanpakken, zal het niet lukken om 
op korte termijn - de heer Franssen 
pleitte hiervoor - een en ander 
gerealiseerd te krijgen. Het model 
dat de heer Van de Zandschulp in dit 
verband noemt, moet zeker in de 
beschouwingen worden betrokken. 
Bekeken moet dan worden of het een 
werkbaar model is om tot een zekere 
invulling te komen. 

De heer Franssen heeft ook in zijn 
tweede termijn gepleit voor een 
soepel standpunt van de Sociale 
verzekeringsbank Ik heb in mijn 
eerste termijn al opgemerkt dat ik 
voldoende vertrouwen heb in het 
uitvoeringsbeleid van de Sociale 
verzekeringsbank ook ten aanzien 
van dit punt. 

De heer Franssen heeft ook 
gereageerd op de term 'goede 
gezinsmoraal' Hij wilde niet morali 
seren. Ik wil dat ook niet doen Ik ben 
het geheel met hem eens dat een 
goede gezinsmoraal voor het gezin 
en de maatschappij van bijzonder 

grote betekenis kan zijn. Hij onder-
streept het belang van het zo snel 
mogelijk regelen van de positie van 
ongehuwd samenwonenden. Hij zei 
zelfs: hoe eerder hoe beter. Ik heb 
dat in mijn oor geknoopt. Ik zal er 
rekening mee houden. 

Ik ben blij dat de heer Franssen in 
positieve zin heeft gereageerd op 
mijn stellingen met betrekking op dè 
AOW, namelijk de toekenning van 
een AOW-uitkering na het bereiken 
van de leeftijd van 65 jaar. Voorts is 
het geenszins de bedoeling elementen 
uit de Algemene Bijstandswet te 
introduceren in de AOW. De angst 
voor fraude mag er niet toe leiden op 
gronden van rechtvaardigheid te 
verdedigen regelingen dan maar 
achterwege te laten. Heel wat andere 
voorzieningen in het kader van de 
complementaire inkomensvoorzienin-
gen zouden dan ter discussie kunnen 
worden gesteld. 

De heer Heijmans heeft beklem-
toond dat er verschil van mening 
bleef bestaan tussen hem en mij over 
de inkomensafhankelijkheid van de 
toeslag. Ik herhaal dat het gaat om 
een toeslag en niet meer dan een 
toeslag in het kader van de AOW. Hij 
heeft gezegd dat ik niet heb gerea-
geerd op zijn opmerking over de 
volksverzekering en zijn stellingname 
met betrekking tot inkomenspolitieke 
overwegingen. Deze zouden niet 
thuis horen in de sociale verzekering 
of in de volksverzekering. Zij horen 
alleen thuis in de fiscale wetgeving. 

De heer Heijmans (VVD): Ja, en 
bovendien moeten zij toegesneden 
zijn op de individuele situatie. 

Staatssecretaris De Graaf: Ja, maar 
de premieheffing in de sociale 
volksverzekering is individueel 
toegesneden op het individuele 
inkomen van de betreffende persoon. 
Afhankelijk van de hoogte daarvan 
betaalt men zijn premie. Daartussen 
bestaan wezenlijke verschillen, die 
wis en waarachtig verband houden 
met het willen introduceren en 
handhaven op dat terrein van het 
element van draagkracht in de 
volksverzekering. Dat element hoort 
dus niet alleen thuis in de fiscale 
wetgeving. 

Als je een en ander inkomenspoli-
tiek wilt regelen, moet je dat niet in 
de eerste plaats doen via fiscale 
maatregelen. Zij kunnen een (gebrek-
kig) hulpmiddel zijn. Mij lijkt het beter 
dat te regelen via directe inkomens-
vormen. Ik zou wensen dat wij die 
systematiek in de volksverzekeringen 
handhaafden. Op grond van de 
redenering die de heer Heijmans 
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trachtte te formuleren, zeggen velen 
dat het systeem van de volksverzeke-
ring niet deugt. Je zou daarbij met 
nominale uitkeringen moeten werken 
en dus ook met nominale premies. 

Pas als de volksverzekering niet op 
deze wijze gefinancierd kan worden, 
moet je naar de belastingen kijken. Ik 
zeg niet dat dit de mening van de 
heer Heijmans is, maar deze opvatting 
wordt vaak op grond van de zojuist 
door mij genoemde motieven 
verdedigd. 

De heer Heijmans vroeg zich af of 
het niet beter zou zijn, voorlopig de 
stelselwijziging maar te vergeten en 
liever te streven naar vereenvoudiging 
van het sociale zekerheidsstelsel en 
vereenvoudiging van de belastingwet-
geving. Ik ben dat niet met hem 
eens. De wijziging van het stelsel die 
wij voor ogen hebben, beoogt ook 
vereenvoudiging in het kader van de 
sociale verzekering en zal daaraan 
een bijdrage moeten leveren, zij het 
dat ook hierin elementen kunnen 
voorkomen die moeilijkheidsgraden 
bevatten. Je zit nu een keer niet altijd 
zo ruim in je middelen dat je een en 
ander te royaal kunt uitwerken. Ik 
geloof dat onze benaderingswijze 
toch op dit moment beter is. 

De heer Heijmans zei vervolgens: 
sociale zekerheid is primair gericht 
op de gewone man. Deze benade-
ringswijze spreekt mij niet erg aan. 
De sociale zekerheid, met name de 
volksverzekeringen, geldt voor het 
hele Nederlandse volk. Als hij het 
gehele Nederlandse volk als 'de 
gewone man' wil kwalificeren, dan 
ben ik het helemaal met hem eens. 
De sociale verzekering is echter niet 
typisch toegespitst op één categorie. 

De heer Hei jmans (VVD): Ik had het 
over de sociale zekerheid in het 
algemeen, waarbij ik de voorzieningen 
niet buiten beschouwing heb gelaten. 

De Voorzitter: Wil de heer Heijmans 
gebruik maken van de microfoon? 
Dan kunnen zijn woorden voor het 
nageslacht bewaard blijven! 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Ook in die zin geldt 
mijn reactie op het betoog van de 
heer Heijmans. 

Ten slotte heeft de heer Heijmans 
nog gesproken over de bestaande 
onrust. Ook ik ken de artikelen die de 
heer Heijmans heeft geciteerd. De 
beste manier om de onrust weg te 
nemen is: gewoon te geloven wat ik 
hier namens het kabinet stel ten 
aanzien van onze bedoeling met de 

AOW. Dat is geen andere bedoeling 
dan die welke ik hier mondeling en 
schriftelijk onder woorden heb 
gebracht. Dat is uiteindelijk het 
belangrijkste. 

Mevrouw Tiesinga blijft grote 
bezwaren houden. Ik begrijp haar 
overwegingen, maar ik ben het niet 
met haar eens. Mevrouw Tiesinga 
zegt dat zij het er ten principale mee 
oneens is, omdat in de AOW als het 
ware de inkomensafhankelijke 
elementen worden geïntroduceerd. 
Dat is echter niet het geval in de 
systematiek van de AOW-uitkering, 
die wij toekennen voor beide partners 
als zij de 65-jarige leeftijd hebben 
bereikt. 

Alleen wanneer één van de partners 
slechts pensioengerechtigd is en de 
ander niet, wordt in specifieke 
omstandigheden met een toeslag 
gewerkt. Dat is heel iets anders dan 
het gestelde, dat in de systematiek 
het AOW-pensioen inkomensafhanke-
lijk wordt. Dat is zeker niet het geval. 

Mevrouw Van Leeuwen heeft 
opnieuw de opvatting van haar fractie 
naar voren gebracht over de volledige 
indidivualisering. Ik begrijp die 
benaderingswijze, maar ik ben het er 
niet mee eens. In de AOW spelen 
namelijk meer zaken een rol, zoals de 
draagkracht c.q. de behoefte. Zij 
houdt daarmee naar mijn gevoel geen 
rekening. 

De heer Van der Jagt wenste mij 
toe, niet roomser te willen zijn dan 
de paus. Ik heb daaraan ook geen 
behoefte. Het is waar dat de Europese 
richtlijn nr. 3 alleen een aantal eisen 
formuleert voor degenen die aan een 
beroepspensioenregeling deelnemen. 
Onze systematiek van de AOW is een 
andere. Dat is namelijk een volksver-
zekering, die geldt voor degenen die 
een beroep uitoefenen en voor 
degenen die dat niet doen. Die hele 
AOW kun je niet onderscheiden in 
het deel dat wordt geacht deel te 
nemen aan een beroepspensioenre-
geling en het deel dat dit niet doet. 

Dan moet je een heel andere 
systematiek kiezen voor de AOW. Wij 
hebben daarom op goede gronden 
voor het geheel van de AOW de 
gericht op gelijkberechting in het 
kabinetsbeleid is namelijk niet alleen 
gericht op het uitvoeren van een 
Europese richtlijn. Het beleid is 
gericht op gelijkberechtiging in Het 
totale sociale-verzekeringsstelsel, 
hetgeen in een aantal opzichten 
ruimer is dan de richtlijn van ons eist. 
Dat is onderdeel van ons beleid. 

De heer Van der Jagt heeft ook 
nog gesproken over de strikte 

individualisering. Dat is het geval bij 
de premieheffing voor de volksverze-
kering, maar dat is niet het geval bij 
de uitkeringskant van de volksverze-
kering in de AOW. Dat is immers 
geen strikte individualisering, maar 
een gelijkberechtiging waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
draagkracht die in deze volksverzeke-
ring ligt opgesloten. 

De heer Van der Jagt heeft in 
eerste termijn de casuspositie van 
een 65-jarige man op dit moment 
genoemd. In mijn verhaal ligt 
eigenlijk al opgesloten dat de casus 
dan niet geldt. Vervolgens heeft de 
heer Van der Jagt de casus genoemd 
van een man die 65 jaar wordt na 1 
april 1988. Dan kan een casus 
denkbaar zijn. Ik moet er dan wel bij 
zeggen dat in het genoemde voor-
beeld duidelijk sprake is van twee 
kostwinners, twee inkomens. Dan 
houd je daar op goede gronden, 
zoals ik in eerste termijn ook heb 
uiteengezet, wel rekening mee. 

D 
Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello: Mijnheer de Voorzitter! 
De heer Van der Jagt vroeg of ik het 
een ongewenste situatie zou vinden 
indien de ene partner afhankelijk is 
van de andere partner. In het 
concept-emancipatiebeleidsplan 
wordt als algemeen beginsel voorop-
gesteld dat er mogelijkheid moet zijn 
voor mensen, ongeacht man of 
vrouw, gehuwd of ongehuwd, een 
eigen inkomen te verwerven en 
zelfstandig in zijn of haar levensonder-
houd te voorzien. 

Dat zou dan gelden vanaf het 
moment waarop men zelfstandig kan 
deelnemen aan de maatschappij en 
een eigen verantwoordelijkheid 
draagt. Vanuit dat beginpunt heeft 
iedereen dus in principe de mogelijk-
heid op realisering van de economi-
sche zelfstandigheid. Vervolgens is 
het aan iedere persoon zelf om te 
kiezen in hoeverre hij of zij een relatie 
met een ander wil aangaan en daarin, 
hetzij emotioneel, hetzij economisch 
afhankelijk wil worden. Ik heb geen 
enkel bezwaar tegen zorgrelaties. Ik 
vind dat ieder mens zelf moet kiezen. 
Mijns inziens zou het wel een 
ongewenste situatie zijn indien men 
reeds bij voorbaat als het ware 
gedwongen is om economisch van 
iemand anders afhankelijk te worden. 

Tevens heb ik de gelegenheid nog 
eens met de heer Franssen te 
constateren dat het begrip 'gezinsmo-
del' door de regering stellig niet 
diskwalificerend is bedoeld en ook 
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nooit zo gehanteerd zal worden. De 
heer Franssen heeft aan mijn collega 
de heer De Graaf gevraagd of deze 
het er niet mee eens was dat een 
goede gezinsmoraal goed zou zijn 
voor ieder gezin en voor de samenle-
ving. De heer De Graaf antwoordde 
daarop met een volmondig ' ja'. 

Ter wille van de evenwichtigheid 
en gelet op de constatering die ik 
deed dat er ook andere samenlevings-
vormen zijn dan het gezin, lijkt het 
mij juist om deze beaming nog eens 
aan te vullen door op te merken dat 
het ook erg nuttig en zinvol voor de 
samenleving is dat er ook in andere 
samenlevingsvormen een goede 
moraal bestaat en dat ook dat onze 
samenleving zeer zal dienen. 

Hiermee is mijns inziens dan een 
juist evenwicht bereikt. Men moet uit 
de constatering van de heer De Graaf 
niet afleiden dat een goede moraal in 
een gezin alleen maar zaligmakend is 
voor de samenleving. Het gaat om 
een goede moraal van allen die met 
elkaar een relatie hebben, van allen 
die deel uitmaken van de maatschap-
PÜ-

Vervolgens constateerde de heer 
Heijmans dat ik erkend heb dat in dit 
voorstel een zekere drempel kan 
liggen voor gehuwde vrouwen om 
toe te treden tot de arbeidsmarkt en 
dat ik dat ter wille van de eenheid 
van regeringsbeleid op de koop zou 
toe zou hebben genomen. 

Inderdaad kan er in dit wetsvoorstel 
een zekere drempel liggen, maar niet 
op het punt van het toetreden tot de 
arbeidsmarkt. De wat oudere 
vrouwen die nog geen 65 jaar zijn en 
die op dat moment niet deelnemen 
aan de arbeidsmarkt hebben niet zo 
veel kans om alsnog in te treden. Ik 
denk dat het probleem eerder ligt in 
de situatie dat de vrouwen van tegen 
de 65 jaar die op dit moment een 
bescheiden inkomen uit arbeid 
verwerven, doordat hun man AOW-
gerechtigd wordt, moeten bekijken of 
zij voldoende bijdragen aan het 
gezinsinkomen of dat zij van hun 
eigen inkomen uit arbeid af zullen 
zien om vervolgens een AOW-toeslag 
te ontvangen. 

Ik geef toe dat dit een dilemma is 
wat ertoe kan leiden dat de vrouwen 
in hun afweging kiezen voor het niet 
meer deelnemen aan de arbeidsmarkt. 
Ik vind dat een te betreuren effect 
van dit wetsvoorstel, maar aan ieder 
wetsvoorstel zijn gevolgen verbonden 
die soms niet aan de emancipatie 
meewerken. Ik heb dat effect 
meegenomen omdat ik vind dat de 

benadering van het wetsvoorstel wel 
emancipatoir is. Het volgt de derde 
richtlijn en gaat zelfs nog verder dan 
dat. 
Verder geloof ik dat deze groep een 
kleine groep is die mettertijd in 
omvang zal afnemen. De vrouwen die 
zich nu in die stituatie bevinden, 
hebben er nooit rekening mee 
kunnen houden dat zij misschien wel 
eens een wat groter inkomen zouden 
moeten verwerven en kunnen er 
geen oplossing voor vinden. De 
jongere vrouwen groeien echter naar 
die situatie toe en hebben meer 
gelegenheid om mettertijd wel een 
inkomen te verwerven dat voldoende 
is om in hun levensonderhoud te 
voorzien. 

Naar mijn mening is het dan ook 
een aflopende problematiek en zullen 
er mettertijd meer vrouwen zijn die 
een zelfstandig inkomen verwerven 
dat voldoende is om in hun levens-
onderhoud te voorzien. Deze proble-
matiek, die door de VVD terecht 
belangrijk wordt gevonden, zal dan 
ook een afnemende problematiek zijn 
die binnen enige jaren zal zijn 
opgelost. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik constateer dat 
stemming over het wetsvoorstel 
wordt gevraagd. Zij zal worden 
gehouden aan het begin van de 
volgende vergadering. 

De vergadering wordt enkele 
minuten geschorst. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de 
wetsvoorstellen 18 752 en 18 753 
gezamenlijk te behandelen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van 
de wetsvoorstellen: 
- Nadere wijziging van de 
Z iek tewet , de Coördinat iewet 
Sociale verzekering en enige 
andere w e t t e n (Verlaging 
uitkeringspercentage Z iek tewet 
en premieheff ing over uitkerin-
gen bij z iekte) ( 18752 ) ; 
- Overgangsmaatregel met 
betrekking tot loonbetalingen 
ti jdens ziekte en aanvullingen op 
de wet te l i jke ziekengelduitkering 
(overgangsmaatregel bovenwet" 
tel i jke uitkeringen) (18753) . 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Oskamp (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! In de onderhavige 
wetsvoorstellen is een drietal zaken 
aan de orde, te weten de betaling 
van premies over het ziekengeld, de 
verlaging met 5% van het ziekengeld 
zelf en, in wetsvoorstel 18 753, een 
overgangsregeling voor de periode 
totdat de nieuwe CAO's zijn afgeslo-
ten. 

Tegen de beoogde premieheffing 
over het ziekengeld heeft mijn fractie 
geen principiële bezwaren. Daarvoor 
heeft zij een aantal redenen. In de 
eerste plaats wordt ook over de 
andere werknemersverzekeringen 
premie geheven. Bovendien lijkt 
premieheffing over het ziekengeld 
nog meer voor de hand te liggen dan 
in het geval van een uitkering op 
grond van bij voorbeeld de WW, daar 
immers de zieke werknemer in 
loondienst blijft. Zijn situatie is 
tijdelijk, zijn rechten blijven nagenoeg 
dezelfde. 

Zo zullen ziektedagen in de meeste 
gevallen meetellen voor de pensioen-
opbouw, al moet tegelijkertijd 
worden erkend, dat zij niet meetellen 
bij de vaststelling van zijn rechten op 
een uitkering op grond van de WW, 
die immers uitgaat van effectief 
gewerkte dagen. Dat zou op zichzelf 
een reden kunnen zijn, een zieke 
werknemer vrij te stellen van premie-
betaling voor wat betreft de W W 
maar op grond van zijn werknemer-
schap de overige premies wel te 
heffen. Ingaan op de details van deze 
uiterst gecompliceerde materie zou 
in feite een begin betekenen van de 
discussie over de stelselwijziging. 
Daaraan heeft mijn fractie op dit 
moment nog geen behoefte. 

Aan de andere kant hoopt mijn 
fractie dat de door mij summier 
aangegeven problematiek ook door 
de staatssecretaris wordt erkend. In 
het kort komt het erop neer, dat wij 
het juist vinden premies te heffen 
voor werknemersverzekeringen over 
het inkomen van werknemers, zij het 
ziek of gezond, indien de mogelijkheid 
bestaat, dat zij van de betreffende 
sociale zekerheid gebruik zullen 
moeten maken. 

Men kan dit doortrekken naar 
degenen die geen werknemer meer 
zijn maar een uitkering genieten, bij 
voorbeeld op grond van de WW, 
indien redelijkerwijs mag worden 
aangenomen, dat zij op korte termijn 
weer werknemer zullen worden. Wie 
durft daarover tegenwoordig echter 
iets met zekerheid te zeggen! 
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Wellicht heeft de staatssecretaris 
over deze materie al gedachten 
ontwikkeld. 

Wat betreft de Ziektewet lijkt de 
kern van de zaak ons, dat hier sprake 
is van een werknemersverzekering en 
dat een zieke werknemer nog steeds 
een werknemer is. Overigens geldt 
op dit moment voor dit voorstel het 
zelfde bezwaar dat wij tegen verlaging 
van de uitkering zelf hebben. Het 
kost de werkgevers geld en dat geld 
kan beter worden gebruikt voor bij 
voorbeeld arbeidstijdverkorting. 

De constatering dat een zieke 
werknemer nog altijd een werknemer 
is draagt tegelijkertijd het argument 
aan op grond waarvan mijn fractie 
een verlaging van het ziekengeld met 
5% onvoorwoordelijk afwijst. Conse-
quent geredeneerd zou het ziekengeld 
100% moeten zijn maar deze 
werknemersverzekering bouwt een 
eigen risico in van 20%. Dat in de 
praktijk dat eigen risico dankzij de 
CAO-onderhandelingen door de 
werkgever wordt gedragen, verandert 
daaraan niets. Men zou in verzeke-
ringstermen kunnen spreken van 
een aanvullende verzekering van 
het eigen risico in de CAO. 

De regering wil in het onderhavige 
wetsontwerp dit eigen risico nu 
eenzijdig met een kwart vergroten. 
Of aanvulling via de CAO mogelijk zal 
blijken is voor de beoordeling van de 
beoogde regeling volstrekt irrelevant. 
Daar de regering geen partij is in de 
CAO-onderhandelingen en daarop 
ook geen invloed kan uitoefenen 
moet haar uitgangspunt dus zijn, dat 
een zieke werknemer met 5% minder 
toe kan dan een actieve. 

Zo'n uitgangspunt wijst mijn fractie 
af. De situatie van een zieke werkne-
mer is financieel geen andere. 
Integendeel! Waarschijnlijk nemen 
zijn kosten toe, terwijl in ieder geval 
de kosten die voortvloeien uit zijn 
dienstbetrekking niet afnemen, 
afgezien van een eventueel woon-
werkverkeer waarvoor hij geen 
vergoeding ontvangt. 

Wie door de griep, een hernia of 
een meniscus geveld is, zegt immers 
zijn vakbondslidmaatschap niet op, 
blijft zijn vakbladen lezen en moet 
nog steeds zijn gereedschap blijven 
afschrijven. Kortom, wie kiest voor 
premiebetaling door alle werknemers 
voor werknemersverzekeringen, zieke 
en gezonde werknemers, kiest tegen 
een verlaging van de uitkeringen op 
grond van die verzekeringen. 
Integendeel, een verhoging tot 100% 
zou in de rede liggen. 

Mijnheer de Voorzitter! De regering 
gaat er in haar ongebruikelijke 
optimisme van uit, dat de 25%-verla-
ging aangevuld zal worden in de 
CAO-onderhandelingen. Dat moge 
waar zijn, maar ik behoef de staats-
secretaris niet uit te leggen, dat ieder 
dubbeltje maar een keer uitgegeven 
kan worden. Die aanvulling zal 
moeten komen uit de geringe ruimte, 
die de werkgevers, althans de 
meeste werkgevers - ik praat niet 
over Shell, Philips of AKZO - hebben. 

Datgene van die ruimte, wat 
gestoken wordt in compensatie van 
de verlaging van het ziekengeld, kan 
niet meer aangewend worden voor 
uiterst noodzakelijke zaken, zoals 
arbeidstijdverkorting, en arbeidstijd-
verkorting is vooralsnog het voor-
naamste antwoord dat wij hebben op 
de werkloosheid. Zeker na hetgeen 
stond in de Volkskrant van hedenmor-
gen begrijp ik niet dat het CDA dit 
voorstel zou kunnen steunen, juist 
vanwege dit argument. 

Met andere woorden: de beoogde 
maatregel is een hinderpaal voor 
het terugdringen van de werkloosheid. 
Of hoopt de regering erop, dat de 
werknemers uit solidariteitsoverwe-
gingen akkoord zullen gaan met een 
verlaging van 5% van het inkomen 
van hun zieke collega's? Dat is een 
ijdele hoop, denk ik, gezien de 
effecten op de werkgelegenheid van 
alle vorige uit solidariteit geaccepteer-
de kortingen op het inkomen. De 
werknemers willen arbeidstijdverkor-
ting en harde toezeggingen over 
nieuwe banen; zij hebben weinig 
reden tot loyaliteit tegenover 
vrijblijvendheid van werkgevers en 
regering. 

Nu zou mijn fractie de beoogde 
verlaging van het ziekengeld nog 
kunnen begrijpen indien zij van 
invloed zou zijn op de rijksfinanciën. 
Dit is echter niet het geval. De 
verlaging betekent een inkomensda-
ling voor de zieke werknemer en in 
het beste geval een lastenverzwaring 
voor de werkgever. Dit alles gaat 
buiten de schatkist om, als ik althans 
de derving van loonbelasting buiten 
beschouwing laat. 

Natuurlijk heeft de regering een 
argument voor de korting op de 
ziekengelden, namelijk de harmonisa-
tie binnen het stelsel van de werkne-
mersverzekeringen. Dat argument 
overtuigt mijn fractie niet, omdat - ik 
heb het al eerder gezegd - degene 
die recht heeft op ziekengeld in een 
aparte positie verkeert. Hij is nog 
steeds werknemer en zijn lasten en 
kosten dalen niet. 

Het zou wellicht voor de staatsse-
cretaris interessant zijn nog eens in 
de geschiedenis te duiken. De 
Ziektewet stamt al uit 1930 en is wat 
de uitkeringspercentages betreft de 
trendsetter voor de W W en de WWV 
geweest. De staatssecretaris draait 
de zaken nu om. 

Mijnheer de Voorzitter! Ook een 
vorige minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en zijn staatssecre-
taris, de heer Den Uyl en mevrouw 
Dales, hadden voorstellen ten 
aanzien van de Ziektewet. Toch 
waren deze ten dele wezenlijk 
anders. Ook deze bewindslieden 
wilden over het ziekengeld premie 
heffen, maar zij wilden geen structu-
rele verlaging van de uitkering die 
vooral de langdurig zieke zou kunnen 
treffen. Zij wilden de eerste twee 
ziektedagen onbetaald laten. Dit 
houdt ook een eigen risico in. Dit 
risico moest echter door de werkge-
vers gedragen worden. 

Het lijkt overigens niet onwaar-
schijnlijk dat overheveling van dat 
eigen risico naar de werkgevers deze 
laatsten heel wat meer geld gekost 
zou hebben dan de beoogde maatre-
gel van deze regering. Ik pleit 
daarvoor dan ook niet. Principieel 
gezien waren de maatregelen van 
Den Uyl en Dales, om het heel 
voorzichtig te zeggen, wat minder 
onaanvaardbaar dan de huidige. 
Tegen de achtergrond van wat wij nu 
weten, zouden ook deze maatregelen 
van Den Uyl en Dales voor ons 
onaanvaardbaar zijn. Zij deden ook 
een beroep op de geringe ruimte die 
de werkgevers hebben, zodat die 
ruimte niet meer voor de door ons 
uiterst wenselijk geachte arbeidstijd-
verkorting kon worden aangewend. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij zouden 
vervolgens bij de staatssecretaris 
aandacht willen vragen voor de 
ongehuwde part-time werknemer 
wiens inkomen normaal boven het 
individueel sociaal minimum ligt, 
maar bij ziekte daaronder zakt. Het 
komt mijn fractie voor dat er alle 
reden is, deze partime werknemer 
het individueel sociaal minimum, de 
bijstandsnorm, te garanderen, zodat 
deze zieke niet plotseling is aangewe-
zen op aanvullende bijstand. 

Daarvoor is er geen wetswijziging 
nodig. Een en ander kan worden 
geregeld via het zevende lid van 
artikel 17. 

In de memorie van toelichting en 
bij de behandeling in de Tweede 
Kamer is de suggestie gewekt dat bij 
de beoordeling van de vraag, of 
iemand in aanmerking komt voor de 
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minimum dagloon-garantie, geen 
rekening wordt gehouden met 
bovenwettelijke uitkeringen. Echter, 
op een vraag van de fractie van het 
CDA in deze Kamer zegt de staatsse-
cretaris, wel degelijk rekening te 
willen houden met deze uitkeringen. 
De wetstekst zelf is hierover ondui-
delijk. 

De vraag van de fractie van het 
CDA is zeker niet van belang ontbloot 
daar bij de interpretatie in de 
memorie van antwoord, gericht tot 
deze Kamer, na zes weken de lasten 
voor de werkgever hoger zijn dan 
wanneer bovenwettelijke uitkeringen 
niet worden beschouwd als inkomen 
in verband met arbeid. Dit betekent 
opnieuw een claim op de geringe 
ruimte, die veel werknemers hebben. 

Ten slotte een enkel woord over 
wetsvoorstel 18 752. Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal mij niet mengen in 
de nietes-welles-discussie en ik 
beperk mij tot een korte weergave 
van de opvattingen van mijn fractie 
hierover. Wanneer een CAO afloopt, 
treedt daarvoor in de plaats een 
individuele arbeidsovereenkomst van 
de werknemer en de werkgever. 
Deze is gelijk aan wat overeengeko-
men is in de collectieve arbeidsover-
eenkomst. Pas het afsluiten van een 
nieuwe CAO maakt een einde aan die 
individuele arbeidsovereenkomst. Er 
kan geen twijfel over bestaan dat 
wetsvoorstel 18 753 een inbraak 
betekent in de bestaande individuele 
arbeidsovereenkomsten, die voort-
vloeien uit en gelijk zijn aan de 
oorspronkelijke CAO's. 

Inmiddels heeft de regering toch 
advies gevraagd aan de directeur van 
de ILO. Is hierop al een reactie 
verkregen en, zo ja, wat is dan die 
reactie? Interessanter is de vraag, 
wat de minister met die reactie gaat 
doen. Als zij hem onwelgevallig is, 
wordt zij dan genegeerd of verbindt 
de minister consequenties aan dit 
oordeel van de ILO? 

Samenvattend kan ik zeggen dat 
mijn fractie in principe kan instemmen 
met de premieheffing over het 
ziekengeld. Zij zou de staatssecretaris 
willen vragen, bij de stelselhernieu-
wing eens na te denken over het 
verschil in positie tussen werknemers 
en niet-werknemers waar het de 
werknemersverzekeringen en 
•premies betreft. Mijn fractie kan niet 
akkoord gaan met de structurele 
verlaging van het ziekengeld en zij 
acht wetsvoorstel 18 753 een inbraak 
in afgesloten arbeidsovereenkomsten. 

Zij vraagt extra aandacht voor de 
part-time niet-gehuwde werknemer 
wiens inkomen bij ziekte zou kunnen 
dalen tot onder het sociale minimum. 
Uiteraard wachten wij het antwoord 
van de bewindslieden af maar hun 
argumenten zullen wel van zeer 
goeden huize moeten komen, willen 
zij mijn fractie over de streep 
trekken. 

D 
De heer Hoekstra (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! De onzalige gedachte 
om bij ziekte het uitkeringspercentage 
omlaag te schroeven, kent zo 
langzamerhand een lange en bewogen 
geschiedenis. Deze zaak stamt uit de 
periode van het coalitiekabinet 
CDA-PvdA. Toen kwam het voorstel-
Den Uyl/Dales aan de orde, dat 
direct voor grote opschudding 
zorgde, vooral bij werknemers en 
vakbeweging. Het verzet was toen zó 
groot, dat doorzetten van deze 
gedachte onmogelijk was. 

Het is jammer dat de PvdA nooit 
zelf kritisch afstand heeft genomen 
van wat toen werd voorgesteld. Nu 
heb ik de heer Oskamp horen zeggen 
dat nu ook de fractie van de PvdA in 
deze Kamer het voorstel-Den 
Uyl/Dales onaanvaardbaar zou 
achten. Die uitspraak komt wat laat, 
hetgeen jammer is. Dit voorstel is 
altijd boven de markt blijven hangen 
en zo bleef in het kabinet het 
kortingsidee overeind; de zaak wordt 
nu opnieuw opgevoerd. 

Opnieuw is het verzet zeer groot. 
Daarbij is het van buitengewoon 
groot belang dat er nu afwijzende 
reacties komen uit zeer brede kring, 
waaronder de SER, de Raad van 
State, de Stichting van de Arbeid 
enz. De afwijzing komt zowel van 
werknemers- als van werkgeverszijde, 
zij het dat men aan beide zijden 
eigen motieven kent 

Het lijkt ons in elk geval volkomen 
juist, dat in deze situatie de vakbewe-
ging de 100% uitkering bij ziekte niet 
laat vallen. Het zal er in de praktijk 
wel op uitdraaien, dat er een strijd 
komt wie de door de regering 
beoogde ombuiging in de Ziektewet 
zal moeten betalen. Hiermee wordt 
door de regering in een toch al 
buitengewoon spannende tijd voor 
het bedrijfsleven een nieuwe span-
ningshaard gecreëerd. Dat blijkt al uit 
de huidige gang van zaken bij de 
CAO-onderhandelingen. 

Het behoud van 100% uitkering bij 
ziekte is een van de hoofdpunten 
geworden. De Raad van State meent 
naar onze opvatting volkomen 

terecht, dat op deze manier een 
verschuiving plaatsvindt van de 
verantwoordelijkheid van de overheid 
naar de sociale partners. 

Bovendien zien wij een niet 
onbelangrijk bijverschijnsel. Tijdens 
de huidige CAO-onderhandelingen, 
waarbij door de werknemersorganisa-
ties een 100% uitkering bij ziekte 
wordt geëist, wordt vooral door de 
ondernemers ingebracht dat dit ten 
koste zal moeten gaan van onder 
andere de arbeidstijdverkorting. Zo 
wordt dus weer een nieuwe span-
ningsbron geschapen, die nauw 
verbonden is met de werkgelegen-
heidsproblematiek. 

Vindt de minister bij nader inzien 
zich, dat zijn verdediging van het 
wetsontwerp in de Tweede Kamer 
eigenlijk geen hout snijdt? Grofweg 
kwam zijn redenering erop neer, dat 
er nu eenmaal moet worden bezui-
nigd, ook op de Ziektewet, vanwege 
de werkgelegenheid. Ik verwijs naar 
blz. 3438 van de Handelingen van de 
Tweede Kamer. Juist nu wordt 
duidelijk, dat dit een schadelijk effect 
zal hebben op de arbeidstijdverkorting 
en dus op de werkloosheidsbestrij-
ding. 

Het gaat hier om een van de meest 
elementaire sociale voorzieningen, 
samen met de AOW. Typerend is dat 
beide zaken op één dag, eigenlijk op 
één avond, in deze Kamer op een 
nogal bedenkelijke en scherpe wijze 
aan de orde komen. Onze mening is 
dat, wanneer deze voorzieningen, de 
resultaten van jarenlange strijd voor 
sociaal recht, eenmaal op een helling 
worden gezet, een permanent 
afglijdingsproces dreigt. Bovendien 
staat naar onze mening met de 
discussie over percentages eigenlijk 
het recht zelf op het spel. 

De 100% uitkering bij ziekte schiep 
in elk geval een zekerheid. Daarover 
bestond een gespannen overeenstem-
ming tussen werkgevers- en werkne-
mersorganisaties, vastgelegd in de 
CAO's. De ombuiging is eigenlijk een 
ingreep van de regering in de 
resultaten van CAO-onderhandelin-
gen. Daarmee wordt de 100% nu 
opnieuw, waarschijnlijk bij herhaling, 
een betwist onderwerp. Dat zal 
ongetwijfeld leiden tot zeer moeizame 
situaties in de bedrijven en bij 
onderhandelingen omdat het, zoals ik 
net al zei, verknoopt is met zeer veel 
andere vraagstukken. 

Dat er sprake is van een ingreep in 
contractuele verplichtingen, blijkt ons 
inziens duidelijk uit de overgangs-
maatregelen in het wetsontwerp 
18 753. Daarin wordt de ondernemer 
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het recht gegeven, alvast van de 
100% uitkering bij ziekte afstand te 
nemen door de compensatie van de 
premieheffing en de helft van de 5% 
verlaging achterwege te laten. 

De discussie in de Tweede Kamer 
of hier al of niet sprake was van een 
ingreep in de CAO's had een nogal 
onbevredigend slot. De minister 
bleek niet in staat, de argumenten 
van de vakbeweging en van in elk 
geval een deel van de oppositie op 
afdoende wijze te ontzenuwen. Hij 
eindigde met de constatering, dat 
ook geleerden verschillen van 
mening. Dat is ongetwijfeld waar. 
Inmiddels ontstaat echter natuurlijk 
een grote onzekerheidsfactor voor de 
werknemers. Het gaat erom of al dan 
niet een handhaving van het inkomen 
bij ziekte gegarandeerd is. 

Ik heb kennis genomen van 
recente berekeningen van de zijde 
van de vakbeweging - wil de minister 
hierop reageren - die een achteruit-
gang van tientallen guldens per week 
aangeven - het bedrag van f 5 5 is 
genoemd - als iemand met een 
modaal inkomen ziek wordt. Hoe dan 
ook, het inkomen wordt van verschil-
lende kanten bedreigd. Ik wijs op de 
verlaging van de uitkeringspercenta-
ges en het feit dat premie over de 
uitkering moet worden betaald. Dat 
is onbegrijpelijk, want het zal de 
regering toch bekend zijn dat bij 
ziekte meestal verhoging van het 
uitgavenpatroon optreedt. 

Er is nog een andere zaak aan de 
orde, namelijk het gevolg voor de 
volksgezondheid. Door deskundigen 
is al gesignaleerd dat het verschijnsel 
van doorwerken bij ziekte in toene-
mende mate zal optreden. In feite 
treedt dit al op. In deze Kamer 
nemen wij wetsvoorstellen in 
heroverweging. Daarbij dient aan dit 
aspect zeker aandacht te worden 
besteed, want het is ons opgevallen 
dat dit aspect bij de behandeling in 
de Tweede Kamer erg onderbelicht is 
gebleven. 

Misschien komt dat voort uit 
onkunde of uit het feit dat men nog 
te weinig studie heeft verricht, 
hoewel er reeds zeer waardevolle 
studies voorhanden zijn. De fractie 
van de CPN in de Tweede Kamer 
heeft hierop gewezen. Als sprake is 
van onkunde of onvoldoende 
bestudering, had het wetsvoorstel 
naar onze mening beter achterwege 
kunnen blijven, want het is niet 
ondenkbaar dat voor bepaalde 
categorieën werknemers onoverko-
melijke schade kan optreden. 

In de Tweede Kamer is door de 
minister en de leden Brouwer en 
Willems een merkwaardige discussie 
gevoerd, zonder een duidelijke 
uitkomst. Daarom dat ik er thans wat 
dieper op in wil gaan. Ik verzoek de 
minister, hierop te reageren. De Raad 
van State stelde in zijn advies dat de 
wetsvoorstellen een zeer gering 
maatschappelijk draagvlak hebben. 
Hij adviseert onder punt 11 om de 
wetsvoorstellen 18 752 en 18 753 
niet aan de Tweede Kamer toe te 
zenden dan nadat met de opmerkin-
gen van zijn kant rekening is gehou-
den. Dat laaste is natuurlijk multi-
interpretabel. 

Het neemt niet weg dat naar ons 
oordeel is gebleken dat de regering 
geen concrete stappen heeft gedaan 
om de bezwaren van onder andere 
de Raad van State weg te nemen. De 
minister voerde in het debat met de 
leden Brouwer en Willems aan dat bij 
het verkrijgen van een meerderheid 
in de Kamer wel een politiek draagvlak 
aanwezig is. Dat lijkt mij een soort 
'en-daarmee-basta'-redenering. Los 
van het feit dat hiermee eigenlijk de 
betekenis van adviesorganen en hun 
activiteit ter discussie wordt gesteld, 
is hierbij naar mijn mening een even 
zwaarwichtige aangelegenheid aan 
de orde. 

Ontkenning van de noodzaak van 
een sociaal draagvlak, uitgerekend 
voor sociale wetgeving, kan onzes 
inziens leiden tot verdere vervreertv 
ding van regering en parlement van 
de mensen die nauw betrokken zijn 
bij die wetgeving. Met een ongelukki-
ge, gelijkschakelende term wordt dat 
wel genoemd, de vervreemding van 
de politiek van de kiezers. In dit geval 
gaat het om alle werknemers en hun 
achterban. 

Dat proces van vervreemding is al 
gaande. Na accumulatie van spannin-
gen moet het onvermijdelijk tot 
heftige ontladingen leiden. Daarom 
geef ik de minister nog eens in 
overweging om te bezien of het juist 
daarom niet nodig is, de sociale 
wetgeving af te stemmen op een 
breed sociaal draagvlak, om van 
daaruit het parlement in zijn besluit-
vorming te motiveren. 

D 
De heer Franssen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Na het wetsvoorstel 
betreffende de AOW in het kader van 
de volksverzekering zijn thans het 
wetsvoorstel inzake een verlaging 
van het uitkeringspercentage 
Ziektewet en premieheffing oveF 
uitkeringen tijdens ziekte en het 

daarmee samenhangende wetsvoor-
stel inzake.Overgangsmaatregelen 
bovenwettelijke uitkeringen aan de 
orde in het kader van de werknemers-
verzekeringen. Meer nog dan bij het 
vandaag reeds behandelde A 0 W -
voorstel hebben de nu aan de orde 
zijnde voorstellen veel maatschappe-
lijke kritiek opgeroepen. 

Die kritiek richt zich vooral op de 
verlaging van het uitkeringspercenta-
ge, minder op het heffen van de 
premies. Het laatste wordt door 
sommigen zelfs als het herstellen van 
een systeemfout gezien, die was 
geboren in een tijd dat de som van 
die premies overigens aanzienlijk 
lager was. 

Daarnaast heeft ook het op zichzelf 
algemeen als positief ervaren 
invoeren van een minimum-dagloon-
bepaling door de bijkomende 
inkomenstoets na zes weken ziekte 
nieuwe tegenstand opgeroepen. 
Zowel de meerderheid van de SER, 
inclusief een meerderheid van de 
kroonleden, als de eensgezinde 
werkgevers en werknemers ziet het 
nut van deze verlaging niet in, omdat 
men de positie van nog in dienst 
zijnd personeel anders beoordeelt 
dan die van niet meer in dienst zijnde 
personen. 

Verder vecht men de geraamde 
besparingen aan en stelt men dat 
er slechts een verschuiving van 
lasten plaatsvindt en dat als gevolg 
daarvan de CAO-onderhandelingen 
zodanig worden beïnvloed, of beter 
gezegd belast, dat één en ander ten 
koste van de noodzakelijke arbeids-
duurverkorting of van de loonkosten 
gaat. Hierdoor zouden dus de 
concurrentiepositie en de werkgele-
genheid worden benadeeld. 

Het herstelbeleid van het kabinet 
langs de drie bekende sporen lijkt 
met dit voorstel tot botsingen tussen 
de doelstellingen van de drie sporen 
te voeren. Het kabinet, in het 
bijzonder deze minister en deze 
staatssecretaris, stelt daar tegenover 
dat ieder zijn eigen verantwoordelijk-
heid heeft te dragen, de belangen af 
te wegen en daaruit conclusies te 
trekken. Onzes inziens klinkt hierin 
duidelijk door dat het werkgelegen-
heidsbelang zou dienen te prevaleren. 

Daarnaast zijn de bewindslieden 
van mening dat de noodzakelijke 
bezuinigingen zo breed mogelijk 
dienen te worden gespreid, en dat 
vanuit die visie de kortlopende 
uitkeringen niet langer kunnen 
worden ontzien. Eens te meer wordt 
het duidelijk hoe moeilijk een 
herstelbeleid is. Ook wanneer wij met 
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zijn allen de noodzaak ervan inzien, 
blijkt de wijze waarop het moet 
geschieden fel omstreden te zijn en 
verzet op te roepen bij de vele 
belangengroepen die zich geraakt 
voelen. Wij zouden het op prijs 
stellen wanneer de minister bij deze 
gelegenheid wilde reageren op onze 
voorgaande, algemene, beschouwen-
de benadering. 

Wij menen dat het gevoerde beleid 
moet worden gecontinueerd, zeker nu 
het onmiskenbaar vruchten afwerpt. 
Wij realiseren ons ook zeer wel dat 
het buitenland daarop mede van 
invloed is. Dat ontslaat ons echter 
niet van de plicht, zelf orde op zaken 
te stellen, nu ondanks de te hoge 
collectievelastendruk een nog altijd 
omvangrijk financieringstekort met 
zijn zware, stijgende en voor de 
naaste toekomst welvaartbedreigen-
de lasten blijft bestaan. Wij stellen 
overigens met tevredenheid vast dat 
de offers niet zonder resultaat blijven. 

Immers, de zeer sombere omvang 
van de werkloosheid werd gelukkig 
niet bereikt. Er is sprake van een 
consolidering. Het financieringstekort 
daalt. Hetzelfde geldt voor de 
collectieve lasten. Verder zijn er 
versterkingen van de marktsector te 
constateren die onzes inziens tot een 
verbetering van de investeringsom-
vang en van de werkgelegenheid 
zullen leiden. Na de teleurstellingen 
met vorige kabinetten, die hun 
doelstellingen niet haalden, geeft dat 
in ieder geval moed. Dat is voor ons 
een reden om dit beleid te blijven 
steunen, ondanks de pijnlijke offers 
die worden gevraagd, maar die in het 
belang van de toekomst voor allen 
zijn. 

Wij doen dit uiteraard niet met 
vreugde. En zo er al sprake zou zijn 
van een 'Ruding-bacil', zoals hoogge-
leerde heren in Tilburg deze in het 
beleid menen te constateren, dan 
vormt deze een tegengif om de zieke 
staat te herstellen. Met zoetsmakende 
drankjes komen wij er niet. 

Het eerstgenoemde wetsontwerp 
sluit aan op de doelstelling om de 
collectieve lasten terug te dringen 
door beperking van de wettelijke 
uitkeringsverplichtingen en uitbrei-
ding van de contribuanten van het 
Ziektewetfonds. Vervolgens is de 
particuliere sector aan het woord 
over de vraag, hoe men de daaruit 
voortvloeiende lasten zal verdelen. 
De eerste ervaringen wijzen in de 
richting van aanvullingen in de 
bovenwettelijke sfeer en druk op de 
arbeidsduurverkorting, met grote 

meningsverschillen over wat kan en 
wat niet kan. Het bevestigt de 
eerdergenoemde botsing. 

Dit gegeven, gevoegd bij de 
overgangsmaatregelen uit het 
wetsontwerp 18 673, legt een druk 
op de CAO-onderhandelingen. De 
overgangsmaatregel bepaalt immers 
dat bij na 1 november 1984 aflopende 
en nog niet herziene CAO's, in 
afwachting van de nieuwe overeen-
komst, 2,5% van de 5%-korting voor 
rekening van de werknemers komt, 
tenzij de werkgever ervan afziet. 
Hetzelfde geldt uiteraard voor de 
overigens zwaarder wegende 
werknemerspremies, die dan niet 
gecompenseerd behoeven te 
worden. 

Wij zijn het eens met de Raad van 
State dat de werknemers of hun 
onderhandelaars hierdoor in een 
zwakke positie komen. Bovendien 
zouden, onzes inziens, de gevolgen 
van de verandering van de Ziektewet 
in het totale onderhandelingspakket 
beoordeeld moeten worden. Nu is 
immers de kans groot dat men dit, 
onder de tijdsdruk, ad hoc zal doen. 

Verder is er sinds 6 maart 1985 
een adviesaanvrage bij de SVR 
betreffende de ontwerp-ministeriële-
regeling op grond van artikel 9, lid 8, 
van de Coördinatiewet sociale 
verzekering, waarvoor ook enige 
tijdsruimte is gewenst. Ofschoon wij 
ons realiseren dat het creëren van 
tijdsruimte ten koste van de collectie-
ve uitgaven gaat - zowel wat 
uitkeringen als premies betreft, ten 
bedrage van in totaal 75 min. per 
maand - , zouden wij dit toch willen 
bepleiten. De grote meerderheid van 
het georganiseerde bedrijfsleven, te 
weten de VNO, het NCW, de FNV en 
de VMHP, heeft daarvoor gepleit dan 
wel ondersteunt dit idee. 

Er is nog een reden om dit uitstel 
te bepleiten. Deze betreft de uitvoe-
ringstechnische problemen, waarop 
de Raad van State ook wees. 

Een laatste, maar - gezien de 
memorie van antwoord - voor de 
bewindslieden zeker niet doorslagge 
vende reden, is onzes inziens de niet 
fraaie redenering, dat men al vanaf 1 
november rekening had moeten 
houden met de bekende beleidsvoor-
nemens. Wij hebben dit een terugwer-
kende kracht op voorhand genoemd. 
Deze formulering moge dan formeel 
niet correct zijn, regelingen treffen op 
grond van te verwachten wetten is 
ook aanvechtbaar. 

Onze suggesties samenvattende, 
stellen wij de bewindslieden voor, het 
arbeidsvoorwaardenoverleg enige 

ruimte te schenken voor integrale 
afspraken over de verdeling van de 
ruimte ten gunste van arbeidsduurver-
korting, concurrentiepositie en/of 
koopkracht. In onze benadering is 
deze volgorde meer dan een alfabeti 
sche. 

Wat de termijn betreft, zou 1 juli 
1985 de meest geëigende datum 
zijn. Gezien echter het voorgaande 
betoog en de kostenaspecten, kan 
één maand ook soelaas bieden. Wij 
zien de reactie van de bewindslieden 
met grote belangstelling tegemoet. 

Mijnheer de Voorzitter! Het eerste 
wetsvoorstel is een substantieel 
onderdeel van de budgettaire 
taakstelling om de collectieve lasten 
dit jaar met 2,5 miljard gulden terug 
te dringen. Wij achten het billijk dat 
daar kortlopende uitkeringen bij 
worden betrokken. De wettelijke 
basis van 70%, te bereiken via de 
tussenfase van 75%, achten wij 
redelijk. Een terughoudender 
opstelling van de overheid - dus 
meer ruimte voor de particuliere 
sector - past onzes inziens in het 
huidige beleid. 

Het is mogelijk, dat het grotere 
particuliere belang bij ziektevoorko-
ming een extra stimulans zal zijn om 
de mogelijkheden van de Arbeidsom-
standighedenwet volop te benutten. 
Het voorstel is dan ook verre te 
prefereren boven hernieuwde 
bezuinigingen bij de langlopende 
uitkeringen, zoals de WAO of de 
minima. 

In dat verband hebben wij met 
belangstelling kennis genomen van 
de berichten, dat de glijdende schaal 
die het uitkeringsniveau van de 
boven-minimale langlopende 
uitkeringen beneden de 70% zou 
brengen, van de baan zou zijn. 
Hebben wij dat goed begrepen en 
kan een en ander door de minister en 
de staatssecretaris worden bevestigd, 
casu quo worden toegelicht? 

Terugkerend tot de wetsvoorstellen 
kan worden opgemerkt, dat het niet 
uitsluitend gaat om ombuigingen, 
bezuinigingen of verslechteringen 
- er is heel wat keuze in de woorden -
ten opzichte van de bestaande 
situatie. Nieuw is, en dat is in veler 
ogen en ook in de onze een verbete-
ring, dat de minimumdagloongarantie 
de eerste zes weken voor allen geldt 
en daarna met een inkomenstoets. 
Het CDA/VVD-amendement-Weij-
ers/Nijhuis heeft met de veralgeme-
ning van de eerste zes weken niet 
alleen de scherpe kanten van de 
omstreden inkomenstoets afgehaald 
maar tevens de uitvoering aanmerke-
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lijk verlicht. Ziekte is als regel immers 
een kortdurende toestand, omvat nu 
gemiddeld ongeveer 20 dagen per 
jaar en heeft gelukkig een dalende 
trend. Dit betekent, dat 90% binnen 
de genoemde termijn van zes weken 
valt. Dit moge voor twijfelaars een 
reden zijn om het kind niet met het 
badwater weg te gooien vanwege de 
inkomenstoets. 

Mijn fractie heeft overigens geen 
principële bezwaren tegen inkomens-
toetsen wanneer het om wettelijk 
vastgestelde behoeftebases gaat, 
mits gelijke behandeling is gegaran-
deerd. De minimumdagloonbepaling 
heeft bovendien het voordeel, dat de 
eventuele aanvullende lasten voor 
werkgevers met veel laagbetaald 
personeel - dat komt relatief veel 
voor bij het ook voor de werkgelegen-
heid zo belangrijke midden- en 
kleinbedrijf - zeer worden beperkt. 
Toch roept de toe te juichen minimum-
dagloonbepaling bij ons nog een 
aantal vragen op in verband met 
artikel 17, lid 6, die ook na de 
memorie van antwoord zijn gebleven. 
In de memorie van toelichting op het 
wetsontwerp op bladzijde 22 van 22 
november 1984 staat: 'In deze 
regelen zal tevens worden bepaald, 
conform het advies van de SVR op 
dit punt, dat voor de vaststelling van 
het recht op het minimumdagloon 
geen rekening behoeft te worden 
gehouden met de aanvullingen op 
het ziekengeld'. 

Daarop was onze vraag-
stelling gericht. Ik wijs in dit 
verband op blz. 1 van het voorlopig 
verslag d.d. 8 maart. Afwijkend 
daarvan zegt de minister nu in de 
memorie van antwoord aan de Eerste 
Kamer, dat tot de te verdisconteren 
inkomsten uit of in verband met 
arbeid van de uitkeringsgerechtigde 
ook behoren de bovenwettelijke 
uitkeringen op die wettelijke uitkerin-
gen. 

Lid 6 van artikel 1 7 zegt: Onze 
minister stelt regelen omtrent wat 
onder inkomen uit of in verband met 
arbeid wordt verstaan. Heeft de 
minister de SVR opnieuw daarover 
gehoord? Ik stel deze vraag, omdat 
sedert het eerdergenoemde advies in 
de Tweede Kamer betreffende 
minimumdagloongaranties wijzigin-
gen zijn aangebracht. Gebeurt dat 
alsnog in de tijd voordat de regel in 
werking treedt en wanneer is dat? 
Ook in dit verband zou een latere 
ingangsdatum gewenst zijn. 

Daar wij niet kunnen terugvinden 
wanneer en hoe de Tweede Kamer 

met die regelgeving akkoord is 
gegaan, worden wij daarover gaarne 
concreet geïnformeerd. 

In de memorie van antwoord wordt 
verder gezegd, dat de bovenwettelijke 
aanvulling voor een ieder-gehuwd of 
ongehuwd - in gelijke mate toepas-
sing vindt. Daarbij is uitgegaan van 
de regel, dat de bovenwettelijke 
uitkeringen in beschouwing worden 
genomen bij beoordeling van het 
recht op minimumdagloon. 

Stel echter dat de werkgevers op 
grond van de nieuw geformuleerde 
toepassing - artikel 17, lid 6 - in het 
overleg met de werknemers de 
regeling van de bovenwettelijke 
uitkeringen zo gerealiseerd weten te 
krijgen dat de in artikel 7, lid 2, 
bedoelde groepen daarvan zijn 
uitgesloten, gelet op de werking van 
artikel 17, lid 3. Dan zal toch de 
toepassing ten aanzien van gehuwden 
en ongehuwden (alleenstaanden) niet 
in gelijke mate kunnen plaatsvinden. 
Nu de wet het minimumdagloon voor 
bepaalde werknemers beschermt, 
lijkt er immers geen reden voor de 
werkgevers en misschien evenmin 
voor de andere partij om dit in een 
bovenwettelijke aanvulling op te 
vangen. Gaarne vernemen wij het 
commentaar op deze veronderstel-
ling. 

Op blz. 2 van de memorie van 
antwoord wordt in tabel 1 een 
overzicht gegeven van de netto-ver-
houding tussen de ziektewet-uitkering 
en het loon voor alleenverdieners in 
de periode 1983-1985. Dat gegeven 
is al interessant. Wi j hadden de 
periode echter graag verder in het 
verleden geprojecteerd gezien! Wat 
is daar de achtergrond van? De 
genoemde netto-verhouding is 
immers afhankelijk van de collectieve 
druk, de inhoudingen aan belastingen 
en premies. Het zou wel eens zo 
kunnen zijn dat de gegeven percenta-
ges in het verleden lager waren. 
Anders gezegd: de ziektewet dekte 
toen met 80% minder dan nu met 
75% of 70% het geval is! Zijn die 
verhoudingen te achterhalen? Wordt 
onze veronderstelling juist geacht? 
Onzes inziens zou dit op zijn minst 
een ander licht kunnen werpen op de 
nu aanhangige ingreep. 

Bij onze inbreng in eerste termijn 
met betrekking tot het wetsvoorstel 
in:ake de AOW hebben wij reeds 
opgemerkt dat wij het betreuren dat 
er nog geen discussie ten principale 
over de toeslagen in het kader van de 
stelselherziening heeft plaatsgevotv 
den. Ook bij aanvaarding van dit 
voorstel behouden wij uiteraard het 

recht, hierover te zijner tijd opnieuw 
te discussiëren. Mogen wij aannemen 
dat de minister het hiermee eens is? 
Wij zien de antwoorden met grote 
belangstelling tegemoet. Met 
bijzondere aandacht vernemen wij de 
reactie op onze suggestie over de 
ingangsdatum. 

De Voorzitter: Komt het verzoek tot 
het vooruitschuiven van de ingangs-
datum van uw fractie, of is het ook 
behandeld in de commissie waarvan 
u voorzitter bent? 

De heer Franssen (CDA): Dit 
verzoek is niet in de commissie 
behandeld. Uit de contacten die ik in 
dit Huis heb gehad, meen ik echter te 
mogen afleiden dat het verzoek door 
de gehele Kamer wordt gesteund. 

De Voorzitter: Ik neem aan dat de 
minister bereid is om hierop in te 
gaan bij zijn beantwoording. 

D 
De heer Heijmans (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! In november tijdens de 
algemene beschouwingen in dit Huis 
heeft mijn fractievoorzitter de 
verlaging van het uitkeringspercenta-
ge voor de ziektewet 'niet verstandig' 
genoemd. Hij zei toen: 'weinig nuttig 
effect, maar wel maatschappelijke 
onrust'. 

Wij zijn intussen vier maanden 
verder. Heeft, zoals dat heet, de tand 
des tijds geknaagd aan deze uitspraak 
die helaas weinig weerklank heeft 
gekregen? Met andere woorden: 
heeft het door de staatssecretaris 
niet gewilde uitstel geleid tot nieuwe 
feiten, die een rol kunnen spelen bij 
de beoordeling? 

Die maatschappelijke onrust - aan 
de overzijde is daar ook op gewezen -
is uitgebleven. De werknemersorgani-
saties vechten op het hun vertrouwde 
terrein en met de hun vertrouwde 
tegenstanders; op het terrein van de 
arbeidsvoorwaarden en met de 
werkgevers. Zo is het goed. Dit 
betekent niet dat ik instem met de 
opmerking van FNV-voorzitter Kok in 
Elseviers Weekblad van 2 maart, dat 
de slag om de korting op het zieken-
geld al verloren was - daarom zijn er 
geen demonstraties op ons politieke 
epicentrum georganiseerd - en dat 
demonstraties slechts zouden 
aantonen hoe machteloos de 
vakbeweging is en hoe arrogant de 
VVD en het CDA met haar omgaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Politici 
moeten luisteren naar de boodschap 
van demonstraties en betogingen. Zij 
moeten hun oren er echter niet naar 
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laten hangen. Zij behouden hun eigen 
politieke verantwoordelijkheid. Zij 
nemen deze ook op zich. Het recente 
verleden getuigt ervan. Dit geldt ook 
voor het spiegelbeeld. Wanneer geen 
demonstraties of acties worden 
georganiseerd, houdt dit niet in een 
legitimatie voor de politiek om het 
varkentje nu maar even te wassen. Ik 
heb in de Handelingen kunnen lezen 
dat deze uitdrukking de minister niet 
vreemd is. Ook dan zullen voor- en 
nadelen nauwgezet moeten worden 
afgewogen en zal uiteindelijk een 
verantwoorde beslissing moeten 
worden genomen. 

Dat het varkentje eens zal moeten 
worden gewassen, geeft mijn fractie 
de bewindslieden toe. Het is op 
zichzelf niet aanbevelenswaard om 
het verplichte percentage voor 
langlopende uitkeringen op 70 te 
zetten, maar dat in de Ziektewet op 
80 te handhaven. Het is echter wel 
de vraag of de regering die verant-
woordelijkheid op dit moment moet 
nemen. Die twijfel spreekt ook uit het 
voorlopig verslag. 

In de memorie van antwoord 
zeggen de bewindslieden ja op deze 
vraag. Een evenwichtige verdeling 
van ombuigingen in 1985 voor 
verschillende deelterreinen binnen de 
sector van de sociale zekerheid 
vraagt ook om maatregelen in de 
sfeer van het ziekengeld. 

Tegenover de 'rechtvaardigheids-
grond' waarop ook de minister-presi-
dent tijdens de algemene beschou-
wingen in dit Huis nog eens wees, 
zou ik de vraag willen plaatsen of het 
past in het beleid van een wijkende 
overheid, tegen de wil van alle 
sociale partners en tegen alle 
adviezen in haar opvattingen door te 
zetten? Die rechtvaardigheid zal 
bovendien naar alle waarschijnlijkheid 
niet worden gerealiseerd omdat 
compensatie in het circuit van de 
bovenwettelijke ziekengelden zal 
volgen. 

Ik geef toe dat de bewindslieden 
dan kunnen zeggen dat zij daarvoor 
niet verantwoordelijk zijn. Is dat niet 
een wat formele redenering? 

Het tweede argument dat in de 
memorie van antwoord wordt 
gehanteerd, is het feit dat de 
wettelijke maatregelen in belangrijke 
mate dienen samen te vallen met het 
aflopen van de collectieve arbeidso • 
vereenkomsten. Waarom werd dan 
aan de ingangsdatum van 1 januari 
jongstleden gedacht? Op die datum 
was immers slechts een derde deel 
van de in de memorie van antwoord 

genoemde CAO's beëindigd? In deze 
redenering zou bij voorbeeld 1 april 
of later toch meer in de lijn hebben 
gelegen. 

Wij vinden overigens het antwoord 
van de bewindslieden op onze vraag 
waarom niet voor een later tijdstip is 
gekozen, niet erg duidelijk, met name 
wat de consequenties betreft voor de 
rijksbegroting. Waarschijnlijk wordt 
hierbij gedoeld op de besparing aan 
ziekengelduitkeringen voor de 
ambtenaren. Maar deze zijn toch 
gekoppeld aan hetgeen in het 
bovenwettelijk circuit voor het . .. 
bedrijfsleven zal gelden? Er zijn 
derhalve geen consequenties voor de 
rijksbegroting. 

Aan de wetsontwerpen kleven nog 
steeds enkele bezwaren. Ik noem de 
volgende. 

a. de omstandigheid dat er geen 
maatschappelijk draagvlak voor de 
voorstellen is. Het feit dat er geen 
rumoer is, betekent niet dat de sociale 
partners zich bij de reductie van de 
ziektewetpercentages hebben 
neergelegd. De werknemers redene-
ren: wij halen bij de werkgevers wel 
terug wat de politiek ons afneemt. 
De werkgevers berusten erin met 
waarschijnlijk in het achterhoofd de 
gedachte dat het deel van de ruimte 
dat voor het ziekengeld moet worden 
gereserveerd, niet aan iets anders 
kan worden uitgegeven. 

Het ontbreken van een maatschap-
pelijk draagvlak geldt niet of in veel 
mindere mate voor de premieheffing. 
Mijn vraag aan de staatssecretaris is 
dan ook: waarom heeft hij de 
premieheffing en premiereductie niet 
in afzonderlijke wetsontwerpen 
ondergebracht? Mijn fractie zou 
onvoorwaardelijk ja tegen die 
premieheffing hebben gezegd. Wij 
realiseren ons dat bij afwijzing van 
het wetsontwerp de fondsen het kind 
van de rekening kunnen worden. 
Mogen wij de combinatie van beide 
elementen in één wetsontwerp dan 
toch een beetje als een drukmiddel 
zien? 

b. de omstandigheid dat het 
terugbrengen van het uitkeringsper-
centage een extra last c.q. druk legt 
op de CAO-onderhandelingen. Ik 
vraag, in aansluiting op hetgeen de 
heer Franssen heeft gezegd, of de 
bewindslieden in dit verband bereid 
zijn om de ingangsdatum te verleggen, 
bij voorbeeld naar 1 mei. Nogmaals, 
de adstructie voor deze vraag is 
duidelijk verwoord door de heer 
Franssen. Ik sluit mij daarbij graag 
aan. 

c. het feit dat wat een lastenverlich-
ting voor de werkgevers had moeten 
zijn, wel eens op een lastenverzwaring 
kan uitkomen. 

d. het feit dat, nu naar alle 
waarschijnlijkheid compensatie in het 
bovenwettelijke circuit wordt 
gegeven, er geen sprake meer is van 
een echte bezuiniging, maar slechts 
van een ombuiging in die zin dat de 
geldstroom van de publiekrechtelijke 
collectieve middelen wordt verlegd 
naar de privaatrechtelijke collectieve 
middelen. In het vorige najaar kon 
het kabinet de verwachte bezuiniging 
nog als reëel inboeken, hoewel er 
toen toch ook wel tekenen waren, dat 
in de bovenwettelijke sfeer zou 
worden aangevuld. 

Hierover bestond echter nog geen 
zekerheid, hetgeen nu in feite wel het 
geval is. Dan dringt zich de vergelijking 
op met de kleren van de keizer. Ik wil 
er overigens heel duidelijk over zijn, 
dat mijn fractie geen enkele poging 
wil doen om onder verdergaande 
bezuinigingen nu en straks uit te 
komen. Wanneer het onderhavige 
wetsvoorstel echte bezuinigingen 
had opgeleverd, dan hadden wij 
anders gereageerd dan wij nu doen. 

Ik laat de gevolgen van de premie-
heffing voor de fondsen hierbij ter 
zijde. Dat is nu eenmaal het gevolg 
van de aangebrachte koppeling. Een 
apart wetsvoorstel hierover zal in het 
parlement geen weerstand krijgen. 
De bewindslieden weten - het blijkt 
in deze uren - hoe snel zo'n wetsvoor-
stel kan worden behandeld als het 
moet en ook als het niet moet. Willen 
de bewindslieden toezeggen, dat dit 
soort oneigenlijke koppelingen in de 
toekomst niet meer wordt gelegd? 
Het is immers niet de eerste keer. Als 
er een nieuw wetsvoorstel zou zijn 
aangenomen, zou er volgens mij 
geen sprake meer zijn van een 
verdere belasting van de ombuigings-
taakstelling, waarover de memorie 
van antwoord spreekt. Dan zouden 
geen compenserende maatregelen 
op andere deelterreinen in de 
sociale-zekerheidssector behoeven 
te worden genomen. 

e. de overgangsmaatregel 
waarvan het karakter toch wat 
dubieus is. Aan de overzijde heeft 
zich een boeiende discussie ontspon-
nen over de vraag of die overgangs-
maatregel al dan niet ingrijpt in een 
reeds geëxpireerde CAO dan wel in 
de individuele arbeidsovereenkomst. 
Er zijn toen in een bonte wisseling 
deskundigen aangeroepen, van 
Mannoury tot Opheikens, om mij te 
beperken tot hen met wie ik collegiale 
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banden had of heb. Eigenlijk een 
snoepje voor senatoren! Helaas 
ontbreekt ons de tijd om in diep 
genieten op dit snoepje te zuigen. 

Mijnheer de Voorzitter! Alles 
overziende, herhaal ik de kwalificatie 
van mijn fractievoorzitter: niet 
verstandig. Ik laat dan nog buiten 
beschouwing het argument dat het 
hier gaat om zieke werknemers die 
gewoon deel uitmaken van de 
werkgemeenschap, evenals het 
destijds door mijn fractievoorzitter 
genoemde argument dat het moeilijk 
is om voor korte tijd het bestedings-
patroon aan te passen. 

Er zitten - ik zou bijna zeggen: 
uiteraard - ook voordelen aan de 
aanvaarding van de wetsvoorstellen. 
Ik noem dan: 

a. het feit dat bij aanvaarding 
ervan het verschil in het wettelijk 
verplichte deel van de uitkeringen 
van onze sociale verzekeringen wordt 
gladgetrokken. 

b. de omstandigheid dat die 
gladtrekking gladjes zal verlopen, zij 
het dat dit een wat opportunistisch 
argument is. 

c. het feit dat de premieheffing 
dan zonder omwegen en uitstel kan 
doorgaan. 

d. het feit dat hogere bovenwette-
lijke uitkeringen al te driftige voorne-
mens voor een verdergaande 
collectieve arbeidstijdverkorting in 
toom kunnen houden. Dit is, ik geef 
het graag toe, een pluspunt met een 
vraagteken. 

e. de omstandigheid dat weer een 
klein stukje privatisering in ons 
sociale-verzekeringsstelsel zal 
worden gerealiseerd wanneer het 
aandeel van de bovenwettelijke 
uitkeringen in verhouding stijgt tot 
het verplichte deel. Hoe denken de 
bewindslieden over die ontwikkeling? 

Ten slotte is er sinds 20 november 
een tweetal nieuwe feiten, dat ook in 
de beoordeling moet meespelen. 
Allereerst is er het politieke feit dat 
de Tweede Kamer, inclusief de ons 
bevriende fractie, de voorstellen 
heeft aanvaard. Dat feit is in niet 
onbelangrijke mate mede richtingge-
vend voor ons. Het is echter niet 
doorslaggevend. Het tweede nieuwe 
feit is de in het wetsontwerp over de 
uitkeringspercentages opgenomen 
inkomensafhankelijkheid voor de 
minimumdaglonen. 

Het lijkt mij volstrekt overbodig om 
de bezwaren van mijn fractie 
hiertegen nog eens te herhalen. Ze 
zijn overeind gebleven, ook na de 
verdediging door de staatssecretaris 

van het AOW-wetsontwerp. Nu weet 
ik wel dat door de aanneming aan de 
overzijde van het amendement-Weij-
ers-Nijhuis het venijn goeddeels uit 
het wetsontwerp is weggenomen. 
Immers, omdat 90% van de mensen 
korter ziek is dan 6 weken zullen 
verreweg de meesten verschoond 
blijven van die inkomensafhankelijk^ 
heid. Desalniettemin blijft in het 
wetsontwerp het principe recht 
overeind, en wij trekken daar heel 
zwaar aan. 

Nu wijzen de bewindslieden in de 
memorie van antwoord er nogmaals 
op dat de principiële discussie in het 
kader van de stelselherziening 'over 
de meest wenselijke vorm van een 
toeslagenregeling' nog moet plaats-
vinden. Dat geeft mij aanleiding tot 
het stellen van twee vragen. 

1. Moet ik hieruit afleiden dat de 
principiële beslissing over een 
toeslagenregeling al is genomen en 
dat alleen nog moet worden gediscus-
sieerd - dat lijk mij dan niet zo 
principieel - over de vorm ervan, of 
wilden de bewindslieden zeggen dat 
er nog een principiële discussie komt 
over de vraag naar de noodzaak of de 
wenselijkheid van een toeslagenrege-
ling en dat als het antwoord hierop 
bevestigend zou zijn, moet worden 
gepraat over de vorm waarin deze 
moet worden gegoten? Ik neem aan 
en hoop uiteraard dat dit laatste de 
bedoeling is. 

2. Zou de staatssecretaris mijn 
fractie willen toezeggen dat er voor 
de principiële discussie geen nieuwe 
inkomensafhankelijke maatregelen in 
ons sociale-verzekeringsstelsel op 
ad-hoc-basis zullen worden voorge-
steld? 

Mijnheer de Voorzitter! Het zal de 
bewindslieden duidelijk zijn geworden 
dat er in mijn fractie grote aarzelingen 
bestaan over de wetsontwerpen. Wij 
wachten dan ook met even grote 
belangstelling de antwoorden van de 
bewindslieden af. 

D 
Mevrouw Van Leeuwen (PSP): 
Voorzitter! Op de voorliggende 
wetsvoorstellen is vanuit heel 
verschillende gezichtsvelden nogal 
veel kritiek geleverd. Dat is al vaak 
gezegd. De actuele ontwikkelingen 
wijzen in een richting van een 
gedeeltelijke neutralisering van de 
effecten voor de zieke werknemers, 
doordat in verschillende CAO's al oen 
aanvulling tot 100% werd overeenge-
komen. Hoe dit doorzet, valt nog 
niet met zekerheid te zeggen, maar 
het stelt de argumentatie van de 

regering van een lastenverlichting 
voor het bedrijfsleven in een wat 
vreemd daglicht. 

Misschien was die lastenverlichting 
toch niet zo nodig, zoals ook al aan 
de overkant werd gesteld. Misschien 
was de gehele operatie wel niet 
nodig, daar deze voornamelijk schijnt 
te zijn ingegeven door het idee dat 
als je ergens begint met verlagingen 
van uitkeringen, alles dan maar 
rücksichtlos mee moet, ook al heeft 
de ziektewet vanouds een geheel 
eigen positie in het stelsel van 
sociale zekerheid. 

Een van de kritiekpunten op de 
voorgestelde maatregelen was dat de 
overheid daarmee de onderhandelin-
gen rond de CAO's beïnvloedt. De 
regering verweerde zich met het 
argument dat de overheid in dezen 
een eigen verantwoordelijkheid en 
taak heeft. Dat wil mijn fractie op 
zichzelf zeker onderschrijven, maar 
het lijkt vanuit de regering enigszins 
op een gelegenheidsargument als ze 
tegelijkertijd weigert ten aanzien van 
de arbeidstijdverkorting eenzelfde 
verantwoordelijkheid te nemen, 
terwijl verschillende bedrijfstakken 
en bedrijven in de CAO-onderhande-
lingen wel met eerste stappen in de 
richting van arbeidstijdverkorting 
bezig zijn. 

Het is ook aardig hierbij te verwijzen 
naar wat er over de concept-teksten 
van het VVD-verkiezingsprogramma 
naar buiten komt, hoewel daar dan 
weer andere argumenten verscholen 
zullen zitten dan die door obligate 
voorvechters van arbeidstijdverkor-
ting worden gehanteerd. Ook het 
Centraal Planbureau hanteert eigen 
argumenten, zoals gisteren bleek, in 
haar politieke stellingname tegen een 
arbeidstijdverkortingsstap naar 36 
uur, wijzend op de internationale 
concurrentiepositie. 

Dit is haast een magisch begrip dat 
blijkbaar gehanteerd kan worden om 
vernieuwingen en sociaal rechtvaardi-
ge verdelingen tegen te houden. Ons 
lijkt het zinniger dat de overheid in de 
richting van de ATV het lippendienst 
bewijzen toch omzet in daden, in 
wettelijke regelingen, dan dat zij deze 
ziektewetwijzigingen die op zich weer 
nieuwe problemen oproepen doorzet. 
Daarmee zou de regering wel wat 
overtuigender blijk kunnen geven van 
haar eigen rol en verantwoordelijkheid 
in relatie met de CAO-onderhandelin-
gen van de sociale partners, dan dat 
zij nu doet. 

Op een van de problemen die de 
ziektewetwijziging oproept, wil ik nu 
nog nader ingaan, dit dan los van de 
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uitvoeringstechnische problemen die 
al genoemd zijn en die ermee 
opgeroepen blijken te worden. Het 
gaat om de minimumdagloonbepaling 
die na zes weken gekoppeld gaat 
worden aan kostwinners en alleen-
staanden met kinderen jonger dan 18 
jaar. De Emancipatieraad heeft erop 
gewezen dat gekoppeld aan het 
systeem van bovenwettelijke aanvul-
lingen het voor werkgevers uiteindelijk 
goedkoper gaat worden om zo veel 
mogelijk kostwinners in dienst te 
hebben. 

Hoe schat de regering dit effect in 
naar de arbeidspositie van vrouwen 
in combinatie met andere maatrege-
len die hij recent heeft genomen of 
heeft voorgesteld, zoals de tweever-
dienerswet en de regeling inzake de 
AOW die wij zojuist hebben behan-
deld. Of moeten alle waarschuwingen 
en kritiek eerst weer in harde, 
moeilijk terug te draaien effecten zijn 
omgezet, voordat de regering eraan 
gaat denken dat een kleine aanpassing 
wellicht zinnig zou kunnen zijn? 

De overgangsregeling in het 
tweede wetsvoorstel ligt keurig in het 
verlengde van de gedachtengang van 
de ziektewet. Het FNV heeft er felle 
kritiek op geleverd, omdat deze 
overgangsbepaling ten nadele van 
werknemers een ernstige inbreuk 
maken op reeds overeengekomen 
arbeidsvoorwaarden. Bij deze kritiek 
zou onze fractie zich willen aansluiten, 
zodat wij logischerwijs aan beide 
wetsvoorstellen onze steun zullen 
onthouden. 

D 
De heer Van der Jagt (GPV): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik kan met 
mijn bijdrage aan dit debat kort zijn. 
Dat de uitkering bij ziekte in het 
kader van de noodzaak om de 
collectieve uitgaven te verminderen, 
niet buiten schot kan blijven, lijkt mij 
redelijk. Ik weet wel dat de kritiek op 
deze maatregel er niet om loog. Het 
ligt emotioneel erg gevoelig. Het is 
ook niet moeders mooiste jongen. 
Het is echter goed te bedenken dat in 
1982 zelfs de heer Den Uyl en 
mevrouw Dales met een soortgelijk 
voorstel kwamen. 

In het ombuigen van de loodzware 
collectieve uitgaven kan helaas 
niemand worden overgeslagen bij het 
leveren van een bijdrage daaraan. Of 
de gewenste omvang van de ombui-
gingen wordt bereikt, is evenwel de 
vraag. Is het eigenlijk wel een vraag, 
gezien het feit dat in praktisch alle 
tot nu toe afgesloten CAO's de 

werkgevers de eis van de vakbonden 
hebben ingewilligd om de uitkering 
bij ziekte te suppleren tot 100%. Het 
beoogde effect zal daarom voor een 
groot deel verloren gaan. Wat in 
ieder geval overblijft, is dat de 
premies kunnen worden verlaagd, 
waardoor een verbetering optreedt 
op het bruto-netto-traject van de 
lonen. 

Het is jammer dat een deel van de 
loonruimte, welke er dit jaar is, door 
de suppletie tot 100% niet meer 
gebruikt kan worden voor de financie-
ring van de arbeidstijdverkorting. Dat 
zullen de bewindslieden geen 
gelukkige ontwikkeling vinden. De 
suggestie, gedaan door de heer 
Weijers, om alleen vakbondsleden 
voor deze bovenwettelijke uitkering 
in aanmerking te laten komen, is 
gelukkig niet in goede aarde gevallen. 
Deze tweedeling zou naar mijn 
mening een harmonische ontwikke-
ling in het bedrijfsleven blokkeren. 

Nu stellen de bewindslieden in de 
memorie van antwoord dat zij er 
zeker niet van uitgaan dat er over de 
gehele linie herstel van de bovenwet^ 
telijke bedingen gefinancierd door de 
werkgevers, zal plaatsvinden. Toch 
geloof ik. gezien het feit dat de 
vakbonden hier een harde zaak van 
maken en gezien de houding van de 
werkgevers op dit punt, dat het te 
verwachten is dat de suppletie 
praktisch wel over de gehele linie zal 
geschieden. 

Kunnen de bewindslieden globaal 
de financiële effecten hiervan voor 
het ombuigingsbeleid aangeven? Ik 
denk met name aan het feit, dat de 
overheid volgens een toezegging van 
de minister van Binnenlandse Zaken 
- de heer Heijmans wees er ook op -
voor haar personeelsbeleid de trend 
van het bedrijfsleven zal volgen. 
Wordt door de geschetste en 
verwachte ontwikkeling een gat 
geslagen in de geplande ombuigingen 
voor 1 985? Wat zijn de gevolgen 
voor 1986? 

Het is de laatste tijd usance dat elk 
departement een tegenvaller in zijn 
eigen begroting oplost. Hebben de 
bewindslieden op dit punt al een 
oplossing? 

Het moge de bewindslieden 
duidelijk zijn, dat ik zowel wets-
ontwerp 18 752 als wetsontwerp 
18 753 zal ondersteunen, al verwacht 
ik dat de beoogde effecten slechts 
voor een deel zullen worden bereikt. 

D 
Minister De Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Voor ik inga op de 

beschouwingen wil ik de Kamer 
allereerst dank zeggen voor de snelle 
wijze waarop zij dit wetsontwerp 
heeft willen behandelen. 

Uit de betogen is gebleken dat de 
wetsvoorstellen zeer verschillend 
worden beoordeeld. De beoordeling 
loopt van volstrekt negatief - sprekers 
van de fracties van de CPN en de 
PSP - tot kritisch-positief. Bij het 
laatste denk ik aan de heer Franssen 
en de heer Van der Jagt. Dat geeft 
mij aanleiding allereerst een aantal 
algemene punten aan te geven, 
waarover naar ik denk ook in dit Huis 
brede overeenstemming bestaat. 

In de eerste plaats is het de 
noodzaak, de collectieve uitgaven 
terug te dringen. Wij moeten dat 
doen om te voorkomen dat wij een 
verdere aanslag plegen op onze 
economische mogelijkheden en ook 
in de toekomst zullen worden 
geconfronteerd met een te hoge 
werkloosheid. 

In de tweede plaats noem ik de 
noodzaak de collectieve lasten te 
verlagen om ruimte te scheppen voor 
koopkrachthandhaving voor de 
minima en voor looninlevering ten 
behoeve van arbeidsduurverkorting. 
Als ik de geluiden beluister die zowel 
links als rechts in de politiek worden 
geuit over de noodzaak van een 
verdergaande arbeidsduurverkorting, 
beperking van de koopkrachtoffers 
van de burgers en inperking van het 
grijze en zwarte circuit, meen ik te 
mogen zeggen dat over deze twee 
punten niet veel mensen zullen willen 
twisten. 

Natuurlijk is er dan nog wel 
discussie over de mate waarin de 
collectieve uitgaven en lasten 
worden teruggedrongen en de offers 
die daarmee gepaard gaan. Het 
kabinet heeft zich op dit punt een 
aantal doelen gesteld waarbinnen 
een bijdrage vanuit de sociale 
zekerheid onontkoombaar is. Wij 
hebben op het terrein van de sociale 
zekerheid inmiddels ook al het 
nodige gerealiseerd. Daarbij gaat het 
echt niet alleen maar om beperkingen. 
Ook de gelijkberechtiging tussen 
mannen en vrouwen in de sociale 
zekerheid krijgt onder dit kabinet 
gestalte, waarbij wij wel vanuit onze 
totale doelstelling de financiële 
kaders nauwlettend in het oog 
moeten houden. 

Een belangrijk deel van de ombui-
gingen in de sociale zekerheid is 
gerealiseerd in de sfeer van de 
zogenaamde loondervingsuitkerin-
gen. De Ziektewet is daarbij steeds 
buiten schot gebleven. Ook bij de 
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ombuigingsoperaties die vorige 
kabinetten hebben uitgevoerd, is de 
Ziektewet onveranderd gebleven. Het 
ligt dan voor de hand, nu wel de 
Ziektewet onder de loep te nemen. 
Daarvoor zijn ook inhoudelijke 
redenen aan te voeren, in de eerste 
plaats vanuit de gelijkschakeling van 
bruto-nettotrajecten en in de tweede 
plaats vanuit de uniformering van 
uitkeringspercentages. Staatssecre-
taris De Graaf zal op beide punten 
nader ingaan. 

Ook in deze Kamer is betoogd dat 
er geen maatschappelijk draagvlak 
zou zijn voor wijzigingen in de 
Ziektewet. Bijna alle sprekers hebben 
naar voren gebracht, dat de sociale 
partners gekant zijn tegen onze 
voorstellen. Dat is uiteraard een 
belangrijk gegeven. Het heeft dan 
ook zeker meegewogen bij onze 
besluitvorming. 

Wij hebben echter gemeend dat de 
door ons gemaakte afweging een 
keuze voor het minst kwade betekent. 
De alternatieven voor het achterwege 
laten van ombuigingen in de Ziektewet 
zijn geen van alle aanlokkelijk. 
Terecht constateert de heer Franssen 
dat bij de Ziektewet eens te meer 
duidelijk wordt hoe moeilijk herstel-
beleid is. 

De werkgevers hebben op veel 
fronten gepleit voor een terugdringing 
van de collectieve lasten. Daaronder 
valt naar onze mening ook de 
Ziektewet. Wij vermogen dan ook 
niet in te zien waarom bij een 
verlaging van de collectieve lasten de 
Ziektewet geheel buiten beschouwing 
zou moeten blijven. De omstandigheid 
dat sociale partners menen dat 
iemand, die onverhoopt ziek is, nog 
tot de club van werknemers blijft 
behoren en zijn volledige loon moet 
ontvangen, doet daaraan niets af. 
Het gaat hierbij om gescheiden 
verantwoordelijkheden. 

De Ziektewet heeft altijd op een 
lager niveau gelegen dan de doorbe-
taling van loon, die in het arbeidso-
vereenkomsten nogal gebruikelijk is. 
Wij moeten op dit punt de zaken 
scherp blijven onderscheiden. Aan de 
ene kant is er een verantwoordelijk-
heid van de overheid voor de 
wettelijk gergelde ziekengeldverzeke-
ring, aan de andere kant staan 
sociale partners, die vanuit hun 
verantwoordelijkheid zijn gekomen 
tot afspraken over daarbovenuit 
stijgende voorzieningen. 

Wanneer de overheid vanuit haar 
primaire verantwoordelijkheid het 
noodzakelijk acht, de wettelijke 

voorzieningen naar beneden bij te 
stellen, zullen sociale partners zelf 
vanuit hun verantwoordelijkheid 
moeten bezien of en, zo ja, welke 
consequenties zij daaruit trekken. Dat 
is geen formele redenering, zoals de 
heer Heijmans heeft gesteld, maar 
een uitvloeisel van de taakverdeling, 
het verschil in verantwoordelijkheden 
tussen de overheid en sociale 
partners, die wij in ons land kennen. 

Voorzitter! Ik kijk dan ook wat 
anders aan tegen de gang van zaken 
dan de heer Heijmans, die zegt dat 
de werknemers redeneren: wij halen 
bij de werkgevers wel terug wat de 
politiek ons afneemt. Het is een 
volstrekt logisch uitvloeisel van onze 
voorstellen en naar mijn mening ook 
juist, dat, gegeven de beperking van 
de wettelijke uitkeringen, in het 
arbeidsvoorwaardenoverleg de vraag 
op tafel komt of compensatie 
geboden moet worden en, zo ja, wie 
dat dan moet betalen. De enkele 
omstandigheid dat die vraag opkomt 
- het is een onlogische vraag - kan 
geen reden zijn om deze wetsvoorstel-
len achterwege te laten. 

Voorzitter! Ik kom tot de relatie 
tussen de Ziektewet en het arbeids-
voorwaardenoverleg. Ook de Tweede 
Kamer heeft daarbij uitvoerig 
stilgestaan. Inmiddels zijn wij bijna 
een maand verder en zijn op dit front 
recent ontwikkelingen naar voren 
gekomen, die ook doorklinken in de 
betogen, die in deze Kamer vandaag 
zijn gehouden. Velen hebben 
stilgestaan bij de invloed, die de 
Ziektewetvoorstellen zullen hebben 
op het arbeidsvoorwaardenoverleg 
en met name op de mogelijkheid, 
verder te gaan op de weg van 
arbeidsduurverkorting. 

Ik heb een- en andermaal duidelijk 
proberen te maken dat er naar mijn 
mening geen sprake van is, dat de 
Ziektewetvoorstellen belemmeringen, 
laat staan onoverkomelijke belemme-
ringen, zouden opleveren voor het 
proces van arbeidsduurverkorting. 
Het beleid voor 1985 leidt ertoe, dat 
een modale werknemer, die zijn 
prijscompensatie inlevert voor 
arbeidsduurverkorting, bij een 
gemiddeld ziekteverzuim toch nog 
een koopkrachtstijging houdt. 

Deze voorstellen ten aanzien van 
de Ziektewet dragen er juist toe bij 
dat de inlevering van prijscompensatie 
niet in een koopkrachtdaling resul-
teert. In gevallen, waarin in de 
bovenwettelijke sfeer ook nog 
compensatie voor de Ziektewetvoor-
stellen wordt geboden, treedt een 
aanzienlijke koopkrachtstijging op. 

Dit biedt ruimte om offers van 
werknemers te vragen voor rende-
mentsherstel, herverdeling van 
arbeid en bestrijding van jeugdwerk-
loosheid. 

Ik kan slechts constateren dat de 
heer Hoekstra en mevrouw Van 
Leeuwen een gans andere opvatting 
hebben. Ik hoop toch dat ik hen met 
dit verhaal ervan heb kunnen 
overtuigen dat een andere visie 
mogelijk is en zelfs dat een andere 
visie beter is. 

Op het betoog van mevrouw Van 
Leeuwen wil ik nog iets nader ingaan. 
Zij zegt dat haar fractie op zichzelf 
het standpunt kan onderschrijven dat 
de overheid ten aanzien van de 
Ziektewet een eigen verantwoordelijk-
heid en taak heeft. Tegelijkertijd stelt 
mevrouw Van Leeuwen dat de 
overheid dit ook heeft ten aanzien 
van arbeidstijdverkorting. Voorzitter! 

Dan zijn wij een brug te ver. 
Wanneer de overheid regels zou 
gaan stellen ten aanzien van de 
arbeidstijdverkorting grijpt zij 
rechtstreeks in in hetgeen tot de 
primaire verantwoordelijkheid van de 
sociale partners ten aanzien van de 
arbeidsvoorwaarden behoort. Op de 
problemen, die dan rijzen, wil ik nu 
niet nader ingaan. Op korte termijn 
zal ik de door de partijgenoot van 
mevrouw Van Leeuwen in de Tweede 
Kamer, de heer Willems, gevraagde 
notitie over de mogelijkheden om 
door middel van wetgeving arbeids-
duurverkorting te bevorderen aan de 
Kamer doen toekomen. 

Als die nota er is, kunnen wij nader 
spreken over wetgeving ten aanzien 
van arbeidsduurverkorting. De 
directe inmenging in de eigen 
verantwoordelijkheid van de sociale 
partners, die bij regelgeving ten 
aanzien van arbeidsduurverkorting 
optreedt, is volstrekt iets anders dan 
de uitstralingseffecten, die optreden 
door maatregelen in de sociale 
zekerheid en die juist zo zijn ingebed 
in het totale beleid dat daarvan naar 
ons oordeel per saldo een positief 
effect uitgaat, óók op het front van 
de arbeidsduurverkorting, naast de 
positieve effecten op de koopkracht 
van de minima, van de uitkeringsge-
rechtigden en de ambtenaren. 

Het zal de heer Hoekstra duidelijk 
zijn dat ik van oordeel ben dat de 
vraag, of ook in de toekomst bij 
ziekte het netto-loon wordt doorbe-
taald, moet worden beantwoord door 
de sociale partners. Ook al zouden in 
betekenende mate weer dergelijke 
loondoorbetalingsafspraken tot stand 
komen, dan nog blijven de door het 
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kabinet beoogde effecten op de 
collectieve lasten en de koopkracht 
overeind. Het is bepaald niet zo, dat 
sociale partners met het treffen van 
dergelijke afspraken de nu voorgestel-
de maatregelen zouden ondergraven. 

Overigens wil ik niet onder stoelen 
of banken steken dat het mijn 
voorkeur zou verkrijgen wanneer het 
overleg tussen sociale partners zich 
in hoofdzaak zou richten op mogelijk-
heden om de werkloosheid te 
bestrijden. Elke ruimte, die er in het 
arbeidsvoorwaardenoverleg naar 
voren komt, zou naar mijn oordeel 
allereerst daarvoor moeten worden 
benut. 

De heer U m k e r s (CPN): Geldt dat 
ook als er sprake is van een 100%-
uitkering bij ziekte? 

Minister De Koning: Ook als dat 
gebeurt, is er reden om het proces 
van arbeidsduurverkorting te laten 
doorlopen. Zou er minder dan 100% 
worden gegeven dan is de ruimte 
daarvoor nog wat groter. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Hoekstra heeft gereageerd op mijn 
opmerking, gemaakt tijdens het 
debat aan de overzijde, dat er wel 
een politiek draagvlak is voor de 
voorgestelde maatregelen. Hij meent 
dat juist bij sociale wetgeving het 
noodzakelijk is dat er primair een 
sociaal draagvlak is. Daarmee komen 
wij terecht bij de discussie over de 
relatie tussen politiek en maatschap-
Pij-

Mijnheer de Voorzitter! Wij kunnen 
op dit late uur deze discussie in deze 
Kamer niet in volle omvang voeren. 
Toch wil ik opmerken dat in ons 
politieke stelsel de stem van de 
maatschappelijke organisaties zeer 
zwaar weegt. Niet voor niets bevatten 
met name de sociale zekerheidswet-
ten op een groot aantal punten 
clausules die bepalen dat, vóór een 
maatregel wordt genomen, sociale 
partners óf in bipartiet óf in tripartiet 
samengestelde adviesorganen 
worden gehoord. 

Het is en blijft echter aan de politici 
om, gehoord de maatschappelijke 
organisaties, uiteindelijk de beslissing 
te nemen. Dat is niet een 'daarmee 
basta-opstelling' maar de logische 
volgorde van een besluitvormingspro-
ces, zoals dit zich in onze maatschap-
pij voltrekt. Ik onderken natuurlijk 
dat, naarmate er méér verschillen 
van opvatting zijn tussen politici en 
adviesorganen, er spanningen 
kunnen ontstaan. Echter die situatie 
is inherent aan het systeem dat wij 
hebben gekozen. 

Het was te verwachten dat men 
ook in dit debat zou terugkomen op 
de discussie over de vraag, of met de 
overgangsmaatregel nu wel of niet 
wordt ingegrepen in CAO's. De heer 
Heijmans sprak in dit verband over 
een 'snoepje voor senatoren'. Het is 
die senatoren graag gegund, Voorzit-
ter. De heer Hoekstra meent dat het 
debat in de Tweede Kamer op dit 
punt een nogal onbevredigend slot 
kende. Naar zijn oordeel zou ik niet in 
staat zijn geweest, afdoende de 
argumenten van de vakbeweging en 
de oppositie te ontzenuwen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb dat 
debat op een andere wijze beleefd. 
Naar mijn oordeel ben ik er wél in 
geslaagd, de Kamer ervan te overtui-
gen dat de overgangsmaatregel geen 
inbreuk vormt in nog lopende CAO's. 
Echter, dat geldt wél voor individuele 
arbeidsovereenkomsten. Ik consta-
teer dat de heer Oskamp zich wat dit 
betreft aan mijn zijde schaart. 
Overigens heeft deze het niet bij het 
rechte eind wanneer hij meent dat ik 
op dit punt advies zou hebben 
gevraagd aan de directeur van het 
ILO. Ik heb slechts naar aanleiding 
van een commentaar van de FNV de 
directeur-generaal van de ILO in 
kennisgesteld van mijn opvatting ter 
zake. Daarop is nog geen reactie 
gekomen. Ik kan op de vraag 
daaromtrent dus nog geen antwoord 
geven. 

Wij hebben ervoor gekozen de 
ziektewetmaatregel te laten ingaan 
op 1 januari 1985. Wij hadden die 
datum geprikt omdat ruim 50% van 
de CAO's dan zou zijn afgelopen en 
de overige CAO's in de eerste helft 
van 1985 zouden aflopen. Partijen 
zouden dan naar ons oordeel, mede 
door de vroegtijdige bekendmaking 
van onze voorstellen, voldoende 
gelegenheid hebben gehad om 
afspraken te maken over aansluitende 
nieuwe CAO's, waarin de effecten 
van de maatregelen zouden zijn 
verwerkt. 

Ten onrechte trekt de heer 
Heijmans uit de lijst van afloopdata 
van belangrijke CAO's in de memorie 
van antwoord de conclusie, dat op 1 
januari 1 985 slechts een derde van 
de CAO's zou zijn beëindigd. 

Welnu, door omstandigheden is 
invoering per 1 januari 1985 niet 
mogelijk gebleken. Gepland is daarna 
een invoering per 1 april van dit jaar. 
Dan zou het grootste deel van de 
CAO's afgelopen zijn, ook als wij 
naar de belangrijke CAO's kijken. In 
mijn visie zouden partijen dan 
ruimschoots in de gelegenheid zijn 

geweest, voor 1 april hun besprekin-
gen over de nieuwe CAO's en 
daarmee over de effecten van de 
ziektewetmaatregel af te ronden. Wij 
moeten echter constateren, dat het 
anders gelopen is. 
Onderhandelingen zijn weliswaar op 
gang gekomen, maar het ziet er niet 
naar uit dat voor 1 april in veel 
sectoren al resultaten kunnen 
worden geboekt. Het doorgaan van 
de wijzigingen in de Ziektewet zou 
betekenen, dat de sociale partners 
op 1 april tot een in feite beslissende 
keuze werden gedwongen, een keuze 
overigens waarvan bekend was dat 
zij eraan kwam. 

In het betoog van de heer Franssen 
heb ik heel goed de suggestie 
gehoord, de invoering van de 
ziektewetmaatregel uit te stellen. 
Ook de heer Heijmans heeft indicaties 
in die richting gegeven. De heer 
Franssen stelt dat de termijn wat 
hem betreft wel 1 juli had mogen 
zijn, maar dat gezien de kostenaspec-
ten een maand uitstel ook soelaas 
zou kunnen bieden. 

Voorzitter! Ik herhaal dat ik van 
oordeel ben, dat wij onze wijzigings-
voorstellen zo tijdig hebben bekend-
gemaakt, dat de sociale partners 
voldoende gelegenheid hebben 
gehad om daarop in te spelen. Toen 
de invoeringsdatum eenmaal 
verschoof naar 1 april, was duidelijk 
dat in een groot aantal gevallen de 
wijzigingen in de Ziektewet in 
werking zouden treden op het 
moment dat de onderhandelingen 
nog gaande waren. Niet voor niets 
hebben wij dan ook een overgangs-
maatregel genomen voor de periode 
dat de onderhandelingen lopen. 

Gegeven de stand van de onderhan-
delingen kan ik mij echter voorstellen, 
dat nu enig uitstel wordt bepleit, om 
te vermijden dat onder tijdsdruk en 
op een ad hoc basis een beslissing 
moet worden genomen over de 
bovenwettelijke uitkeringen, zonder 
dat die beslissing wordt meegenomen 
in een totaal pakket van wensen met 
betrekking tot de arbeidsvoorwaar-
den. 

Daarbij speelt voor mij ook een rol, 
dat de beslissing van een werkgever 
om al dan niet de overgangsmaatregel 
toe te passen hoe dan ook van 
invloed kan zijn op het verloop van de 
onderhandelingen. Tegen die 
achtergrond en gelet ook op het 
pleidooi van het georganiseerd 
bedrijfsleven, waarop de heer 
Franssen doelde, zijn wij bereid de 
inwerkingtreding van zowel de 
ziektewetmaatregelen als de over-
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gangsmaatregel te stellen op 1 mei 
aanstaande, hoewel daardoor een 
besparingsverlies optreedt van f 7 5 
min. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Graag sluit ik mij aan 
bij de woorden van de minister om 
uw Kamer te bedanken voor de 
inspanningen die zij zich heeft 
getroost om tot behandeling van de 
ziektewetmaatregelen op zo'n korte 
termijn te kunnen komen. 

De minister is zojuist al ingegaan 
op de noodzaak, de collectieve 
uitgaven te verminderen. Hij heeft 
daarbij gewezen op de gevolgen voor 
onze economie en de werkgelegen-
heid als wij niet tot vermindering van 
de collectieve uitgaven besluiten. 
Tevens heeft hij duidelijk gemaakt, 
dat bij een beperking van die 
uitgaven de sociale zekerheid niet 
buiten schot kan blijven. Ik wil mij bij 
mijn antwoord dan ook beperken tot 
de invulling van de ombuigingstaak-
stelling in de sociale zekerheid van 
f2 ,5 mld. die het kabinet voor 1985 
heeft voorzien. 

Bij die invulling is getracht, de pijn 
zo evenwichtig mogelijk te verdelen 
over kortlopende en langlopende 
uitkeringen. Bij de behandeling van 
de voorstellen aan de overzijde heb ik 
reeds gesteld dat het niet rechtvaardig 
zou zijn, de ombuigingstaakstelling 
alleen in te vullen met maatregelen 
ten aanzien van de langlopende 
uitkeringsgerechtigden met een 
langlopende, bovenminimale 
uitkering hebben wij de laatste jaren 
al veel offers gevraagd. 

Het alternatief zou dan zijn, 
verlaging van de minimumuitkeringen. 
Het kabinet acht dat ongewenst. Uit 
de betogen van diverse sprekers heb 
ik kunnen afleiden dat zij daarom met 
de keuze van het kabinet voor 
maatregelen ten aanzien van de 
Ziektewet, als zijnde een kortlopende 
uitkeringsregeling, kunnen instem» 
men. Uit de mond van de heer 
Franssen tekende ik op dat hij het 
billijk achtte. De heer Van der Jagt 
gebruikte in dit verband de kwalificatie 
'redelijk'. 

Afgezien van de ombuigingstaak-
stelling zijn er ook andere, inhoudelijke 
argumenten om tot herziening van de 
Ziektewet te komen. In dit verband 
noem ik de uniformering van de 
uitkeringspercentages en de gelijk-
schakeling van bruto-netto-trajecten 
door middel van premieheffing over 

uitkeringen bij ziekte. Op deze 
punten kom ik, mede naar aanleiding 
van een aantal daarover gestelde 
vragen, nog nader te spreken. 

De heer Heijmans vroeg waarom 
de premieheffing en de verlaging van 
het uitkeringspercentage niet in 
afzonderlijke wetsvoorstellen zijn 
ondergebracht. Hij vroeg zich af of 
de combinatie van beide elementen 
in één wetsvoorstel als een drukmid-
del moet worden gezien. Dat is 
geenszins de bedoeling geweest. In 
het kader van de noodzakelijke 
ombuigingen is bezien welke bijdrage 
de Ziektewet zou kunnen leveren Het 
werd redelijk geacht om, evenals dit 
bij de andere sociale verzekeringswet-
ten is gebeurd, premie te heffen over 
de uitkeringen. 

In navolging van de langlopende 
uitkeringen is ook hierbij het uitke-
ringspercentage verlaagd. Het ligt 
dan beslist niet voor de hand om, 
waar het om wijziging van één en 
dezelfde wet gaat, die bovendien op 
hetzelfde doel is gericht - het 
verkrijgen van besparingen - tot 
splitsing in twee afzonderlijke 
wetsvoorstellen te besluiten. De heer 
Heijmans meende niettemin dat er 
sprake is van een oneigenlijke 
koppeling. Hij vroeg de toezegging 
dat dit in de toekomst niet meer zal 
voorkomen. 

Uit mijn betoog blijkt, dat ik meen 
dat er geen sprake is van een 
oneigenlijke koppeling. Daarom kan 
ik de gevraagde toezegging niet 
doen. 

De minimumdagloonbepalingen in 
de Ziektewet zijn aanleiding geweest 
voor een aantal vragen. Ik heb er 
nota van genomen dat de invoering 
van een minimumdagloongarantie 
voor alle uitkeringsgerechtigden 
gedurende de eerste zes weken van 
de ziekte, zoals neergelegd in het 
amendement-Weijers/Nijhuis, door 
de heren Franssen en Heijmans als 
een duidelijke verbetering is aange-
merkt. 

Aan de overzijde hebben wij ons 
tegen dit amendement niet verzet, 
ondanks het door het kabinet 
gehuldigde principe, waartegen de 
heer Heijmans zich overigens blijft 
verzetten, dat de minimumbescher-
ming zich in beginsel slechts dient uit 
te strekken tot degenen die daaraan 
ook werkelijk behoefte hebben. Met 
name het feit dat met dit amendement 
in belangrijke mate tegemoet wordt 
gekomen aan de uitvoeringstechni-
sche bezwaren die door de Sociale 
Verzekeringsraad in zijn advies,naar 
voren zijn gebracht, gaf de doorslag 

bij de beslissing om geen verzet aan 
te tekenen tegen dit amendement. 

Het betekent immers een belang-
rijke vereenvoudiging van de taak van 
de uitvoeringsorganen. 

Met betrekking tot de relatie tot de 
stelselherziening verwees de heer 
Heijmans naar de mededeling in de 
memorie van antwoord, dat de 
principiële discussie in het kader van 
de stelselherziening over de meest 
wenselijke vorm van een toeslagrege-
ling nog moet plaatsvinden. 

Is, zo vroeg hij, de principiële 
beslissing over de toeslagregeling nu 
al genomen en moet alleen nog over 
de vorm worden gediscussieerd, of 
moet er nog een principiële discussie 
over de noodzaak of de wenselijkheid 
van een toeslagregeling komen? Het 
kabinet heeft al besloten voorstellen 
te doen op het punt van een toeslag-
regeling. Bij een bespreking 
daarvan door de Kamers kan naast 
de vorm van een dergelijke regeling 
uiteraard ook de noodzaak of de 
wenselijkheid daarvan aan de orde 
worden gesteld. 

Voorts zeg ik de fractie van de heer 
Heijmans toe dat voor de principiële 
discussie over een toeslagregeling 
geen nieuwe inkomensafhankelijke 
maatregelen in ons sociale verzeke-
ringsstelsel op ad hoe-basis zullen 
worden voorgesteld. 

Als één van de voordelen van de 
aanvaarding van deze wetsvoorstellen 
noemde de heer Heijmans de 
omstandigheid dat daarmee weer 
een klein stukje privatisering in ons 
sociale-zekerheidsstelsel wordt 
gerealiseerd. Hij vroeg hoe wij 
hierover oordelen. Privatisering is 
niet uitdrukkelijk één van de doelstel-
lingen van het kabinet, doch zij is wel 
noodzakelijkerwijs het effect van de 
maatregelen die hier worden voorge-
steld. Het kabinet staat er dus niet 
negatief tegenover. 

De heer Franssen heeft gevraagd 
of de glijdende schaal van de baan is. 
In kabinetskringen bestaan inderdaad 
ernstige twijfels over de politieke 
haalbaarheid van de glijdende schaal. 
Een definitieve beslissing daarover 
door het kabinet is evenwel nog niet 
genomen. 

Eén van de punten waarvoor met 
name de heren Oskamp en Franssen 
de aandacht hebben gevraagd, 
betreft het meeberekenen van de 
bovenwettelijke ziekengelduitkerin-
gen voor het recht op het minimum-
dagloon ingevolge de Ziektewet. In 
de memorie van antwoord is reeds 
uiteengezet dat er naar onze mening 
geen reden voor is, de bovenwettelijke 
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uitkeringen niet als inkomen uit of in 
verband met arbeid te beschouwen. 

Naar aanleiding van de opmerkin-
gen van de heren Oskamp en 
Franssen geef ik toe dat de memorie 
van toelichting op dit punt anders 
was gesteld. Het daarin aangekondig-
de voornemen ter zake was gebaseerd 
op het door de Sociale Verzekerings-
raad uitgebrachte advies, waarin 
werd gesteld dat het meetellen van 
de bovenwettelijke uitkeringen zou 
leiden tot een niet goed hanteerbare 
regeling. Nadien heb ik deze kwestie 
nog eens uitvoerig bezien. 

In de memorie van antwoord aan 
de Tweede Kamer heb ik reeds 
meegedeeld, deze mogelijkheid tot 
meeberekening van de bovenwettelij-
aanvullingen open te willen houden. 
Dit nader beraad heeft tot ons 
huidige standpunt geleid. Hier en nu 
benadruk ik nog eens dat het 
minimumdagloon in wezen uitsluitend 
moet worden gezien als een voorzie-
ning in een minimumbehoefte. Deze 
behoefte is duidelijk niet aanwezig 
indien op grond van CAO-bepalingen 
of anderszins recht bestaat op 100% 
netto-loonbetaling bij ziekte. 

In deze gevallen ligt het voor de 
hand, de bovenwettelijke aanvullingen 
wel degelijk als inkomen uit arbeid 
aan te merken, en zal het minimum-
dagloon Ziektewet naar mijn mening 
niet behoeven te worden toegepast. 

Uiteraard geldt het minimumdag-
loon Ziektewet wel in die gevallen 
waarin sprake is van een gedeeltelijke 
aanvulling en in gevallen waarin in 
het geheel geen aanspraak bestaat 
op enige bovenwettelijke aanvulling. 
Zoals ik reeds heb opgemerkt, zullen 
bij de beoordeling van het recht op 
het minimumdagloon de bovenwette-
lijke uitkeringen ook in beschouwing 
worden genomen. 

Het ligt in mijn voornemen, één en 
ander vast te leggen in de op grond 
van artikel 17, zesde lid van de 
Ziektewet te stellen, ministeriële 
regelen inzake het inkomensbegrip. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben 
voornemens, nog deze week een 
concept van deze regeling om advies 
aan de Sociale Verzekeringsraad te 
zenden. Deze raad kan desgewenst 
in zijn advies aandacht schenken aan 
de eventuele uitvoerbaarheid van het 
meeberekenen van de bovenwettelijke 
uitkeringen. Ik zeg dit in antwoord op 
een vraag van de heer Franssen. 

Mevrouw Van Leeuwen is nog 
ingegaan op de minimumdagloonre-
geling met een inkomenstoets, zoals 

deze na zes weken gaat gelden. Zij 
haalt het advies van de Emancipatie-
raad aan, waarin er op gewezen 
wordt dat het voor werkgevers, in het 
geval dat zij bovenwettelijke aanvul-
lingen verstrekken, goedkoper wordt 
naarmate zij meer kostwinners in 
dienst hebben. 

In de memorie van antwoord heb ik 
er al op gewezen dat verschillen in 
bovenwettelijke uitkeringen aan 
kostwinners en niet-kostwinners, ook 
na de eerste zes weken van ziekte, 
naar mijn mening niet zullen voorko-
men. Dit komt doordat de bovenwet-
telijke uitkeringen, zoals ik zoeven al 
heb opgemerkt, voor het recht op 
een minimumdagloon als inkomen 
zullen worden beschouwd. 

Door deze aanvullingen mee te 
tellen, zal bij voorbeeld bij doorbeta-
lingsbedingen ter zake van het 
nettoloon het minimumdagloon niet 
van toepassing zijn. Daardoor zal het 
voor een werkgever geen verschil 
meer maken, of hij veel dan wel 
weinig kostwinners in dienst heeft. 

Als de sociale partners voor 
kostwinners die rond het minimum-
loon verdienen, geen bovenwettelijke 
uitkeringen afspreken, zal voor die 
groep de minimumbescherming via 
de Ziektewet verlopen. In die situatie 
zou dan onderscheid kunnen ontstaan 
in bovenwettelijke uitkeringen tussen 
gehuwden en ongehuwden. De 
veronderstelling van de heer Franssen 
op dit punt is dus juist. Of de sociale 
partners er ook op die wijze op 
inspelen, kunnen wij echter - zeker 
op dit moment - niet beoordelen. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Oskamp heeft voorts mijn aandacht 
gevraagd voor de ongehuwde 
parttime-werker, wiens inkomen, bij 
werken, boven het individueel sociaal 
minimum ligt. Ook deze werknemer 
heeft gedurende de eerste zes weken 
de minimumdagloonbescherming en 
zal daardoor de eerste zes weken 
niet minder gaan ontvangen dan het 
individueel sociaal minimum. 
Aangezien 90% van de ziektegevallen 
binnen deze zes weken hersteld is, 
gaat het dan om 10% van deze 
werknemers. Ik zie geen aanleiding 
om voor deze werknemers die geen 
kostwinner zijn, een nadere voorzie-
ning te treffen. 

Ik nam er met instemming kennis 
van dat de heer Franssen de voorge-
stelde percentageverlaging van het 
ziekengeld redelijk acht. Een zelfde 
positieve opstelling proef ik uit de 
woorden van de heer Van der Jagt. 

De heer Oskamp heeft opgemerkt 
dat de kosten die een zieke werknemer 

moet maken, waarschijnlijktoenemen, 
terwijl de kosten die voortvloeien uit 
zijn dienstbetrekking in ieder geval 
niet afnemen. Een verhoging van het 
ziekengelduitkeringspercentage tot 
100 zou daarom naar zijn mening in 
de rede liggen. 

Mijnheer de Voorzitter! De loonder-
vingsverzekeringen voorzien in een 
uitkering in relatie tot het verdiende 
loon. Het is echter nimmer zo 
geweest-ook niet in meer welvarende 
tijden - dat dit percentage in één van 
de loondervingsregeling op 100 
is gesteld. Een percentage van 80 
werd algemeen steeds als redelijk 
geacht. Door de noodzakelijke 
aanpassingen van de uitkeringen 
moest dit percentage nu helaas 
gesteld worden op 70. 

Verschillende sprekers hebben de 
premieheffing op de uitkeringen bij 
ziekte ter sprake gebracht. Ik heb 
kunnen constateren dat de voorstellen 
van het kabinet op dit punt in het 
algemeen als een goede zaak worden 
beschouwd. 

De heer Oskamp heeft echter een 
aantal kanttekeningen geplaatst bij 
de premieheffing over uitkeringen in 
het algemeen, zonder daarbij in 
details te treden omdat dit in feite 
een begin zou betekenen van de 
discussie over de stelselwijziging, 
waaraan zijn fractie momenteel geen 
behoefte heeft. 

Mijnheer de Voorzitter! Met de 
heer Oskamp erken ik, dat het hier 
een uiterst gecompliceerde materie 
betreft. Ook ik heb er geen behoefte 
aan om op dit moment daarover 
uitvoerig te discussiëren. Niettemin 
wil ik opmerken, dat de premieheffing 
over ziekengeld is voorgesteld, 
omdat op dit moment op alle 
sociale-verzekeringsuitkeringen 
premie dan wel vereveningsbijdragen 
worden ingehouden, met uitzondering 
van de ziekengelduitkeringen. 

Het wetsvoorstel brengt hier dus 
meer gelijkheid. Overigens - daarbij 
wil ik het dan ook laten - is de zieke 
werknemer wel degelijk verzekerd 
voor de Werkloosheidswet. Ik moge 
de heer Oskamp met betrekking tot 
het voldoen aan de dageneis verwijzen 
naar artikel 27 van de WW, maar 
misschien maakt hij vooral kritische 
kanttekeningen met betrekking tot de 
inhoudingen in geval van werkloos-
heid en de toepassing van de 
Werklooseidswet. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Hoekstra heeft de gezondheidsrisico's 
in relatie tot de hier aan de orde 
gestelde maatregelen opnieuw ter 
sprake gebracht. Zo stelt hij de vraag 
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of inkomensdaling bij ziekte ertoe 
kan leiden, dat werknemers ziek 
doorwerken of het werk reeds 
hervatten voordat zij voldoende zijn 
hersteld. In de Tweede Kamer heb ik 
al gezegd, dat het verzuimgedrag 
wordt beïnvloed door tal van factoren. 

Inkomensdaling bij ziekte is daar 
één van. Ik ben het dan ook eens met 
de staf van de stichting CCOZ, die in 
een brief aan de Tweede Kamer 
onder meer stelde, dat het fenomeen 
ziek doorwerken nog onvoldoende is 
onderzocht. In de Tweede Kamer heb 
ik dan ook toegezegd om bij lopende 
maar ook bij komende onderzoeken 
en bij de programmering voor de 
onderzoekinstituten voor deze 
problematiek de aandacht te zullen 
vragen. 

Ook al wijzen de tot nu toe 
bekende gegevens er volgens het 
CCOZ op, dat ziek doorwerken thans 
al meer voorkomt dan in het algemeen 
wordt aangenomen, meen ik toch na 
bestudering van diverse bronnen te 
kunnen volhouden dat het bestaan 
van een duidelijke causale relatie 
tussen ziek doorwerken en een 
inkomensdaling wetenschappelijk 
niet is bewezen. Ik blijf erop vertrou-
wen, dat het verantwoordelijkheidsbe-
sef van de werknemer of met andere 
woorden gezegd het gezonde 
verstand van de zieke werknemer 
niet zal leiden tot een onverantwoord 
verzuimgedrag, met alle risico's 
daarvan voor zichzelf en voor 
anderen. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Heijmans vindt de memorie van 
antwoord niet zo duidelijk, wanneer 
wordt gereageerd op de vraag van de 
VVD-fractie inzake een latere 
ingangsdatum van de ziektewetmaat-
regelen. In dit verband noemde hij 
met name de gevolgen van ziektewet-
maatregelen voor de schatkist. Deze 
gevolgen zijn, daarin geef ik de heer 
Heijmans gelijk, niet duidelijk naar 
voren gebracht. Op deze plaats wil ik 
dan ook duidelijk stellen, dat deze 
maatregelen voor zover zij betrekking 
hebben op de particuliere sector, 
geen effect hebben op de rijksbegro-
ting. In de memorie van antwoord is 
wel gereageerd op de stelling van de 
leden van de WD-f rac t ie , dat de 
ziektewetmaatregelen geen en de 
alternatieve maatregelen - zoals 
kortingen op de minimumuitkeringen -
wél gevolgen hebben voor de 
schatkist. 

Hierbij is alleen de kanttekening 
geplaatst, dat ook de financiële 
effecten van het korten op de 

minimumuitkering voor een groot 
deel toch buiten de rijksbegroting 
zijn gebleven. 

De heer Heijmans acht het een 
bezwaar, dat de ziektewetmaatrege-
len niet tot een lastenverlichting 
maar tot een lastenverzwaring 
zouden kunnen leiden. 

De heer Heijmans (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! De staatssecretaris is 
al iets verder gegaan. Hij heeft 
inderdaad in de memorie van 
antwoord gesteld dat de korting op 
het minimumloon maar voor een deel 
ten voordele van de rijksbegroting zal 
komen. Mijn probleem is dat er dan 
twee onvergelijkbare grootheden zijn. 
Als de ziektewetmaatregelen niet 
doorgaan, zal dat geen enkel gevolg 
hebben voor de schatkist. Dat heeft 
de staatssecretaris zojuist herhaald. 

Hoe komt hij dan aan de stelling 
dat er, als de ziektewetmaatregelen 
niet doorgaan, andere alternatieve 
bezuinigingsmaatregelen genomen 
worden die wél een gunstig effect op 
de schatkist hebben? Dan worden er 
toch twee zaken met elkaar vergeleken 
die een volstrekt verschillend effect 
hebben. Het is toch niet de bedoeling 
geweest van de ziektewet om ten 
voordele van de schatkist te werken? 

Staatssecretaris De Graaf: Uit deze 
woorden leid ik af dat de heer 
Heijmans van mening is dat de 
taakstelling ten aanzien van de 
ombuigingen in de sfeer van de 
sociale zekerheid in het jaar 1985 
met 900 miljoen gulden kan worden 
verminderd. 

De heer Hei jmans (VVD): Kan de 
staatssecretaris die 900 miljoen 
analyseren, voor de schatkist of voor 
de fondsen? Een deel van de 900 
miljoen aan ombuigingen zal door de 
premieheffing ten goede komen van 
de fondsen. De staatssecretaris heeft 
een koppeling gemaakt. Als hij met 
een apart wetsontwerp komt, kan dit 
worden glad gestreken. De rest van 
de ombuigingen betekent een 
verlegging van de geldstroom van de 
publiekrechtelijke sector naar de 
privaatrechtelijke sector. Dat heeft 
naar mijn smaak met de bezuinigingen 
niets te maken. Het heeft alleen te 
maken met een lastenverzwaring 
voor het bedrijfsleven. 

Staatssecretaris De Graaf: Het gaat 
bij het geheel om het terugdringen 
van de collectieve lastendruk van de 
verplichte sociale verzekering. In die 
zin is de door ons voorgestelde 
ombuiging ten aanzien van de 
ziektewet een invulling van de 2,5 

miljard voor het jaar 1985. Als daar 
een streep door wordt gehaald - dat 
bedrag van 2,5 miljard moet toch 
worden ingevuld! - ontkom je er niet 
aan om ergens anders aan te gaan 
denken. Het kan natuurlijk ook zijn 
dat de heer Heijmans zegt: die 
taakstelling voor de sociale verzeke-
ring in 1985 moet met dat bedrag 
worden verminderd. Ik vermoed 
echter dat dit niet de bedoeling is 
van de heer Heijmans! 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Heijmans acht het een bezwaar dat 
de ziektewetmaatregelen niet tot een 
lastenverlichting maar tot een 
lastenverzwaring kunnen leiden. Dit 
is ook door mij onderkend. Ik teken 
hierbij aan dat deze lastenverzwaring 
een gevolg is van het handhaven van 
een netto-doorbetaling in de collec-
tieve arbeidsovereenkomsten. In dat 
geval zullen de sociale partners, 
ongeacht de wijzigingen in de 
wettelijke sfeer, geen wijzigingen 
aanbrengen in hun regelingen. Op dit 
punt dragen de sociale partners een 
eigen verantwoordelijkheid. 

In dit verband is het onmiskenbaar 
dat een deel van de eventuele 
100%-uitkering wordt geprivatiseerd, 
zoals de heer Heijmans terecht stelt. 
Dit neemt overigens niet weg dat de 
overheid haar eigen verantwoordelijk-
heid heeft ten aanzien van de 
wettelijke uitkeringen in het kader 
van de ziektewet. 

Gezien de algemene economische 
situatie en op basis van argumenten 
die in de ziektewet zelf zijn gelegen, 
acht het kabinet deze maatregelen 
gewenst. Dat als gevolg van deze 
maatregelen de lasten voor werkge-
vers kunnen oplopen, acht ik eveneens 
een bezwaar. De verantwoordelijkheid 
hiervoor ligt echter niet bij de 
overheid. 

Bovendien is deze veronderstelde 
lastenverzwaring een gevolg van een 
regeling in de collectieve arbeidsover-
eenkomsten die, zoals ook de 
minister heeft gezegd, expliciet 
behoort tot de verantwoordelijkheid 
van de sociale partners en die daar 
ook moet blijven liggen. 

De heer Franssen heeft kennis 
genomen van de netto-verhoudingen 
tussen de wettelijke ziekengelduitke-
ringen en het loon, zoals deze in de 
memorie van toelichting zijn opgeno-
men. In deze memorie zijn deze 
verhoudingen alleen voor de periode 
1983-1985 weergegeven. De heer 
Franssen wilde echter graag informa-
tie op dit punt over periodes die 
verder in het verleden teruggaan. 
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Naar zijn mening zou de nettover-
houding verder in het verleden veel 
lager liggen. Op dit moment beschik 
ik niet over de gevraagde cijfers. Dat 
neemt niet weg dat ik de heer 
Franssen gelijk moet geven. De 
nettoverhouding tussen wettelijke 
ziekengelduitkering en loon lag in het 
verleden veel lager dan nu het geval 
is. 

Het verschil in het inhoudingstraject 
tussen ziekengelduitkering en loon 
was ... toen immers veel geringer, 
omdat de premiepercentages voor de 
werknemersverzekeringen toen op 
een veel lager niveau waren gesteld. 
In dat geval had de premievrijheid 
van de ziektewetuitkeringen ook veel 
minder betekenis dan vandaag de 
dag het geval is. Hierdoor was de 
nettoverhouding tussen wettelijke 
ziekengelduitkering en het loon veel 
lager dan nu het geval is. 

Rest mij nog in te gaan op een 
vraag van de heer Van der Jagt over 
de gaten die zijn gevallen als gevolg 
van de vertraging. Daaraan verbond 
hij de vraag of daarvoor reeds een 
oplossing is gevonden. Die laatste 
vraag moet ik ontkennend beantwoor-
den. Het vertragen van de voorgestel-
de ziekengeldmaatregelen levert per 
maand een besparingsverlies op van 
75 min. De minister heeft dat bedrag 
ook al genoemd. De leden kunnen 
dan zelf uitrekenen wat het verlies 
over een periode van drie a vier 
maanden is. De beslissing over de 
gevolgen daarvan is een zaak van 
nader beraad in het kabinet. 

De heer Van der Jagt (GPV): Dat 
bedoelde ik niet precies met mijn 
vraag. Als de overheid voor haar 
personeelsbeleid de trend gaat 
volgen die het bedrijfsleven ontwik-
kelt, zijn daarvan dan al de financiële 
consequenties bekend? 

Staatssecretaris De Graaf: Dat kan 
ik zo niet zeggen. Het is waar dat 
elke maand vertraging ook daar leidt 
tot het niet volledig halen van de in 
de ambtenarensalarissen overeenge-
komen ombuiging ten aanzien van dit 
onderdeel van de ziekengeldmaatre-
gel. Ik zou het jaarbedrag moeten 
weten om ongeveer een schatting 
per maand te kunnen maken. Ik wil 
daar op dit moment geen gok naar 
doen. 

De heer Oskamp (PvdA): Moet ik uit 
de woorden van de staatssecretaris 
opmaken dat hij hiermee voorspelt 
dat minister Rietkerk zijn belofte dat, 
als in de CAO's wordt overeengeko-

men dat 100% zal worden doorbe-
taald, de 5% korting op de ambtena-
rensalarissen met terugwerkende 
kracht zal worden hersteld, niet zal 
nakomen? Een maand uitstel maakt 
dan immers niets uit, omdat toch 
terugbetaald moet worden? 

De Voorzitter: Met die vraag bent u 
buiten de orde, mijnheer Oskamp. 
Die vraag moet u aan minister 
Rietkerk stellen. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik heb 
deze veronderstelling niet geuit. 

De Voorzitter: Het woord is aan de 
heer Franssen, die het heeft gevraagd. 

De heer Franssen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb het genoegen, 
namens de vaste commissie voor 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
het volgende voorstel te doen. 
Gehoord het antwoord van de 
minister, waarin hij ons op bescheiden 
wijze is tegemoet gekomen, waarvoor 
wij hem erkentelijk zijn, heeft hij in 
het belang van de onderhandelingen 
wat ruimte geboden. Wij zijn daarom 
van mening dat de noodzaak, het 
wetsvoorstel nu in zijn geheel af te 
werken, er niet meer is. Dit zou 
kunnen betekenen dat wij de verdere 
behandeling verschuiven naar april. 
De datum van 1 mei is op die manier 
ook bezegeld. 

De Voorzitter: Aangezien hierover 
reeds overleg heeft plaatsgevonden 
stel ik voor, de voortzetting van de 
behandeling van het wetsvoorstel te 
doen plaatsvinden op 2 april. 

Overeenkomstig het voorstel van de 
Voorzitter wordt besloten. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

Sluiting 00.20 uur. 

Lijst van ingekomen stuken met 
de door de Voorzitter ter zake 
gedane voorstel len: 

1 °. de volgende door de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal aangeno-
men wetsvoorstellen: 

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

Gedeeltelijke vaststelling en 
algehele samenvatting van de 
uitkomsten van het geldelijk beheer 
van het Rijk tot en met het jaar 1977 
(Afboekingswet 1969-1977) 
(18 274); 

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

Wijziging van enige bepalingen 
betreffende nietigheid in het burgerlijk 
geding (18484) ; 

2°. de volgende regeringsmissives: 
een, van de minister en de staats-

secretaris van Buitenlandse Zaken, 
ten geleide van het verslag betreffen-
de de uitwerking en toepassing van 
de verdragen tot oprichting van de 
EEG en Euratom over het jaar 1984; 

een, van de minister van Financiën, 
betreffende verbetering van de 
financiële informatievoorziening; 

een, van alsvoren, betreffende 
toepassing van de Comptabiliteitswet 
1976 op de begroting 1985; 

een, van de minister van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, ten geleide van een 
notitie over de mestproblematiek; 

een, van de minister van Economi-
sche Zaken, ten geleide van het 
rapport Mckinsey en Company over 
ondersteunen zeescheepsnieuwbouw 
in Nederland; 

een, van de staatssecretaris van 
Economische Zaken, de heer Van 
Zeil, ten geleide van het rapport van 
de Commissie ADM-1985; 

een, van de staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
de heer De Graaf, ten geleide van 
een rapport van het Nederlands 
Instituut voor Praeventieve Gezond-
heidszorg/TNO over de loopbaan van 
werknemers in de sociale werkvoor-
ziening gedurende de eerste twee 
jaren van hun dienstverband; 

een, van de staatssecretaris van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
ten geleide van de antwoorden op de 
vragen van de Tweede Kamer 
betreffende de Nota Autisme; 

een, van de minister van Justitie, 
ten geleide van een schriftelijk 
antwoord op een aantal vragen 
gesteld bij de behandeling van de 
Justitiebegroting 1985; 

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

3° . een missive van de minister van 
buitenlandse zaken ter voldoening 
aan het terzake bepaalde in de 
Grondwet, en ten geleide van het op 
23 november 1984 te Brussel tot 
stand gekomen Protocol tot wijziging 
en aanvulling van het Verdrag 
betreffende de instelling en het 
statuut van een Benelux-Gerechtshof 
(Trb. 1984, 153), alsmede een 
toelichtende nota bij dit Protocol. 

Deze missive is inmiddels gedrukt en 
aan de leden toegezonden. Het 
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tractatenblad is nedergelegd ter 
griffie ter inzage voor de leden. 

4° . de volgende missives: 
een, van de Europese Gemeen-

schappen, ten geleide van het 
werkprogramma van de Commissie 
van de Europese Gemeenschappen 
voor 1985; 

een, van het Havenschap Vlissin-
gen, ten geleide van een wijzigings-
besluit havengeldreglement en van 
het verslag van de vergadering van 
de raad van bestuur dd. 25 februari 
1985; 

een, van het Havenschap Delfzijl, 
ten geleide van de notulen van de 
vergadering van de raad van bestuur 
dd. 31 januari 1985; 

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 ambassade van 

Nicaragua, ten geleide van een brief 
van de voorzitter van de Nationale 
Vergadering van de Republiek 
Nicaragua betreffende de houding 
van de Verenigde Staten van 
Amerika ten opzichte van de repu-
bliek; 

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

een, van H. J. J . Overgaauw te 
Meerle-Hoogstraten, betreffende de 
bestrijding van de kleine criminaliteit; 

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

een, van het college van burgemeester 
en wethouders van Oost-, West- en 
Middelbeers, betreffende het beleid 
gemeentelijke herindeling in samen-
hang met het beleid intergemeente-
lijke samenwerking; 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste commissie voor Binnenlandse 
Zaken en de Hoge Colleges van 
Staat. 

een, van de wethouder voor het 
Onderwijs van de gemeente Amster-
dam, betreffende de wijziging van de 
Lager Onderwijswet met betrekking 
tot onderwijs in eigen taal en cultuur; 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste commissies voor Onderwijs en 
voor Cultuur. 

een, van A. te Braak te Hattem, 
betreffende de productie van 
loodvrije benzine; 

een, van het college van burge-
meester en wethouders van Vlissin-
gen, betreffende afvaldumpingen 
door de titaandioxide-industrie; 

Deze geschriften worden van 
belang geacht voor de leden en plv. 
leden van de vaste commissie voor 
Ruimtelijke Ordening en Milieu. 

een, van het college van burgemeester 
en wethouders van Meerssen, 
betreffende uitbreiding van nacht-
vluchten op Luchthaven Zuid-Lim-
burg; 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste commissie voor Verkeer en 
Waterstaat. 

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

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

een, van A. B. van Esch te Haaren, 
betreffende de superheffing op melk; 

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

een, van J. B. Bijma te Drachten, 
betreffende het regeringsbeleid 
inzake abortus en sommige samenle-
vingsvormen; 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste commissie voor Welzijn en 
Volksgezondheid. 

een adres van D. M. Monfils te 
Zoetermeer, betreffende zijn financië-
le omstandigheden; 

Dit adres zal worden gesteld in 
handen van de commissie voor de 
Verzoekschriften. 

De Voorzitter stelt voor, deze 
geschriften voor kennisgeving aan te 
nemen. 

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 
plaatsvinden op 26 maart 1985: 

Wijziging van de begroting van 
uitgaven van het Ministerie van 
Financiën voor 1984 (wijziging naar 
aanleiding van de Voorjaarsnota; 
eerste wijzigingsvoorstel) (18 768); 

Wijziging van de begroting van het 
Staatsmuntbedrijf voor het jaar 1983 
(18782); 

b. de openbare behandeling van 
het volgende wetsvoorstel te doen 
plaatsvinden op 16 april 1985: 

Wijziging van de Wet op het 
voortgezet onderwijs en de Wet op 
het basisonderwijs, houdende de 
verplichting voor het bevoegd gezag 
om toekomstige leraren als school-
practicumstudenten tot de school toe 
te laten (18117) ; 

c. het voorbereidend onderzoek 
door de vaste commissie voor 
Onderwijs van het volgende wetsvoor-
stel ie doen plaatsvinden op 23 april 
1985: 

Wet op de erkende onderwijsinstel-
lingen (18197) ; 

d. het voorbereidend onderzoek 
door de vaste commissie voor 
Nederlands-Antilliaanse Zaken van 
de volgende voorstellen van (rijks)wet 
te doen plaatsvinden op 28 mei 1985 
en de openbare behandeling op 4 
juni 1985: 

Wijziging van het Statuut voor het 
Koninkrijk der Nederlanden, houdende 
losmaking van Aruba uit het Staats-
verband van de Nederlandse Antillen 
(18226, R1275); 

Vaststelling van enige overgangs-
bepalingen in verband met het 
verkrijgen van de hoedanigheid van 
land in het Koninkrijk door Aruba 
(18227, R1276). 
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Noten 

Noot 1 (zie blz. 673) 

BIJVOEGSEL 

Schriftelijke antwoorden van de minister en de 
staatssecretaris van Justitie op vragen, gesteld 
bij de openbare behandeling in eerste termijn 
van hoofdstuk VI (Justitie) van de rijksbegroting 
voor 1985, met uitzondering van het onderdeel 
Politie (18600 VI) 

Vraag van de geachte afgevaardigde 
de heer Wagemakers (CDA) over 
de duur van de wetgeving. 

Het onderzoek naar de duur van 
het proces van formele wetgeving en 
de factoren die deze duur bepalen, 
zal inderdaad ook voor het werk van 
de commissie-wetgevingsvraagstuk-
ken (de commissie-Polak) van belang 
kunnen zijn. Hoe langer dit proces 
duurt, des te sterker zal de neiging 
zijn om van het instrument van 
gedelegeerde wetgeving gebruik te 
maken. Het is de bedoeling het 
onderzoek in samenwerking met het 
Parlementair Automatiseringscen-
trum snel te starten, waarna nog dit 
jaar de eerste resultaten zullen 
kunnen worden gepubliceerd. Daaruit 
zal dan ook kunnen blijken of de 
Eerste Kamer nog steeds gemiddeld 
vijf maal zo snel over de wetgevende 
behandeling doet als de Tweede 
Kamer. 

Vraag van de geachte afgevaardigde 
de heer Burkens (VVD) over 
toepassing wielklem. 

De heer Burkens heeft, sprekend 
over de wenselijkheid van een 
efficiënte en effectieve handhaving 
van verkeersvoorschriften, gevraagd 
wat ik vind van het gebruik van 
wielklemmen bij fout parkeren. Ik 
meen dat dit middel een nuttige 
bijdrage kan zijn aan een slagvaardige 
handhaving, met name daar waar 
het parkeren op zichzelf is toegestaan. 
Bij gevaarzettend parkeren zou de 
wielklem averechts werken. Omdat 
het middel tamelijk ingrijpend is, acht 
ik echter een zorgvuldige regeling 
gewenst. 

Naar de mogelijke toepassing van 
de wielklem in het kader van de 

Wegenverkeerswet wordt thans een 
onderzoek ingesteld door een 
interdepartementale werkgroep, 
waarin ook de gemeenten zijn 
vertegenwoordigd. Daarbij wordt 
tevens bezien of verbeteringen 
mogelijk zijn in de bestaande 
wegsleepregeling (artikel 43a van de 
Wegenverkeerswet). Op grond 
daarvan zal zo nodig een wetsontwerp 
worden voorbereid. 

Vraag van de geachte afgevaardigde 
de heer De Gaay Fortman (PPR) 
over verboden vuurwapenbezit. 

De geachte afgevaardigde de heer 
De Gaay Fortman vroeg naar de 
uitspraak in de zaak nr. 76.533, 
waarin de Hoge Raad op 23 oktober 
1 984 arrest heeft gewezen. Vervol-
ging is ingesteld ter zake van 3 
feiten: doodslag, poging tot doodslag 
en het voorhanden hebben van een 
verboden vuurwapen, geladen met 
munitie. Het arrest van het Hof, 
waarbij noodweer-exces werd 
aangenomen omdat de verdachte 
zich verdedigde tegen een aanval van 
twee vermoedelijke z.g. tasjesrovers, 
is door de Hoge Raad niet gecasseerd. 
Daardoor is ook de veroordeling ter 
zake van het derde feit: het ongeoor-
loofde wapenbezit, tot één maand 
voorwaardelijke gevangenisstraf, en 
een onvoorwaardelijke geldboete, 
onherroepelijk geworden. Met 
betrekking tot de vraag van geachte 
afgevaardigde naar het beleid van 
het openbaar ministerie inzake 
vuurwapenzaken verwijs ik naar de 
richtlijn Strafvorderingsbeleid in 
Vuurwapenzaken, Stcrt. 1980 nr. 
125 d.d. 2 juli 1980. Bovendien 
verwijs ik naar het nader gewijzigd 
voorstel van de Wet inzake het 
vervaardigen, verhandelen, vervoe 

ren, voorhanden hebben, dragen enz. 
van wapens en munitie, dat op 1 
februari 1985 aan de Tweede Kamer 
is toegezonden. Daaruit blijkt welk 
een belang de regering hecht aan 
een effectieve bestrijding van deze 
vorm van onmiskenbaar ernstige 
criminaliteit. 

Vraag van de geachte afgevaardigde 
de heer De Gaay Fortman (PPR) 
over scholing en equipering openbaar 
ministerie. 

Ik meen de vraag aldus te mogen 
verstaan dat gedoeld wordt op die 
vormen van criminaliteit die veelal 
worden aangeduid met termen als 
'fraude' en 'wltte-boordencriminali-
teit ' en in het bijzonder op de meer 
omvangrijke zaken van deze soort, 
die dikwijls ook internationale 
aspecten hebben. Voor wat betreft 
de specifieke deskundigheid op het 
terrein van het ondernemingsrecht/ 
fraudebestrijding kan worden 
opgemerkt dat het openbaar ministe-
rie al sinds jaar en dag op ieder 
parket een gespecialiseerde officier 
van justitie, belast met de behandeling 
van economische strafzaken kent. 
Daarnaast zijn in alle arrondissemen-
ten één of meer officieren van justitie 
aangewezen die in het bijzonder zijn 
belast met de behandeling van 
fraudezaken. Vaak worden beide 
specialismen door één functionaris 
beoefend. De Stichting Studiecen-
trum Rechtspleging organiseert met 
het oog op de verdere vorming van 
de leden van het openbaar ministerie 
cursussen die zijn gericht op het 
verschaffen van inzicht in verschillen-
de vormen van fraude en de bestrij-
ding daarvan. 

Bij de uitoefening van zijn taak kan 
het openbaar ministerie een beroep 
doen op de kennis en ervaring van 
onder meer de Centrale Recherche 
Informatiedienst, de Fiscale lnlichtin-
gen- en Opsporingsdienst, de 
Economische Controle Dienst, de 
Loontechnische Dienst en de 
Rijksaccountantsdienst. 

Ik ben dan ook van mening dat het 
openbaar ministerie zowel voldoende 
geschoold als voldoende geëquipeerd 
is te noemen om zijn taak op dit 
terrein adequaat te kunnen vervullen. 
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Vraag van de geachte afgevaardigde 
de heer Wagemakers (CDA) over 
financiering z.g. 580-plaatsen-plan. 

In de bouwkosten voor de capaci-
teitsuitbreiding is voorzien. De 
kosten voor het benodigd personeel 
en voor de exploitatie zijn deels 
opgenomen in de begroting voor het 
dienstjaar 1985 en in de meerjaren-
cijfers voor 1986 en volgende jaren. 
De nog ontbrekende bedragen zullen 
in de begrotingen voor de komende 
jaren worden verwerkt. 

Vraag van de geachte afgevaardigde 
de heer Burkens (VVD) over uitzicht 
op voldoende feitelijke en budgettaire 
capaciteit/gevolgen dienstverlening 
voor de penitentiaire capaciteitsbe-
hoefte. 

Zoals reeds gezegd in de memorie 
van antwoord nr. 59 en 60 is een 
ambtelijke projectgroep doende een 
structuurplan op te stellen voor de in 
de eerstkomende jaren benodigde 
penitentiaire capaciteit. De Rijksge-
bouwendienst maakt deel uit van 
deze projectgroep. Hoewel het 
structuurplan eerst over enkele 
maanden gereed zal zijn, kan reeds 
nu op basis van voorlopige bevindin-
gen worden geconstateerd dat de 
druk op de capaciteit van het 
gevangeniswezen nog sterker groeit 
dan in het recente verleden werd 
aangenomen. Voor een belangrijk 
deel moet deze sterkere stijging 
inderdaad worden toegeschreven 
aan overtredingen van de Opiumwet. 
Duidelijk is nu al dat de capaciteitsuit-
breiding met ca. 700 plaatsen die tot 
en met 1988 zal kunnen worden 
gerealiseerd door middel van het 
terugwinnen van celruimte in 
bestaande inrichtingen en het 
opnieuw in gebruik nemen van 
(gedeelten van) oude inrichtingen, 
onvoldoende zal blijken te zijn. Er zal 
aanvullende verruiming dienen plaats 
te vinden van de capaciteit van het 
gevangeniswezen, voornamelijk door 
middel van nieuw te bouwen peniten-
tiaire inrichtingen. In dit stadium is 
het aan de genoemde projectgroep 
om de omvang vast te stellen van de 
aanvullende benodigde capaciteitsuit-
breidlng en daarvan tevens de 
financiële consequenties aan te 
geven. 

Bij de raming van de toekomstige 
capaciteitsbehoefte wordt rekening 
gehouden met het reducerende 
effect dat dienstverlening hierop kan 
hebben. Dit effect zal naar verwach-
ting enkele honderden penitentiaire 
plaatsen kunnen bedragen. Dat deze 

verwachting reëel is, moge blijken uit 
gegevens over de straftoemeting in 
1983. Mede als gevolg van de 
experimenten met dienstverlening 
was het aantal korte gevangenlsstraf-
fen in dat jaar duidelijk gedaald ten 
opzichte van het jaar daarvoor. 
Omdat dienstverlening als alternatief 
geldt voor zeer korte gevangenisstraf-
fen, komt deze winst vooral de zg. 
meldingsinrichtingen ten goede. 
Voor de meest schrijnende capaci-
teitsproblematiek zal dienstverlening 
echter nauwelijks betekenis hebben; 
deze doet zich nl. niet voor in de 
meldingsinrichtingen, maar in de 
gesloten gevangenissen en de huizen 
van bewaring. 
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