
100ste vergadering Dinsdag 6 september 1988 

Aanvang 14.00 uur 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 136 leden, te 
weten: 

Alders, Van Amelsvoort, Baas-Jan-
sen, Beckers-de Bruijn, De Beer, 
Beinema, J.H. van den Berg, J.T. van 
den Berg, Biesheuvel, Blauw, De 
Boer, Boers-Wijnberg, Bolkestein, 
Borgman, Braams, Van der Burg, 
Buurmeijer, Van de Camp, Castricum, 
De Cloe, Dijkstal, Van Dis, Doelman-
Pel, Dolman, Eisma, Engwirda, Van 
Erp, Van Es, Esselink, Eversdijk, 
Feenstra, Franssen, Frissen, Van 
Gelder, Gerritse, De Grave, Groen-
man, Gualthérie van Weezel, 
Haas-Berger, Hageman, Van 
Heemskerck Pillis-Duvekot, Van der 
Heijden, Hennekam, Hermans, 
Hermes, De Hoop Scheffer, Hummel, 
Huys, Van lersel, Jabaaij, Janmaat-
Abee, Joekes, Kamp, Keja, Knol, 
Koetje, Kohnstamm, Kok, Kombrink, 
Korthals, Kosto, Kraaijeveld-Wouters, 
Krajenbrink, De Kwaadsteniet, 
Lankhorst, Lansink, Lauxtermann, 
Leerling, De Leeuw, Van Leijenhorst, 
Leijnse, Lilipaly, Linschoten, Mate-
man, Meijer, Melkert, Van Mierlo, 
Moor, Moret-de Jong, Van Muiden, 
Müller-van Ast, Niessen, Van 
Nieuwenhoven, Nijhuis, Nijland, Van 
Noord, Nuis, Nypels, Oomen-Ruijten, 
Paulis, Ploeg, De Pree, Pronk, 
Reitsma, Rempt-Halmmans de 
Jongh, Van Rey, Rienks, Van 
Rijn-Vellekoop, Roethof, Roosen-van 
Pelt, Van der Sanden, Schaefer, 
Schartman, Scherpenhuizen, 
Schutte, Smits, Soutendijk-van 
Appeldoorn, Spieker, Stemerdink, 
Stoffelen, Tegelaar-Boonacker, E.G. 
Terpstra, G.H. Terpstra, Tommei, Van 
Traa, Tuinstra, Van der Vaart, Ter 
Veld, Te Veldhuis, Vermeend, 
Verspaget, De Visser, Vliegenthart, 
Van der Vlies, Van Vlijmen, Voorhoe-

ve, Vreugdenhil, De Vries, Wallage, 
Weisglas, Wiebenga, Wolffensper-
ger, Wolters, Wöltgens, Worrell en 
Zijlstra, 

en de heren Lubbers, minister-presi-
dent, ministervan Algemene Zaken, 
Van Dijk, ministervan Binnenlandse 
Zaken, Korthals Altes, minister van 
Justitie, Deetman, minister van 
Onderwijs en Wetenschappen, Van 
Eekelen, ministervan Defensie, De 
Koning, minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, en mevrouw 
Korte-van Hemel, staatssecretaris 
van Justitie. 

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

Vos, Ter Beek, Netelenbos, Van 
Otterloo, Jorritsma-Lebbink, De Kok 
en Vriens-Auerbach, wegens verblijf 
buitenslands, de hele week; 

Swildens en Veldhoen, wegens 
ziekte; 

Dolman, wegens bezigheden elders, 
alleen voor een deel van de middag-
vergadering. 

Deze berichten worden voor 
kennisgeving aangenomen. 

De Voorzitter: Op zijn verzoek is het 
woord aan de minister van Defensie 
tot het afleggen van een verklaring. 

D 
Minister Van Eekelen: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank u voor de 
gelegenheid die u mij biedt voor het 
afleggen van een verklaring naar 
aanleiding van het rapport van de 

enquêtecommissie. Mijn verklaring 
sluit aan bij het commentaar dat de 
bewindslieden van Buitenlandse 
Zaken u vandaag mede namens mij 
hebben toegezonden en waarmee ik 
volledig heb ingestemd. 

Het rapport heeft mij ernstig 
teleurgesteld. Van de rechtvaardiging 
van mijn beleid als staatssecretaris 
die ik getracht heb te geven tijdens 
de verhoren door de commissie, is 
nauwelijks iets terug te vinden. 
Blijkbaar ben ik er niet in geslaagd de 
leden van de commissie, die ik allen 
persoonlijk respecteer als toegewijde 
parlementariërs, te overtuigen. Mijn 
aan de commissie overgelegde 
schriftelijke verklaring is zelfs niet in 
het verslag van de verhoren opgeno-
men. 

Mijn bezwaren tegen het rapport 
betreffen het feit dat men de 
problematiek heeft ontleed in 
verschillende aspecten, vervolgens 
een nogal theoretische, althans 
weinig op de bestuurlijke praktijk 
gerichte analyse daarvan geeft en ten 
slotte deze aspecten onvoldoende in 
een algemeen kader plaatst. Ook ben 
ik van mening dat de commissie zich 
meer heeft gebaseerd op de tijdens 
de verhoren gegeven antwoorden 
dan op het dossier als geheel en dat 
een aantal belangrijke vragen niet zijn 
gesteld. De commissie besteedt in 
haar samenvattende beschouwing de 
meeste aandacht aan de procedures, 
waarin volgens haar sprake is van 
een groot aantal tekortkomingen. 

Ik wil nogmaals onderstrepen dat 
ik op belangrijke momenten in het 
project, rond de aanvraag van de 
offertes, de gunning van de order en 
de tekening van de overeenkomst, 
wel degelijk interne en externe 
deskundigen heb ingeschakeld, 
afwegingen van jarenlang onderzoek 
en overleg heb gemaakt en alterna-
tieven heb bezien. Besluiten konden 
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Van Eekelen 

in redelijkheid zo worden genomen 
als zij zijn genomen. Ik ben er nog 
steeds van overtuigd dat de gemaak-
te keuzen wat onder meer het 
paspoortsysteem, de producent en 
de betrokkenheid van de overheid 
betreft op goede gronden zijn 
gemaakt en qua inhoud de toets der 
kritiek kunnen doorstaan. Ik stel vast 
dat de commissie dit nergens met 
zoveel woorden bestrijdt. Op een 
enkel punt wil ik nog nader ingaan. 

Zo komt tot mijn verbazing in de 
eindconclusies het woord "fraudebe-
stendigheid" niet voor, terwijl het in 
mijn periode als staatssecretaris juist 
daarom ging. De onmogelijkheid om 
daarover overeenstemming te 
bereiken tussen de departementen 
van Buitenlandse Zaken en Binnen-
landse Zaken heeft lange tijd een 
verlammende invloed gehad op de 
voortgang van het project. De 
commissie schrijft dat het ministerie 
van Buitenlandse Zaken de fraudebe-
stendigheid van het systeem als 
wapen gebruikte, om de eigen ideeën 
ter zake door te voeren. Dat is een 
ernstige beschuldiging, maar de 
commissie heeft het niet nodig 
gevonden hiervoor bewijzen aan te 
voeren. Voor mij was fraudebesten-
digheid het leidende beginsel. Ik 
constateer, dat dit ook kamerbreed 
wordt onderschreven. Daarmede was 
onverenigbaar dat het paspoort op 
zo'n 750 verschillende gemeentehui-
zen zou worden bedrukt. 

Ik was mij ervan bewust dat een 
bedrijf van paspoortproduktie en 
personalisering niet paste binnen het 
departement van Buitenlandse 
Zaken, maar de zeggenschap inzake 
paspoorten diende uiteraard wel bij 
dat departement te blijven berusten. 
Daarom is een constructie gekozen 
waarin de controlerende functie van 
de overheid op het produktiebedrijf 
gewaarborgd was. Ik kan mij niet 
voorstellen dat de Kamer geaccep-
teerd zou hebben dat een dergelijke 
controle zou hebben ontbroken. Als 
de Kamer kritiek heeft op die 
constructie, dan zal zij tevens moeten 
aangeven, hoe een privatiseringsope-
ratie dan wel succes zou kunnen 
hebben. 

Het verwijt dat ik mij het meest 
aantrek, is dat van onvoldoende 
sturing en een inadequate aanpak, 
leder die met mij gewerkt heeft, weet 
hoe ik voortdurend probeer, allen die 
bij een project betrokken zijn, tot hun 
recht te laten komen en hoe ik 
uiterste zorgvuldigheid betracht bij 
afweging en besluitvorming. Bij vele 
projecten waarbij ik in de afgelopen 
elf jaar betrokken was, heeft dat ook 
geleid tot resultaten waaraan ik nog 
steeds met voldoening terugdenk. 
Als staatssecretaris van Defensie 
was ik verantwoordelijk voor de 
aanschaf van de Leopard ll-tank en 
van de Orionvliegtuigen, voor het 
draaien van de startbaan op de 
vliegbasis Eindhoven en voor de 

verwerving van vijf terreinen voor de 
opslag van Amerikaans materieel. Als 
staatssecretaris voor Europese zaken 
heb ik een rol kunnen spelen bij de 
wijziging van het EG-verdrag en bij 
de aanzet tot een gemeenschappelij-
ke markt, waarop thans ons aller 
hoop is gevestigd. 

Ik probeer hiermee mijn verant-
woordelijkheid voor het paspoortpro-
ject niet te ontlopen. Ongetwijfeld 
zijn er zaken die beter hadden 
gekund — waar is dat niet het geval? 
— maar ik blijf van mening dat het in 
de gegeven omstandigheden redelijk 
was, de samenwerkingsovereen-
komst te tekenen. Als ik dat niet 
gedaan had, dan zou Nederland na 
jaren nog geen fraudebestendig 
paspoort hebben gehad. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb 
kennelijk velen in deze Kamer, onder 
wie mijn politieke vrienden, tot 
dusver niet kunnen overtuigen. Ik heb 
mij beraden op de betekenis daarvan 
voor mijn functioneren als minister 
van Defensie, een functie die ik ruim 
twee jaar met volledige inzet heb 
vervuld en die mij buitengewoon ter 
harte gaat. Het planningsproces is nu 
op een nieuwe leest geschoeid en op 
prinsjesdag zal de Kamer een 
tienjarenplan worden voorgelegd 
waarin prioriteiten zijn gesteld, 
gebaseerd op een moeilijke, maar zo 
zorgvuldig mogelijke afweging. 
Gaarne zou ik de verdediging van dat 
plan en van het geheel van verande-
ringsoperaties dat ik op gang heb 
gebracht, tegenover het parlement 
op mij hebben genomen. Een 
minister van Defensie behoort zich 
ook tot het uiterste te verdedigen, 
maar hij heeft tevens de taak, de 
verliezen te beperken. De bereidheid 
tot het dragen van verantwoordelijk-
heid voel ik als het kernpunt voor 
ieder mens, maar zeker voor een 
minister van Defensie, voor wie het 
letterlijk gaat om zaken van leven en 
dood. 

De afweging van die verantwoor-
delijkheid blijft een persoonlijke zaak. 
Die afweging heb ik dan ook 
persoonlijk gemaakt, waarbij ik 
nimmer enige koppeling met andere 
personen of andere onderwerpen 
heb aangebracht. Mijn conclusie is 
dat voortzetting van de discussie 
rondom mijn persoon, ook al heeft 
die betrekking op een vorige functie, 
niet in het belang van Defensie is. 
Daarom heb ik besloten, Hare 
Majesteit de Koningin te vragen, mij 
ontslag te willen verlenen als minister 
van Defensie. 
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Van Eekelen 

Ik dank de Kamer voor de open en 
constructieve gedachtenwisseling die 
ik met vele, zeer vele leden heb 
gehad. Nederland is een bijzonder 
land, in vele opzichten. Vrijheid en 
democratie blijven voor mij de 
grootste waarden van onze maat-
schappij. 

D 
De Voorzitter: Ik stel voor, deze 
verklaring voor kennisgeving aan te 
nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt enkele 
ogenblikken geschorst. 

De Voorzitter: De ingekomen 
stukken staan op een lijst, die op de 
tafel van de griffier 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. 

Op verzoek van de fracties van de 
PvdA en het CDA benoem ik: 
- in de commissie voor de Rijksuitga-
ven de heer Van der Vaart als lid in 
plaats van de heer Alders; 
• in de vaste commissie voor 
EG-Zaken de heer Van der Vaart als 
plv. lid in de bestaande vacature; 
• in de vaste commissie voor 
Financiën de heer Van der Vaart als 
plv. lid in plaats van de heer De 
Visser; 
- in de vaste commissie voor de 
Buitenlandse Handel de heer Van der 
Vaart als lid in de bestaande 
vacature; 
- in de vaste commissie voor het 
Milieubeheer de heer Van der Vaart 
als plv. lid in de bestaande vacature; 
- in de vaste commissie voor 
Landbouw de heer Van der Vaart als 
lid in plaats van de heer Meijer en de 
heer Meijer als plv. lid in de bestaan-
de vacature; 
- in de bijzondere commissie 
Harmonisatie Noordzeebeleid de 
heer Van der Vaart als lid in plaats 
van de heer Meijer en de heer Meijer 
als plv. lid in de bestaande vacature; 
- in de commissie voor de Werkwijze 
van de Kamer mevrouw Van Nieu-
wenhoven als lid in de bestaande 
vacature; 
- in de bijzondere commissie Oort de 

heer Reitsma als lid in plaats van de 
heer Wolters. 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Het woord is aan de 
heer Kok. 

De heer Kok (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Kamer heeft zojuist 
kennis genomen van een verklaring 
van de minister van Defensie. Laat ik 
vooropstellen, dat ik mij heel goed 
kan voorstellen dat de heer Van 
Eekelen moeilijke afwegingen heeft 
moeten maken om uiteindelijk tot 
deze voor hem zware beslissing te 
komen. 

Op zichzelf waardeer ik het dat de 
heer Van Eekelen naar de Kamer is 
gekomen om zijn besluit toe te 
lichten. Door de procedure die is 
gevolgd, is het de Kamer echter niet 
meer mogelijk om met de heer Van 
Eekelen te debatteren. Ik moet 
zeggen dat de aard van de verklaring 
eigenlijk wel een debat met de heer 
Van Eekelen waard was geweest. Het 
was een verklaring die verdedigde; zij 
verdedigde ook de inzet bij de 
materie die ons de laatste tijd zo 
bezighoudt: het rapport van de 
enquêtecommissie inzake het 
paspoort. 

Daar de heer Van Eekelen nu niet 
meer in ons midden is, moeten wij 
wel met de minister-president 
debatteren. Ik heb een aantal vragen 
voor onder anderen de politieke 
vrienden van de heer Van Eekelen, 
maar zeker ook voor de minister-pre-
sident, bij voorbeeld over de 
samenhang met de brief die wij nog 
maar vijf uur geleden hebben 
ontvangen en die door de minister en 
de staatssecretaris van Buitenlandse 
Zaken is opgesteld, mede namens de 
ministervan Defensie. Hebben de 
afwegingen die de heer Van Eekelen 
vanmiddag naar voren heeft ge-
bracht, een rol gespeeld in de 
beraadslagingen van het kabinet in 
de afgelopen dagen en weken? Het 
kabinet wilde eerst een verweerbrief 
namens de regering opstellen. 
Vanmorgen is echter die brief van de 
bewindslieden gekomen. 

Kortom, mijn voorstel is, de 
werkzaamheden van vandaag zo te 
organiseren dat wij op zo kort 
mogelijke termijn met de minister-
president kunnen debatteren, mede 
naar aanleiding van de ontstane 
politieke situatie, in het zicht van het 
aftreden van de heer Van Eekelen. Ik 

heb er behoefte aan dat wij debatte-
ren op een moment dat wij kennis 
hebben kunnen nemen van de 
letterlijke inhoud van de verklaring 
die ons zojuist is voorgelezen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, aan dit 
verzoek te voldoen en de discussie 
met de minister-president en de 
onderlinge discussie vanavond te 
houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Het woord is aan de 
heer Melkert. 

De heer Melkert (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Op 11 juli jongstleden 
is ons een brief toegekomen van de 
staatssecretaris van Volkshuisves-
ting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer over een rapport over 
bodemverontreiniging en de 
verontreiniging van woningbouwloca-
ties in 22 Nederlandse gemeenten. 
Mijn fractie heeft er behoefte aan, de 
brief en het erbij behorende rapport 
op de agenda van de Kamer te 
plaatsen. 

Dit voorstel is ook in de vergade-
ring van de vaste commissie voor 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening van afgelopen donderdag 
naar voren gebracht, maar kon in de 
commissie niet op overeenstemming 
rekenen. Wij doen daarom het 
voorstel alsnog langs deze weg. 

De Voorzitter: Ik zal donderdag een 
voorstel doen. 

Het woord is aan de heer Van der 
Sanden. 

De heer Van der Sanden (CDA): 
Voorzitter! Op de agenda van deze 
week staat de behandeling van de 
wijziging van de APPA. U weet dat 
voor aanvaarding een tweederde 
meerderheid nodig is. Ligt het in uw 
voornemen, als de behandeling 
woensdag is voltooid, donderdag 
onmiddellijk na de middagpauze de 
stemmingen te houden? Dit lijkt mij 
juist, ook in het licht van de procedu-
re die wij op 27 november 1986 
hebben gevolgd. 

De Voorzitter: Dit was niet mijn 
voornemen. Ik zie niet in dat er na 
bijna twee jaar voorbereiding zoveel 
spoed bij is dat de stemming niet 
gewoon volgende week dinsdag kan 
worden gehouden. 

De heer Van der Sanden (CDA): 
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Voorzitter 

Het gaat mij niet om spoed, maar om 
de zorgvuldigheid die wij in acht 
dienen te nemen. Daarom vind ik dat 
wij duidelijkheid moeten verschaffen 
in de week waarin het debat wordt 
gehouden. Dit is in 1986 ook 
gebeurd. Het lijkt mij in de lijn te 
liggen van de beslissingen die de 
Kamer toen heeft genomen, het 
debat ook nu in dezelfde week met 
stemmingen af te sluiten. 

De heer Meijer (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het voorstel van de heer 
Van der Sanden verrast mij in die zin, 
dat ik hiervan net kennis neem. 
Anders had ik misschien een 
persoonlijk beroep op hem gedaan 
om niet met het voorstel te komen 
wegens de grote agendaproblemen 
die het voor mij veroorzaakt. Ik geef 
echter toe dat dit niet relevant is in 
dit verband. 

Relevant is wel de argumentatie 
die de heer Van der Sanden gebruikt. 
Hij heeft gelijk, als hij zegt dat wij in 
1986 een kamerdebat hebben 
afgerond door direct over de moties 
te stemmen. Er is inderdaad veel 
voor te zeggen om de stemming niet 
al te zeer te verwijderen van het 
kamerdebat van deze week. Wij 
praten echter over de behandeling 
van een wetsontwerp. Dit heeft, 
zoals u terecht opmerkte, een 
geschiedenis in het afgelopen jaar 
met een schriftelijke behandeling. Ik 
kan niet overzien wat deze week 
allemaal gezegd wordt en voorge-
steld wordt. 

Ervan afgezien dat ik de mening 
van de heer Van der Sanden deel dat 
wij gewoonlijk in dezelfde week 
aansluitend aan de behandeling 
stemmingen over wetsontwerpen 
zoals dit houden, heb ik in dit geval 
een bijzondere reden om een reserve 
te maken ten aanzien van de afspraak 
om deze week al te stemmen. Het 
heeft mijn voorkeur om dit niet te 
doen en in ieder geval niet nu een 
besluit hierover te nemen. Ik overzie 
echt niet of wij tijdig alle afwegingen 
zullen kunnen maken. 

De heer Wiebenga (WD): Voorzit-
ter! Ik ben evenals mijn collega 
Meijer lichtelijk overvallen door het 
ordevoorstel van de heer Van der 
Sanden. Mijn fractie heeft zich over 
een eerdere stemming dan normaal, 
namelijk volgende week dinsdag, niet 
beraden, over de procedurele noch 
over de eventuele inhoudelijke 
aspecten ervan. Ik heb er geen 
bezwaar tegen, morgen bij de 

regeling van werkzaamheden nader 
te besluiten of donderdag na de 
middagpauze moet worden gestemd. 
Dan kan mijn fractie zich nog over de 
opportuniteit ervan beraden. Als dit 
niet kan, gaan wij niet met het 
huidige ordevoorstel mee. 

Nogmaals, mijn voorstel is dat u 
morgen na de middagpauze tijdens 
de regeling van werkzaamheden een 
nader voorstel doet, dat ertoe kan 
leiden dat donderdag na de middag-
pauze gestemd wordt. Ik zeg echter 
niet dat mijn fractie ervoor zal zijn. 

De Voorzitter: In de lijn van de 
redenering van de heer Meijer, die 
eerst wil weten welke amendemen-
ten er eventueel nog zullen worden 
ingediend, zou niet om één uur, maar 
na het debat moeten worden beslist. 
Ik wijs erop, dat een aantal leden in 
het buitenland is, leden die dan maar 
liever snel duidelijkheid zouden willen 
hebben. Als de heer Van der Sanden 
van plan is, vandaag of morgen een 
voorstel te doen, zou ik er de 
voorkeur aan geven, nu de knoop 
door te hakken. 

De heer Van der Sanden (CDA): 
Voorzitter! Laat ik beginnen met de 
collega's die zich overvallen voelen, 
daarvoor mijn excuses aan te bieden. 
Dat is niet mijn bedoeling geweest. Ik 
heb mij ook tot u gericht met de 
vraag, wat uw voornemen was, 
omdat ik de door mij geschetste 
gang van zaken zo logisch vind, 
analoog aan hetgeen in 1986 is 
gebeurd. Het bezwaar dat collega's 
in het buitenland vertoeven, zullen wij 
elke week tegenkomen, gelet op 
activiteiten in het kader van de Raad 
van Europa, NAVO Assemblee, een 
commissie die op dit ogenblik in 
Denemarken zit enzovoorts. Volgen-
de week zal dat waarschijnlijk niet 
anders zijn. Het is verre van mij, 
Voorzitter, dit nu via een overval te 
doen. Ik kan mij vinden in de 
gedachte van collega's die dit eerst 
willen bekijken en morgen een 
beslissing willen nemen. U hebt het 
daar moeilijk mee vanwege de 
collega's in het buitenland. Nog-
maals, ook als wij het uitstellen tot 
volgende week dinsdag, staat u voor 
dezelfde problematiek. 

De Voorzitter: Dat is het punt niet. 
Het gaat erom dat de leden tijdig met 
het tijdstip van stemming rekening 
kunnen houden, zowel de leden die 
deze week weg zijn als de leden die 
van plan waren, volgende week 

afwezig te zijn. Ik wil niet de beslis 
sing van de Kamer inhoudelijk 
beïnvloeden. Ik wil er slechts voor 
pleiten dat dit tijdig gebeurt, dat wil 
zeggen: nu! 

De heer Wiebenga (VVD): Voorzit-
ter! Heel kort nog. Als er nu een 
ordevoorstel komt, zal mijn fractie 
tegen vervroeging van het stemmings-
tijdstip stemmen, mede omdat de 
Kamer nooit het verwijt zou mogen 
worden gemaakt dat de kwestie 
spoedshalve, ontijdig werd afge-
werkt. Nogmaals, als er morgen een 
ordevoorstel zou zijn, zullen wij ons 
daarover beraden. Ik kan daarop nu 
niet vooruitlopen. Als er nu een 
voorstel komt, zullen wij tegen 
versnelling van de stemming 
stemmen. 

De Voorzitter: Gehoord de beraad-
slaging en in het bijzonder mijn eigen 
argumentatie stel ik nu formeel voor, 
volgende week te stemmen. 

Overeenkomstig het voorstel van de 
Voorzitter wordt besloten. 

Aan de orde is de stemming over 
een motie, ingediend bij het debat 
over tandprothetici, te weten: 
• de motie-Nypels/De Pree over 
vergoeding van kosten voor gebits-
prothesen (19 952, nr. 11). 

(Zie vergadering van 31 augustus 
1988.) 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D66, de PvdA, de PPR en de PSP 
voor deze motie hebben gestemd en 
die van de overige fracties ertegen, 
zodat zij is verworpen. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsvoorstel 
Regelen inzake de opneming in 
Nederland van buitenlandse 
pleegkinderen met het oog op 
adoptie (20046), en over: 
- de motie-Wolffensperger c.s. over 
het in rekening brengen van een 
bedrag aan aspirant-adoptieouders 
voor voorlichting (20046, nr. 20). 

(Zie vergadering van 1 september 
1988.) 

De Voorzitter: Het amendement-
Haas-Berger op stuk nr. 16 is 
ingetrokken. 
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De artikelen 1 t/m 3 worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Doelman-Pel c.s. (stuk 
nr. 22). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
gewijzigde amendement met 
algemene stemmen is aangenomen. 

Artikel 4, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Doelman-Pel c.s. (stuk 
nr. 22), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Haas-Berger (stuk nr. 14,1). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de W D , het GPV en de RPF 
tegen dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is verwor-
pen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 14 voorkomende amende-
ment als verworpen kan worden 
beschouwd. 

Artikel 5 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 6 t/m 10, 10a, 10b, 10c, 
10d en 11 worden zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Haas-Berger c.s. (stuk 
nr. 23). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
gewijzigde amendement met 
algemene stemmen is aangenomen. 

Artikel 12, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Haas-Berger c.s. (stuk 
nr. 23), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 13 t/m 16 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Dijkstal/Haas-Berger (stuk nr. 17). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP, het GPV en de RPF tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is aangenomen. 

Artikel 17, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Dijkstal/Haas-Berger (stuk nr. 17), 
wordt zonder stemming aangeno-
men. 

De artikelen 17a en 18 t/m 29 en de 
beweegreden worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat het 
wetsvoorstel met algemene stemmen 
is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Wolffen-
spergerc.s. (20046, nr. 20). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat 
deze motie met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsvoorstel 
Partiële wijziging van de Politie-
wet (19535), en over: 
- de motie-J.T. van den Berg over 
provinciegrens-overschrijdende 
politieregio's (19535, nr. 26). 

(Zie vergadering van 1 september 
1988.) 

De Voorzitter: Er blijkt nog behoefte 
te bestaan aan een zeer korte 
discussie. Ik stel voor, die discussie 
nu te houden en daarna te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Dijkstal (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben een amendement 
kwijt, namelijk het amendement van 
de heer Stoffelen dat ook door onze 
fractie warm is ondersteund. Het is 
onduidelijk of dit amendement is 
ingetrokken omdat de regering heeft 
toegezegd dat de wijziging bij nota 
van wijziging zal worden aange-
bracht. Ik heb die nota van wijziging 
niet gezien. Als wij nu de stemmin-
gen houden, is het mogelijk dat een 
essentieel onderdeel van het 
wetsontwerp niet kan worden 
verbeterd. Ik zit daarmee. Misschien 
kunnen de bewindslieden er iets over 
zeggen? 

D 
De heer Stoffelen (PvdA): Voorzit-
ter! Het gaat om het amendement op 

stuk nr. 25, over de veiligheidsfouille-
ring. Ook wij hadden begrepen dat 
de regering dit amendement zou 
overnemen. Mocht dat het geval zijn, 
dan is redelijkerwijs een nota van 
wijziging te verwachten. 

De Voorzitter: Als een amendement 
wordt overgenomen, is er geen nota 
van wijziging nodig. 

Minister Korthals Altes: Wij 
hebben het overgenomen. De 
Voorzitter heeft het geconstateerd. 

De Voorzitter: Het amendement is 
pas overgenomen als de Voorzitter 
dat heeft verklaard. De griffier zegt 
nu dat dat gebeurd is! 

Minister Korthals Altes: Inderdaad, 
de Voorzitter hééft het verklaard! 
"Wi j " stond voor: wetgever! 

D 
De heer Biesheuvel (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Gezien de informatie 
die wij hebben gehad over de relatie 
werkdruk/inwonertal en gezien de 
toezegging van het kabinet dat zowel 
rijkspolitie als gemeentepolitie wordt 
betrokken bij de uitkomsten van het 
PKP-rapport, trek ik mijn amende-
ment op stuk nr. 16 in. 

D 
De Voorzitter: De amendementen-
Biesheuvel op stuk nr. 16 zijn 
ingetrokken. Hetzelfde geldt voor het 
amendement-J.T. van den Berg op 
stuk nr. 23. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De aanhef van artikel I wordt zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Stoffelen (stuk nr. 18, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D66, de PPR en de PSP 
voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 18 voorkomende amende-
ment als verworpen kan worden 
beschouwd. 

Onderdeel A wordt zonder stemming 
aangenomen. 
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De onderdelen B t/m F worden van de overige fracties ertegen. Politiewet 
zonder stemming aangenomen. zodat het is verworpen. 

D 
In stemming komt het amendement-
Leerling c.s. (stuk nr. 15). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR en de PSP tegen dit amende-
ment hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

Onderdeel G, zoals het is gewijzigd 
door aanvaarding van het amende-
ment-Leerling c.s. (stuk nr. 15), 
wordt zonder stemming aangeno-
men. 

Onderdeel H, zoals het is gewijzigd 
door de overneming door de regering 
van de gewijzigde amendementen-
Stoffelen (stuk nr. 25, I en II), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De onderdelen I en J worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Stoffelen (stuk nr. 27, 
!)• 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D66, de PPR en de PSP 
voor dit gewijzigde amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit gewijzigde amendement de 
andere op stuk nr. 27 voorkomende 
gewijzigde amendementen als 
verworpen kunnen worden be-
schouwd. 

In stemming komt het amendement-
Dijkstal (stuk nr. 28). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de W D , de PPR en de PSP voor dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, 
zodat het is verworpen. 

Onderdeel K wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Stoffelen (stuk nr. 21). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR en de PSP voor dit 
amendement hebben gestemd en die 

In stemming komt het amendement-
Kohnstamm (stuk nr. 24, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D66, de PvdA, de PPR en de PSP 
voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 24 voorkomende amende-
ment als verworpen kan worden 
beschouwd. 

Onderdeel L wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Stoffelen tot invoeging van een 
onderdeel La. (stuk nr. 22). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
fractie van de PSP tegen dit amen-
dement heeft gestemd en de 
aanwezige leden van de overige 
fracties ervoor, zodat het is aangeno-
men. 

De onderdelen M en N worden 
zonder stemming aangenomen. 

Het gewijzigde artikel I wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De artikelen II t/m V en de beweeg-
reden worden zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D66, de PPR en de PSP 
tegen het wetsvoorstel hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is aangeno-
men. 

In stemming komt de motie-J.T. van 
den Berg (19535, nr. 26). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA en de PSP tegen deze motie 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat zij is 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid 
tot het afleggen van stemverklarin-
gen. 

De heer Kohnstamm (D66): 
Voorzitter! Ik hecht eraan, namens de 
fractie uitleg te geven waarom wij 
tegen het wetsvoorstel Partiële 
wijziging van de Politiewet hebben 
gestemd. Het is zeker een moeilijke 
afweging geweest, maar ten slotte 
zijn wij op drie van de vier vrij 
cruciale punten in het wetsontwerp 
tegen het wetsontwerp. Omdat er 
ongetwijfeld een centralistische 
tendens in het wetsontwerp zit, 
hebben wij gemeend ertegen te 
moeten stemmen. 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Voorzit-
ter! De PPR-fractie heeft ook tegen 
de wijziging van de Politiewet 
gestemd, omdat er wat ons betreft te 
weinig verbeteringen en te veel 
verslechteringen in zitten. Ik denk 
aan het hele hoofdstuk over de 
marechaussee, de aanwijzingsbe-
voegdheid en uiteindelijk, nadat het 
amendement-Biesheuvel is terugge-
trokken, ook de optrekking van de 
grens naar 40.000 inwoners. 

Aan de orde is de behandeling van: 
• het voorstel van wet van de 

leden Stoffelen, Ploeg, Lank-
horst, Schaefer en Weisglas tot 
wijziging van de Algemene 
pensioenwet politieke ambtsdra-
gers (20073). 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer Meijer (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Het voorstel 
tot wijziging van de pensioenwet voor 
kamerleden moet worden beoordeeld 
in het licht van de voorgeschiedenis. 
Sinds een paar jaar is er een 
discussie gaande over de vraag of de 
pensioenrechten van volksvertegen-
woordigers onder uitzonderlijke 
omstandigheden moeten kunnen 
vervallen. Het punt is opnieuw 
opgekomen bij de behandeling in 
deze Kamer van de pensioenen van 
de weduwen van enkele voormalige 
NSB-kamerleden. De aanleiding tot 
het kamerdebat in november 1986 
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staat ons nog helder voor ogen; de 
afloop ook. 

Het begon met de brief van de 
minister van Binnenlandse Zaken 
over de rechtmatigheid van de 
pensioentoekenning aan de weduwe 
Rost van Tonningen. Het kabinet 
baseerde zijn oordeel op één van de 
alternatieven welke in de zomer van 
1986 door een ambtelijke werkgroep 
waren aangedragen. Deze werkgroep 
viel, kortweg gezegd, in drie stromin-
gen uiteen. Een deel van de leden 
van de werkgroep sprak zich uit voor 
het volledig vervallen verklaren van 
pensioenrechten van voormalige 
NSB-kamerleden. Een ander deel van 
de leden wilde het effect van de 
fictieve diensttijddoortelling wegne-
men. Ten slotte was er een stroming 
die adviseerde om geen ingreep in de 
pensioenrechten te plegen. Het 
kabinet nam dit laatste standpunt 
over. 

Tijdens het genoemde debat kwam 
een meerderheid van de Kamer tot 
een ander standpunt. Er werden, 
zoals bekend is, twee moties 
aanvaard. De motie-Kok vroeg om 
initiatiefwetgeving ter beëindiging 
van pensioenaanspraken van de 
weduwen van NSB-kamerleden. De 
motie-De Grave wenste wetgeving 
met de gronden waarop de Kamer 
het pensioen van leden, voormalige 
leden en nagelaten betrekkingen 
geheel of gedeeltelijk zou kunnen 
laten vervallen. Deze kameruitspra-
ken vormen de basis voor het 
initiatiefwetsvoorstel dat nu voor ons 
ligt. 

De situatie — ik spreek dan over 
begin 1987 — kan als volgt worden 
samengevat. 

1. Het ambtelijk advies maakt 
duidelijk dat op grond van bestaande 
wetgeving de pensioenen van 
voormalige NSB-kamerleden of hun 
nabestaanden niet ten onrechte zijn 
toegekend. 

2. Om in die situatie verandering te 
brengen is afzonderlijke wetgeving 
nodig. 

3. Het kabinet komt niet met een 
voorstel. De Kamer spreekt daarop 
uit, dat er initiatiefwetgeving moet 
komen. 

4. Naar aanleiding hiervan krijgt 
een speciale werkgroep onder leiding 
van onze collega De Kwaadsteniet de 
opdracht om de mogelijkheid van een 
wettelijke regeling nader te onder-
zoeken. 

De uitgangspunten voor deze 
werkgroep vormen de aanvaarde 
kamermoties en het gegeven van de 

grondwettelijk vereiste gekwalificeer-
de meerderheid voor een dergelijk 
wetsvoorstel in beide Kamers. De 
werkgroep-De Kwaadsteniet komt op 
haar beurt met drie uitwerkingen 
voor een wettelijke regeling: zij doet 
voorstellen voor de uitvoering van de 
motie-De Grave en van de motie-Kok 
en zij geeft een variant met elemen-
ten uit beide moties. Deze variant is 
een gecombineerd voorstel met een 
regeling voor eventuele uitzonderlijke 
gebeurtenissen in de toekomst en 
met een wettelijke regeling voor 
enkele specifieke gevallen in het 
verleden met betrekking tot de 
pensioenen van voormalige NSB-ka-
merleden. Ik hecht eraan, nog eens 
op te merken dat de werkgroep-De 
Kwaadsteniet uitstekend werk heeft 
verricht door op een zorgvuldige 
wijze de mogelijkheden en de 
grenzen van een wettelijke regeling 
nader te onderzoeken. 

De werkgroep komt tot de 
conclusie dat de laatste variant — 
dat wil zeggen: de combinatie van 
een regeling voor de toekomst en 
een regeling voor het verleden — een 
reële mogelijkheid biedt om de 
vereiste grondwettelijke meerderheid 
in de Kamer te behalen. De rapporta-
ge van de werkgroep — dat wordt 
ook eigenlijk in het verslag met 
zoveel woorden aangegeven — biedt 
op dat moment onvoldoende basis 
voor definitieve besluitvorming. Eerst 
bij stemming over een initiatiefwets-
voorstel, zo stelt de werkgroep, kan 
immers worden vastgesteld of de 
vereiste meerderheid aanwezig is. De 
uiteindelijk wilsvorming moet hier in 
deze Kamer blijken. Precies deze 
overweging is voor de PvdA-fractie 
een belangrijke factor geweest om 
aan te dringen op indiening van een 
initiatiefvoorstel. Dat voorstel hebben 
we nu te beoordelen, en daarbij zijn 
allereerst twee belangrijke vragen 
aan de orde. De eerste vraag betreft 
de legitimiteit, de tweede vraag is, of 
met dit voorstel een redelijke 
uitvoering is gegeven aan de 
motie-De Grave en de motie-Kok. Ik 
stel om te beginnen vast dat er geen 
verschil van inzicht is in het feit dat 
de wetgever bevoegd is tot het 
treffen van een wettelijke voorzie-
ning, zoals nu voorligt. Dat lazen we 
reeds in het verslag van de ambtelij-
ke werkgroep, ons toegezonden door 
de minister, het werd vervolgens 
bevestigd door adviezen van de 
hoogleraren Simons en Elzinga, en 
ten slotte blijkt het ook opnieuw uit 
de rapportage van de werkgroep-De 

Kwaadsteniet. De wetgever, in dit 
geval dus ook deze Kamer, is dus 
bevoegd tot deze wetgeving. Anders 
kan men oordelen over de opportuni-
teit, zo men wil de wenselijkheid, van 
deze wetgeving. Het is volstrekt 
duidelijk dat hierover vanaf het begin 
een diepgaand verschil van mening 
bestaat, zowel binnen de ambtelijke 
werkgroepen als in deze Kamer. Ik 
kom daar straks nog op terug. 

Het tweede belangrijke criterium 
van afweging vormt de vraag of dit 
voorstel een adequate en een 
correcte uitwerking is van door de 
Kamer eerder aanvaarde moties. De 
motie-De Grave spreekt zich uit voor 
een wettelijke regeling voor de 
toekomst, de motie-Kok wenst een 
voorziening voor een ontwikkeling in 
het verleden. Zoals gezegd zijn in het 
voorstel van de werkgroep-De 
Kwaadsteniet beide voorstellen in 
elkaar geschoven en slechts op basis 
van aanvaarding van dit compromis 
kan uitvoering worden gegeven aan 
beide moties. Het laatste heeft de 
indieners terecht voor ogen gestaan 
bij hun ontwerp. Naar mijn opvatting 
zijn zij er, gegeven alle beperkingen 
en randvoorwaarden, in geslaagd om 
zowel in de structuur van de wet als 
in de door hen gegeven motivering 
een juiste uitwerking te geven aan de 
oorspronkelijke bedoelingen van een 
meerderheid in deze Kamer. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom 
hiermee op de toelichting van het 
initiatiefwetsvoorstel en op een enkel 
punt dat we reeds in de schriftelijke 
voorbereiding ter discussie hebben 
gesteld. De indieners hebben zich 
ingespannen om in de nota naar 
aanleiding van het verslag zorgvuldig 
te reageren op gemaakte opmerkin-
gen van de fracties. Het antwoord, 
het zal u niet verbazen, heeft niet 
steeds op ieder punt ieder lid van 
mijn fractie kunnen overtuigen, maar 
er is — ik wil dat ook gezegd hebben 
— waardering voor de wijze waarop 
de indieners hun positie hebben 
toegelicht, verduidelijkt en verhel-
derd. Met hun voorstel beogen de 
indieners, een leemte in de pensioen-
wetgeving voor kamerleden op te 
heffen. Ambtenaren, andere politieke 
ambtsdragers, kunnen onder 
uitzonderlijke omstandigheden hun 
recht op pensioen verliezen, en dat 
geldt tot op heden niet voor kamerle-
den. De betrokken bepalingen zijn na 
1945 veelvuldig toegepast. Ambte-
naren die onder het Zuiveringsbesluit 
van 1944 vielen, zagen onherroepe-
lijk hun pensioenrechten vervallen. 
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Later is men tot een zekere verzach-
ting gekomen, zo goed als tot op de 
dag van vandaag nog steeds zware 
oorlogsmisdrijven vervolgd kunnen 
worden. Onwaardig en onvaderlands 
lievend gedrag van een ambtenaar 
tijdens de Tweede Wereldoorlog 
leidde, dat weten we, tot het verval 
van pensioenrechten, doch landver-
raad van NSB-kamerleden leidde niet 
tot diezelfde consequentie, en zo kon 
de paradoxale situatie ontstaan dat 
de pensioenaanspraken van de 
ambtenaar Rost van Tonningen hem 
werden ontnomen, terwijl aan de 
periode van zijn kamerlidmaatschap 
tot op heden pensioenrechten 
kunnen worden ontleend. Voor velen 
een ondraaglijke gedachte. 

De vraag of er een algemene 
regeling in de pensioenwetgeving 
voor kamerleden moet komen, is 
eerder aan de orde geweest. Lezend 
in de Handelingen, ben ik tot de 
overtuiging gekomen dat het treffen 
van een voorziening als zodanig niet 
het grootste struikelblok is geweest. 
De bezwaren richtten zich in 1967, 
toen in deze Kamer daarover een 
debat werd gevoerd, meer op het 
onderdeel van het voorstel van de 
regering, waardoor de Kroon, dus de 
regering, de bevoegdheid zou krijgen 
om het pensioen van kamerleden te 
laten vervallen. Het ging de Kamer 
indertijd te ver dat de regering op 
grond van een veroordeling voor een 
strafbaar feit, uit Nederlands 
nationaal oogpunt onwaardig gedrag 
zou kunnen concluderen en daarmee 
een kamerlid zijn recht op pensioen 
kon ontnemen. Met name het 
toenmalig kamerlid Marcus Bakker 
heeft daarover een principieel 
constitutioneel betoog gehouden en 
Kamer en kabinet ervan overtuigd dat 
deze bovenschikking van regering 
boven de Kamer niet juist was en de 
voorgestelde regeling zo niet moest 
worden ingevoerd. 

In het voorstel dat nu op tafel ligt, 
zijn de criteria veel scherper om-
schreven, namelijk het in vijandelijke 
krijgs- of overheidsdienst treden en 
het begaan van misdrijven tegen de 
menselijkheid. Bovendien wordt in 
het voorstel niet meer de Kroon, 
maar uitsluitend de Kamer zelf de 
bevoegheid gegeven, gehoord de 
Raad van State, pensioenrechten 
geheel of gedeeltelijk te laten 
vervallen. 

De bezwaren uit het verleden 
tegen een algemene regeling, zoals 
nu verwoord in het eerste deel van 
artikel 75, lijken mij daardoor in 

belangrijke mate ondervangen. Een 
bijkomend gezichtspunt is dat door 
de aanvaarding van dit gedeelte van 
het wetsvoorstel de bestaande 
rechtspositionele ongelijkheid tussen 
kamerleden, ambtenaren en andere 
politieke ambtsdragers wordt 
opgeheven. 

Het wetsvoorstel biedt met de 
algemene regeling ook een invals-
hoek voor het verleden. Daarmee is, 
naar aanleiding van de pensioentoe-
kenning aan de weduwe Rost van 
Tonningen, de hele discussie 
begonnen. De norm in het wetsvoor-
stel is duidelijk. Het valt niet te 
rechtvaardigen dat pensioenrechten 
kunnen worden ontleend aan het 
kamerlidmaatschap van NSB'ers, die 
zich in feite aan de ergste misdrijven 
hebben schuldig gemaakt. De 
indieners willen deze situatie via 
artikel 75c beëindigen. In dat 
verband heb ik nog een vraag. Artikel 
75c verwijst naar het besluit Tijdelijke 
Staten-Generaal en heeft betrekking 
op die kamerleden die werden 
ingedeeld onder artikel 3, lid 1, b tot 
en met e. Rost van Tonningen was op 
dat moment reeds overleden en staat 
vermeld onder een andere categorie 
in die lijst. Is de huidige redactie van 
artikel 75c daarop afgestemd? 

In de schriftelijke procedure is een 
aantal zaken aan de orde gesteld, 
waarover ik nog een opmerking zou 
willen maken. Het gaat daarbij om de 
vraag of de wetgever het recht heeft 
om in te grijpen in een situatie die zo 
lang geduld is; verder om de mate 
waarin de pensioentoekenning aan 
voormalige NSB-kamerleden, met 
name bij de Tweede Kamer, bekend 
mocht worden verondersteld; 
vervolgens het punt of er in dit geval 
geen sprake is van gelegenheidswet-
geving. Kortom, dit zijn zaken die in 
de discussie rond dit onderwerp veel 
aan de orde zijn gesteld. 

Mijnheer de Voorzitter! Het bekend 
worden van de feiten rond toeken-
ning van pensioen aan NSB-kamerle-
d-sn heeft velen verbijsterd. Uiteraard 
is, binnen het kader van de bestaande 
wetgeving de toekenning rechtmatig 
verlopen. Het valt echter niet goed te 
begrijpen dat in de eerste jaren na de 
Tweede Wereldoorlog geen maatre-
gelen zijn getroffen om te voorkomen 
dat NSB-kamerleden bevoorrecht 
werden ten opzichte van bij voor-
beeld burgemeesters met een 
vergelijkbaar verleden. Of de Kamer 
wel of niet geïnformeerd was, kan 
hooguit een verklaring vormen voor 
het antwoord op de vraag waarom 

van deze kant niet eerder een 
initiatief is genomen. Het heeft 
uiteraard in onze visie geen betrek-
king op de verantwoordelijkheid in 
deze zaak van de Kamer als mede-
wetgever. De vraag of de Kamer op 
enig moment van deze pensioenprak-
tijk op de hoogte was, laat zich 
achteraf moeilijk beantwoorden. 
Maar ik neem aan dat de indieners 
zich terdege vergewist hebben van 
de feiten en omstandigheden toen zij 
in de nota naar aanleiding van het 
verslag concludeerden dat nergens 
kon vastgesteld en uit niets is 
gebleken dat de Tweede Kamer op 
de hoogte was. 

Zoals gezegd, het punt van de 
informatie aan de Kamer is belang-
wekkend, maar het vormt voor ons 
niet het beslissende argument in het 
afwegingsproces. Het feit dat de 
toekenning van de pensioenrechten 
zich over een zo groot aantal jaren 
uitstrekt, vormt voor een aantal leden 
in deze Kamer — ook in mijn fractie 
— een belangrijken misschien een 
doorslaggevend bezwaar tegen dit 
voorstel. De gedachte is dat een 
rechtsverhouding tussen en overheid 
en burger, die gedurende zoveel 
jaren heeft bestaan, niet verbroken 
kan worden zonder dat ingrijpende 
veranderingen hebben plaatsgevon 
den. Deze argumentatie, mijnheer de 
Voorzitter, verwijst naar het begrip 
"verkregen rechten". Een aspect dat 
in dit verband uiteraard belangrijk is. 

In ons wetgevings- en rechtsstelsel 
speelt het begrip "verworven 
rechten" een belangrijke rol. Het 
duidt op het bestendige karakter in 
de verhouding tussen overheid en 
burger. Maar ook deze "verkregen 
rechten" vormen geen absolute norm 
en de duur van een rechtsverhouding 
als zodanig ook niet. Het is ons uit de 
praktijk van de wetgeving bekend dat 
de wetgever regelmatig rechtsaan-
spraken van de burger wijzigt. Veelal 
is er dan ook in persoonlijke zin 
sprake van een inbreuk op reeds 
eerder toegekende rechten. De 
wetgever heeft daartoe de bevoegd-
heid en neemt deze ook regelmatig. 
Uiteraard zijn daarbij afwegingen in 
het kader van de rechtszekerheid te 
maken. Maar uitgangspunten van 
rechtszekerheid hebben als zodanig 
geen autonoom karakter en worden 
in de praktijk begrensd door overwe-
gingen van bij voorbeeld rechtvaar-
digheid en rechtsgelijkheid. 

In dit geval is bij voorbeeld het 
element van rechtsgelijkheid met 
vergelijkbare categorieën ambte-
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naren en politieke ambtsdragers ver 
te zoeken. De indieners wegen de 
elementen van rechtszekerheid, maar 
rechtvaardigen hun inbreuk op de 
pensioenrechten van nabestaanden 
van NSB-kamerleden door te 
verwijzen naar de uitzonderlijke 
omstandigheden van de Tweede 
Wereldoorlog, de oorlogsomstandig-
heden en de gepleegde misdrijven. 
Anders gezegd: ook vandaag, ruim 
40 jaar na de Tweede Wereldoorlog, 
moeten aan het kamerlidmaatschap 
van hen die zich schuldig hebben 
gemaakt aan de meest ernstige 
misdrijven en landverraad geen 
pensioenrechten kunnen worden 
ontleend. Dat is naar ik meen de kern 
van de visie van de indieners. 

Voorzitter! Daarmee zijn wij bij kern 
van de afweging die gemaakt moet 
worden bij dit voorstel. De lange 
periode waarin pensioenaanspraken 
hebben bestaan en daarnaast de 
uitzonderlijk ernstige omstandighe-
den hebben de indieners tot de 
overtuiging gevoerd dat de pensioen-
aanspraken beëindigd moeten 
worden. Dat kan alleen maar via 
wetgeving. Dat vastgesteld hebbend, 
past dan hierop ook niet het stempel 
van gelegenheidswetgeving? Zoals 
de indieners terecht opmerken, kan 
men hen moeilijk verwijten dat het 
aantal NSB-kamerleden uiteindelijk 
beperkt was. 

In de nota naar aanleiding van het 
verslag wordt nog eens duidelijk 
gemaakt wie het waren, uit wie deze 
groep bestond. Rost van Tonningen, 
De Marchant et d 'Ansembourg, 
Dieters en Woudenberg hebben de 
meest ellendige vorm van collabora-
tie gepleegd waarvoor zij gevange-
nisstraffen van tussen de tien en 
twint ig jaar hebben gekregen, met 
uitzondering van Rost van Tonningen 
die in gevangenschap overleed. 
Overigens zou deze plaatsvervan-
gend leider van de NSB, lid van de 
Waffen-SS, indien het tot een 
berechting was gekomen, waar-
schijnlijk de zwaarste straf uit die tijd 
hebben gekregen. 

Er zal vermoedelijk nooit een 
afdoende verklaring kunnen worden 
gegeven waarom niet eerder 
voorstellen zijn gedaan om de 
pensioenaanspraken van NSB-ka-
merleden te beëindigen. Dat bepaalt 
mede het gecompliceerde karakter 
van deze erfenis waarover wij 
vandaag hebben te oordelen. In ons 
eindoordeel vindt een afweging 
plaats tussen opvattingen over en 
beginselen van rechtvaardigheid en 

rechtszekerheid. Deze beginselen 
staan eerder naast dan tegenover 
elkaar. Hier is geen sprake van een 
polaire verhouding. Beginselen van 
rechtvaardigheid kunnen immers niet 
functioneren zonder elementaire 
uitgangspunten van rechtszekerheid. 
Omgekeerd is, zoals Elzinga terecht 
opmerkt, een rechtmatigheidstoets 
meer dan een wetmatigheidstoets. 
Het beginsel van rechtszekerheid 
dient immers ook garanties aan 
rechtvaardigheid in zich te bergen. Er 
is in dit afwegingsproces geen 
criterium en geen norm, noch een 
juridische, noch een ethische, welke 
een absolute geldigheid heeft. 

Het is bekend dat een aantal leden 
van mijn fractie onoverkomelijke 
bezwaren heeft tegen het voorstel. 
Hun conclusie was en is dat er 
sprake is van een rechtmatig 
genomen besluit, waardoor verwach-
tingen zijn gewekt die in ons 
rechtsbestel moeten worden 
nagekomen. Zij achten weliswaar de 
besluitvorming uit het verleden 
onbegrijpelijk en het bestaan van die 
pensioenen een absurditeit, maar zij 
zijn van mening dat, gegeven de 
normen van de rechtsstaat, het niet 
juist is, daarin wijziging te brengen. 
In de schriftelijke behandeling van dit 
wetsontwerp hebben zij geen 
doorslaggevende argumenten 
kunnen vinden om op dit standpunt 
terug te komen. Hoe begrijpelijk de 
verontwaardiging in de samenleving 
ook is, deze leden van mijn fractie 
blijven de mening toegedaan dat 
beëindiging van de pensioenrechten 
strijdig moet worden geacht met het 
beginsel van de rechtszekerheid en 
de rechtsstaat. 

Een ander deel, de meerderheid, 
van mijn fractie wil dit wetsontwerp 
steunen. De wandaden van voormali-
ge NSB-kamerleden zijn zo ernstig, 
dat erkenning van pensioenrechten 
op geen enkele wijze valt te begrij-
pen, te rechtvaardigen o f t e accepte-
ren. Landverraad en misdrijven 
jegens de menselijkheid zijn de 
ernstigste beschuldigingen die men 
tegen gekozen volksvertenwoordi-
gers kan inbrengen. Er is geen enkele 
rechtvaardiging om de solidariteit 
van de gemeenschap tegenover deze 
kamerleden in stand te houden. 
Andere overheidsdienaren werden 
voor minder zware misdrijven tijdens 
de Tweede Wereldoorlog naderhand 
gestraft, onder andere met verval van 
pensioenrechten. De bestaande 
discriminatie tussen voormalige 
NSB-kamerleden en de gezuiverde 

dienaren van de overheid moet 
worden opgeheven. De wetgever is 
bevoegd de vereiste wetgeving tot 
stand te brengen. Deze leden van 
mijn fractie vinden het wetsvoorstel 
een correcte uitwerking van eerder 
door de Kamer aanvaarde moties. 

D 
De heer W iebenga (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Nu wij ten tweeden 
male in deze ruimte praten over de 
politieke pensioenen in de context 
van de toekomst, maar ook in de 
context van het oorlogsverleden, wil 
ik beginnen met te herinneren aan 
enige overwegingen die ik namens 
mijn fractie in het vorige kamerdebat 
over het pensioen van de weduwe 
Rost van Tonningen in november 
1986 naar voren heb gebracht. Ik 
heb toen gezegd dat mijn fractie de 
afweging die gemaakt moest worden 
ervoer als een afschuwelijke afwe-
ging, een afweging over een absurd 
geval, een uitwas. Ik heb gesproken 
over twijfel en pijn bij de leden van 
mijn fractie en ongetwijfeld ook bij 
alle andere leden van dit huis. Die 
twijfel en pijn zijn ook nu nog 
aanwezig in onze harten omdat het 
geval dat de aanleiding is voor deze 
wetgeving zo schrijnend is. 

Aan de ene kant zijn daar de 
landsverradelijke kamerleden. 
Terecht vermelden de initiatiefne-
mers — ik onderstreep wat de heer 
Meijer hierover heeft gezegd — dat 
het niet een categorie politici betreft 
die kleine krullenjongens waren. Het 
gaat om politici die vooraan stonden 
bij het heulen met de vijand, met een 
regime dat miljoenen mensen naar 
de gaskamer heeft gebracht en dat 
onnoemelijk leed heeft gebracht in 
zoveel Nederlandse gezinnen en ook 
elders. Honger en dood. Rost van 
Tonningen: tweede man van de NSB, 
Obersturmführer bij de Waffen-SS. 
Graaf De Marchant et d 'Ansem-
bourg: veroordeeld tot vijftien jaar 
gevangenisstraf. Dieters, onder 
andere ook SS-Sturmmann geweest, 
kreeg tien jaar gevangenisstraf en 
Woudenberg een gevangenisstraf 
van twintig jaar. 

Dan is er de andere kant van de 
medaille: zij die zich verzet hebben, 
en de talloze slachtoffers. Nooit 
mogen wij vergeten wat hun is 
aangedaan en wij zullen dat ook niet 
doen. Wij begrijpen ook dat in hun 
ogen voor vergeving jegens de 
oorlogsmisdadigers en landverraders 
geen ruimte is. In dit licht, zo heb ik 
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het ook gesteld in november 1986, 
praten wij nu niet over een abstrac-
tie, over een theoretisch geval. De 
betekenis van het voorliggend 
wetsvoorstel zit ook daarin, dat wij 
vandaag moeten omgaan met onze 
geschiedenis en met de gevolgen 
daarvan voor het heden. 

De beraadslaging vandaag — het 
is wrang, dat te moeten vaststellen 
— moet ook nu nog plaatsvinden 
onder de doem van de weduwe Rost 
van Tonningen die in de oorlog, zoals 
gezegd, heeft geheuld met de beulen 
en die tot op heden voluit neo-nazi is, 
internationale contacten heeft en de 
holocaust tracht goed te praten door 
het verspreiden van giftige lectuur. 
Ook nu doe ik een oproep aan haar, 
te stoppen met deze onwaardige 
activiteiten. Zij is daar niet mee 
gestopt, ook na wat in november 
1986 is gebeurd en alles daarom-
heen. Opnieuw moet zij binnenkort 
strafrechtelijk vervolgd worden. Maar 
ik vind dat wij opnieuw moeten 
zeggen: neem afstand van uw 
verleden, mevrouw Rost van 
Tonningen, ga bij uzelf te rade wat 
een leed u bij zovele mensen nog 
dagelijks aanricht. 

Voorzitter! Mijn fractie heeft 
respect voor de indieners, voor het 
feit dat zij gemeend hebben het 
parlement voor de ogen van de 
Nederlandse bevolking te moeten 
nopen, zich definitief en onontkoom-
baar uit te spreken over de vraag 
waar de grenzen liggen van recht en 
onrecht, waar rechtszekerheid en 
rechtvaardigheid hun grenzen vinden 
in een democratisch land. 

Dat brengt mij op de gevolgde 
procedure. De vraag is of de 
gevolgde procedure de goede was. 
Uit de stukken is gebleken dat mijn 
fractie, overigens met vele andere 
fracties, meende dat het beter zou 
zijn geweest als de rapportage van 
de werkgroep-De Kwaadsteniet niet 
alleen was gevolgd door een peiling 
in de boezem van de fracties, maar 
ook met een openbaar debat over de 
verder te volgen weg. Die opstelling 
is min of meer doorkruist door de 
aankondiging van de fractie van de 
PvdA dat een initiatiefwetsvoorstel 
zou worden ingediend. Daardoor zou 
een afrondend debat in dat stadium 
niet hoeven plaats te vinden met 
behulp van moties, maar met behulp 
van een voorliggend wetsvoorstel. 
Ook werd gesteld, zoals uit de 
stukken blijkt, dat de Raad van State 
dan zijn oordeel over zo'n wetsvoor-
stel zou kunnen geven. Daarop kom 

ik straks nog terug. Vele leden van 
mijn fractie hadden niettemin een, 
mogelijk tussentijds, kamerdebat 
gevoerd willen zien om aan de hand 
daarvan alsnog in deze Kamer, in het 
openbaar te peilen of het zin had, op 
deze weg verder te gaan. Die leden 
overwogen daarbij dat anders 
wellicht hoop en verwachting zouden 
worden aangewakkerd bij de vele 
mensen in ons land die met diepe 
emotie en soms ook lichamelijke pijn 
dit vraagstuk volgen. Hoop en 
verwachting die misschien later — ik 
onderstreep het woord misschien — 
alsnog tevergeefs zouden blijken te 
zijn. 

Voorzitter! Het is anders gegaan. 
Mijn fractie heeft ten slotte, alles 
afwegende — en wij nemen daarvoor 
de verantwoordelijkheid — gemeend, 
geen barrière van wat voor aard ook, 
in de weg te moeten leggen aan de 
uitoefening van het parlementair 
initiatiefrecht. Mede omdat er geen 
openbaar debat is geweest in de fase 
van ongeveer juni van het vorig jaar 
heeft mijn fractie haar leden er niet 
van willen weerhouden, mee te 
werken aan het initiatiefvoorstel van 
wet. Onze fractiegenoten Ploeg en 
Weisglas hebben het voorstel zoals 
bekend — zij zitten nu ook achter de 
regeringstafel — mede ondertekend, 
op persoonlijke titel. Maar zij uiten 
zich daarmee ook voor verscheidene 
andere fractieleden. 

Ik kom tot de bespreking van de 
inhoud van het voorliggende 
wetsvoorstel. Ik begin bij de onder-
delen a en b van artikel 75, dat ik dan 
maar zal kenschetsen als: de regeling 
voor de toekomst. De initiatiefne-
mers hebben duidelijke keuzen 
gemaakt. Ik wil erbij zeggen dat zij 
die keuzen ook op een duidelijke 
wijze hebben gemotiveerd in hun 
memorie van toelichting en in andere 
stukken. Zij hebben de keuze 
gemaakt voor ten eerste een 
facultatieve bepaling. De Kamer kan 
besluiten pensioenrechten vervallen 
te verklaren. Er is dus geen impera-
tieve bepaling. Zij hebben ervoor 
gekozen, voor te stellen dat de 
Tweede Kamer het beslissende 
orgaan is en niet — de heer Meijer 
sprak er zojuist al over — de 
regering. Er is ook gekozen voor 
toepassing in een beperkt aantal 
gevallen, met name oorlogsmisdaden 
en het treden in vijandelije dienst. 
Vervolgens is er gekozen voor een 
toepassing voor het geval dat het 
misdrijf is begaan en derhalve niet 
voor de mogelijkheid pensioenrech-

ten vervallen te verklaren indien men 
wegens de betrokken misdrijven is 
veroordeeld. Ten slotte is gekozen 
voor de mogelijkheid van rechterlijk 
beroep bij de Centrale Raad van 
Beroep. 

Een deel van mijn fractiegenoten 
staat achter deze keuze en deelt ook 
de argumenten die eraan ten 
grondslag liggen, onder meer dat 
vervallenverklaring van pensioen op 
dit moment wel mogelijk is voor 
ambtenaren, ministers enz., maar 
nog niet voor kamerleden en dat 
deze leemte moet worden opgevuld. 
Zij zeggen eveneens met de indie-
ners, dat het bezwaar van eerdere 
voorstellen dat de regering niet zou 
mogen beslissen over de positie van 
kamerleden adequaat is ondervangen 
in het voorliggende wetsvoorstel. 

Andere leden van mijn fractie 
hebben voor de toekomst bezwaar 
tegen dit element van het wetsvoor-
stel. Hun bezwaren zijn verder 
ongeveer de volgende. Ten eerste 
achten zij het principieel onjuist dat 
een gewone kamermeerderheid de 
rechtspositie van leden en van 
nabestaanden kan aanpassen. Wij 
hebben in het schriftelijk verkeer 
gevraagd of het niet denkbaar was 
daarvoor een tweederde meerder-
heid in te voeren. Dat doet overigens 
aan bepaalde principiële aspecten 
van de argumentatie niets af. Dat 
blijkt echter niet mogelijk te zijn. Er is 
een gesloten stelsel in de Grondwet 
opgenomen; het kan niet. 

Het tweede bezwaar van degenen 
in mijn fractie die dit element niet 
kunnen steunen, overigens in 
afwachting van het gemeen overleg, 
betreft het facultatieve karakter van 
de voorgestelde bepaling. De 
publieke opinie speelt bij dit soort 
beslissingen altijd een buitengewoon 
grote rol. De Kamer kan in die 
situaties een besluit tot vervallenver-
klaring van de pensioenrechten 
nemen, maar in een wellicht 
vergelijkbaar geval — maar alle 
gevallen zijn altijd net iets anders — 
kan zij ook besluiten de pensioen-
rechten niet aan te tasten. 

Het derde bezwaar betreft de 
mogelijkheid van aantasting van de 
rechtspositie van kamerleden zonder 
dat een veroordeling door de rechter 
daaraan is voorafgegaan. De 
betrokken leden achten dat onaan-
vaardbaar. Zij menen dat dit niet in 
een rechtsstaat past. Ik heb de 
Kamer op dit punt een amendement 
willen voorleggen, waarmee ove-
rigens de tekst van dit onderdeel ook 
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meer in overeenstemming wordt 
gebracht met de regeling die geldt 
voor ministers en staatssecretaris-
sen. Ook in het artikel over het 
vervallen verklaren van de pensioen-
rechten van ministers, staatssecreta-
rissen, hun nabestaanden enz. staat 
dat dit mogelijk is wanneer er een 
veroordeling heeft plaatsgevonden. 

Voorzitter: Joekes 

De heer Wiebenga (VVD): Ik moet 
er overigens nog iets bij zeggen, voor 
de helderheid en de zuiverheid van 
de discussie. Waar een deel van mijn 
fractie met de regeling voor de 
toekomst kan instemmen, zullen een 
aantal leden daaruit ook voor het 
amendement stemmen, omdat zij dit 
een verbetering achten van de 
voorgestelde wettelijke regeling. Een 
aantal van mijn fractiegenoten die 
zich niet kunnen verenigen met dit 
element van het wetsvoorstel 
overwegen, hun stem aan dit 
amendement te geven, want als het 
wetsvoorstel tot wet wordt verheven 
komt er dan een betere regeling tot 
stand. 

En, Voorzitter, het laatste bezwaar 
van degenen in mijn fractie die dit 
onderdeel van het wetsvoorstel niet 
onderschrijven, betreft de voorge-
stelde mogelijkheid van rechterlijk 
beroep bij de Centrale Raad van 
Beroep. Met name duchten deze 
fractiegenoten de mogelijkheid dat 
de rechter een eenmaal door het 
parlement genomen besluit onge-
grond verklaart. Wij achten dit een 
eventuele klap in het gezicht van de 
democratie en wij vrezen dat hiermee 
grote schade zou kunnen worden 
veroorzaakt. 

Dan kom ik op het onderdeel van 
het wetsvoorstel dat op het verleden 
betrekking heeft. Ook hierbij hebben 
de indieners een goed gemotiveerde 
en ook duidelijke keuze gemaakt; ik 
wijs op onderdeel c. De indieners 
hebben de keuze gemaakt van 
mogelijke aantasting van de volledige 
pensioenrechten. Zij hebben dus niet 
de voorkeur gegeven aan de variant 
die in november 1986 een rol in de 
discussie speelde, namelijk het 
voorstel tot beëindiging van de 
doortelling van de diensttijd van de 
betrokken landverraderlijke kamerle-
den, waarbij de basispensioen-
grondslag die zij verworven hebben 
in hun kamerperiode van 1937 tot — 
fictief — 1941, behouden zou blijven. 
Die keuze heeft men niet gemaakt, 
en daar kan mijn hele fractie achter 

staan. Men heeft duidelijk gekozen 
voor het vervallen verklaren van het 
volledige pensioen van dit soort 
politici. 

Voorzitter! Ook hierbij geldt dat 
een deel van mijn fractie bij de 
huidige stand van zaken de argumen-
ten van de indieners om dit element 
deel te laten uitmaken van het 
wetsvoorstel ondersteunt. Deze 
fractiegenoten achten dit een logisch 
gevolg van de regeling voor de 
toekomst, die in de onderdelen a en 
b is neergelegd. Ze liggen ook in 
eikaars verlengde, zeggen deze 
leden. Zij ondersteunen de stelling 
van de indieners dat het voorstel niet 
gericht is op de weduwen Rost van 
Tonningen en De Marchant et 
d'Ansembourg, maar op de landver-
raderlijke kamerleden van destijds, 
die allen zeer ernstige misdrijven op 
hun kerfstok hebben. 

Overigens — dit ter zijde — zou ik 
de indieners nog willen vragen, hoe 
zij in dit verband de considerans van 
hun wetsvoorstel duiden. Die luidt: 
"Allen, die deze zullen zien of horen 
lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij 
in overweging genomen hebben, dat 
het wenselijk is in de Algemene 
pensioenwet politieke ambtsdragers 
bepalingen op te nemen (...) omtrent 
beëindiging van enkele bestaande 
weduwenpensioenen." Dat laatste 
duidt op de twee weduwenpensioe-
nen die ik zoeven aangaf. Mijn vraag 
is dus, hoe wij deze considerans 
moeten duiden. In de considerans 
komt immers meestal de kern van de 
bedoelingen naar voren. 

Ten slotte delen de aangegeven 
leden van mijn fractie de argumenta-
tie van de indieners dat de Kamer 
niet wist dat de weduwen in kwestie 
een staatspensioen kregen en dat de 
Kamer derhalve nu de dringende 
plicht heeft, deze anomalie ongedaan 
te maken, om der wille van de 
rechtvaardigheid. Het voortbestaan 
van deze pensioenen is strijdig, zo 
zeggen zij, met het rechtsgevoel van 
zeer velen. En zij vinden evenals vele 
anderen dat het parlement hiervoor 
niet langer medeverantwoordelijk 
mag zijn. 

Voorzitter! Andere leden van mijn 
fractie hebben grote moeite met het 
volgen van deze redenering, hoe 
graag zij deze argumenten ook 
zouden willen ondersteunen. Zij 
zeggen het volgende. Men heeft 
destijds geoordeeld, dat deze 
pensioenen rechtmatig zijn en ze zijn 
ruim dertig jaar en in een enkel geval 
bijna veertig jaar als zodanig 

uitgekeerd. In navolging van de Raad 
van State en overigens ook in 
overeenstemming met de opstelling 
van de regering zeggen zij dat 
stopzetting in strijd zou zijn met het 
beginsel van rechtszekerheid en dus 
met de grondslag van de democrati-
sche rechtsstaat. Zij betwijfelen 
overigens ook of de wetgever — en 
daarmee ook het parlement — niet 
had kunnen weten dat de betrokken 
weduwen een staatspensioen 
hadden. Zij wijzen daarbij op het 
volgende. Ten eerste is er het 
wetsvoorstel van 11 mei 1946 
geweest, waarbij Kamer en regering 
hebben beslist dat voor foute 
kamerleden van destijds geen 
pensioen zou worden opgebouwd 
over de jaren 1941 tot 1945, maar 
wel — dat is bewust zo besloten -
over de jaren 1937 tot — fictief — 
1941. Wat is het commentaar van de 
indieners daarop? 

Door enkele anderen buiten dit 
huis is erop gewezen dat er publika-
ties zijn geweest over het pensioen 
van de zwarte weduwe, onder andere 
in de Haagse Post van 1967, dus ten 
tijde van de behandeling van het 
vorige ontwerp inzake de Algemene 
pensioenwet politieke ambtsdragers. 
In 1970 stond er een vrij uitvoerige 
publikatie in Vrij Nederland. Toen is 
daaraan door van het parlement niets 
gedaan, evenmin door onze fractie. 

Dan is er bij deze leden van mijn 
fractie twijfel omtrent het volgende. 
Het wetsvoorstel, zo zeggen de 
indieners, richt zich niet rechtstreeks 
tot de weduwe, maar tot de landver-
raderlijke kamerleden vanwege 
datgene wat er destijds is gebeurd. 
Deze leden van mijn fractie constate-
ren dat het wetsvoorstel de landver-
raders, tegen wie het gericht is, niet 
meer kan treffen, althans niet wat 
onderdeel c betreft over het verle-
den. Het treft wel hun weduwen, 
maar daar mag het ten principale niet 
om gaan. De zwarte weduwe, 
mevrouw Rost van Tonningen, moet 
via het strafrecht worden aangepakt; 
zo mogelijk moet zij hard worden 
aangepakt. 

Ik wil toch graag weten hoe de 
indieners aankijken tegen de verder 
te volgen procedure. Ik zeg er 
uitdrukkelijk het volgende bij. Soms 
was er te horen dat alleen al het feit 
dat er nog een lange procedure te 
volgen zou zijn, een bezwaar is om 
wettelijke maatregelen te nemen. Dat 
standpunt wil mijn fractie unaniem 
tot het hare maken. Mocht dit 
wetsvoorstel binnenkort in deze 
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Kamer de vereiste tweederde 
meerderheid krijgen, dan volgen nog 
deze stadia: de Eerste Kamer, 
vervolgens opnieuw de Raad van 
State voor de eindadvisering aan de 
regering, daarop moet het contra-
seign van de regering komen, daarna 
komt de zaak opnieuw in deze Kamer 
aan de orde voor het afwegen van de 
wenselijkheid van het besluit tot het 
concreet beëindigen in een concreet 
geval of meer gevallen van de 
pensioenen en de uitkeringen. Als dit 
alles zo verloopt, is er volgens het 
voorstel van de indieners de moge-
lijkheid van beroep op de Centrale 
Raad van Beroep. Aangezien het 
hierbij over rechtsbeginselen gaat, is 
het natuurlijk niet uitgesloten dat 
men daarna het Europese hof voor 
de rechten van de mens in Straats-
burg nog adieert. Kunnen de 
indieners een schatting geven van de 
perioden die met dit gehele proces, 
als alles zo loopt als ik nu heb 
beschreven, gemoeid zijn? 

Misschien zeg ik het ten overvloe-
de, maar ik wil het toch voor de 
Handelingen gezegd hebben dat het 
niet aan twijfel onderhevig mag zijn 
dat elk fractielid van de W D ten 
scherpste afstand neemt van de 
verderfelijke activiteiten van me-
vrouw Rost van Tonningen. 

In deze discussie zijn de begrippen 
"rechtvaardigheid" en "rechtszeker-
he id" meer dan eens, ook met name 
buiten dit huis, als tegenstell ingen 
aangemerkt. Het is maar de vraag of 
dat terecht is. Is de rechtszekerheid 
niets meer dan het kille recht? Is de 
rechtsstaat amoreel? Is zij een 
vrouwe Justitia met een blinddoek 
voor haar ogen en een zwaard in de 
hand? Nee, iedereen die de rechts-
staat afdoet als een papieren 
constructie moet oppassen. Ik zeg 
ook niet dat het in dit huis gebeurt. 
Iedereen die dat echter doet, weet 
waar hij aan begint als hij daaraan 
gaat morrelen; hij weet niet waar hij 
eindigt. Wij moeten — en daar gaat 
het mijn fractie om — beoordelen of 
wij binnen de grenzen van ons 
rechtsbestel van onze rechtsstaat en 
onze rechtsbeginselen tot wetgeving 
kunnen komen. Deze afweging heeft 
binnen mijn fractie vooralsnog niet — 
ik stipte het zojuist al aan — tot 
gelijkluidende conclusies kunnen 
leiden. 

Ongeveer de helft van mijn fractie 
overweegt het wetsvoorstel te 
steunen. Naast alle motiveringen die 
ik ai heb gegeven, menen deze 
fractiegenoten dat er geen toestand 

mag ontstaan waarin niet alleen de 
oorlogsslachtoffers en de verzets-
deelnemers in een positie terechtko-
men waarin zij moeten zeggen " u w 
rechtsstaat is de onze niet meer". 
Ongeveer de andere helft van de 
leden van mijn fractie zou niets liever 
wil len dan deze smet in ons volksbe-
staan aangrijpen. Men ziet daartoe 
echter geen vrijheid. In november 
1986 heb ik al namens een aantal 
van hen gezegd dat zij de gedachte 
niet kunnen verdragen dat Rost van 
Tonningen de rechtsstaat tweemaal 
zou verkrachten: eerst in de oorlog 
en nu opnieuw. 

D 
De heer Schut te (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Vorige sprekers wezen er 
al op dat in de discussie over de 
pensioenen van nabestaanden van 
kamerleden van de NSB twee 
begrippen centraal staan: rechtvaar-
digheid en rechtszekerheid. Vooral in 
deze zaak is naar mijn gevoel echter 
een derde begrip niet minder 
belangrijk, te weten zorgvuldigheid. 

Tijdens en na de vorige kamerde-
batten in november 1986 leefde in 
brede kring het besef dat juist 
wegens de allerwegen aanwezige 
gevoelens van afschuw jegens alles 
wat herinnert aan de praktijken van 
kamerleden van de NSB een 
zorgvuldige handelwijze vereist was. 
Daarom stemde elk lid overeenkom-
stig de eigen overtuiging. Daarom 
bevatten de beide aangenomen 
kamermoties de clausule dat het 
moest gaan om een voorstel dat kans 
maakt op een tweederde meerder-
heid. Daarom is vervolgens via een 
werkgroep en door raadpleging van 
alle fracties en hun voorzitters 
nagegaan of aan deze clausule kon 
worden voldaan. 

Op 20 mei 1987 moest de 
kamervoorzitter concluderen dat een 
voorstel zoals nu in grote lijnen is 
gedaan, kon rekenen op de steun van 
ongeveer de helft van het aantal 
kamerleden. Ondanks het feit dat 
niet is voldaan aan het voorbehoud in 
beide kameruitspraken, komen de 
initiatiefnemers nu met een voorstel. 
Dit vind ik niet in overeenstemming 
met de zorgvuldigheid die tot nu toe 
in deze zaak is betracht. 

Het recht van initiatief is een 
belangrijk recht van deze Kamer. Het 
is goed dat elk lid het recht heeft, 
een initiatiefvoorstel aanhangig te 
maken. Tot de kenmerken van elk 
recht behoort het recht, er geen 

gebruik van te maken. Hiertoe 
bestond, dunkt mij, in dit geval alle 
aanleiding. 

Na de vorige debatten over deze 
zaak heb ik gestemd tegen de 
moties-Kok en -De Grave. Ik kan aan 
het initiatiefvoorstel geen argumen-
ten ontlenen om hierover nu anders 
te denken. Nieuwe argumenten 
komen niet naar voren. Gewijzigde 
omstandigheden zijn er niet, of het 
moest zijn dat inmiddels ook de Raad 
van State negatief heeft geadviseerd. 
Ik volsta daarom met een korte 
reactie op de belangrijkste argumen-
ten van de indieners. 

Geen meningsverschil bestaat met 
de indieners over het respecteren 
van eenmaal toegekende wettelijke 
rechten. Dit betekent geen onaan-
tastbaarheid. Gewijzigde feiten en 
omstandigheden kunnen wijziging in 
en beperking van rechten rechtvaar-
digen. Het wordt echter anders, als 
de wetgever geen gewijzigde feiten 
of omstandigheden kan aanvoeren, 
maar de eerder gemaakte afweging 
na 30 jaar wil corrigeren ten nadele 
van rechthebbenden. Dit gebeurt in 
feite, als de indieners wijzen op de 
uitzonderlijke omstandigheden, niet 
nu, in deze ti jd, maar in de Tweede 
Wereldoorlog. Over die uitzonderlijke 
omstandigheden heeft de wetgever 
immers geoordeeld zonder de 
omstreden rechten in het geding te 
brengen. 

Gelukkig hebben de indieners in 
hun nota naar aanleiding van het 
verslag enige afstand genomen van 
de discussie over de vraag of de 
Tweede Kamer wist dat de betrokke-
nen pensioen genoten. De wetgever 
heeft regelen gesteld waaruit 
bepaalde rechten voortvloeien. Het 
feit dat een deel van de wetgevende 
macht lange tijd niet besefte welke 
rechten uit de wet voortvloeiden, kan 
niet gelden als een uitzonderlijke 
omstandigheid die een inbreuk op de 
rechtszekerheid rechtvaardigt. 
Onbekendheid met de effecten van 
eigen handelen kan soms een excuus 
zijn om dit handelen niet te zeer aan 
te rekenen, maar niet om anderen 
ervoor te straffen. 

Beëindiging van de pensioenen is 
volgens de indieners een eis van 
rechtvaardigheid. Wij mogen leven in 
een rechtsstaat. Hierin is de rechts-
zekerheid van alle burgers essentieel. 
We zetten de rechtsstaat onder 
spanning als wij met een beroep op 
het rechtsgevoel van mensen de 
rechtszekerheid van anderen willen 
aantasten. Dat moeten we ook 
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degenen kunnen vertellen die nu nog 
lijden onder de gevolgen van een 
systeem waarvan de rechtsongelijk-
heid en willekeur de harde kern 
vormden. De kracht van onze 
rechtsstaat is, dat ze elke rechtson-
gelijkheid en willekeur afwijst, zelfs 
tegenover hen die van willekeur ook 
vandaag nog een systeem zouden 
willen maken. 

D 
De heer Kohnstamm (D66): 
Mijnheer de Voorzitter! De inbreng 
van de zijde van mijn fractie bij de 
behandeling van het voorliggend 
voorstel van wet zal relatief gespro-
ken kort zijn. 

De argumenten voor en tegen het 
intrekken van het pensioen van 
mevrouw Rost van Tonningen zijn 
tijdens de discussie van november 
1986 op intense wijze en uitvoerig 
gewisseld. Maar ook sindsdien heeft 
die discussie bij tijd en wijle de 
agenda van mijn fractie bepaald. 
Belangrijke momenten waren daarbij 
onder andere het publiceren van de 
brief van de werkgroep-De Kwaad-
steniet in februari/maart 1987, de 
beslissing van de fractievoorzitters 
over de te volgen procedure van eind 
mei 1987 en sindsdien de schriftelij-
ke voorbereiding van het voorliggen-
de initiatiefvoorstel van wet. 
Desondanks zijn de standpunten van 
de leden van mijn fractie vooralsnog 
ongewijzigd gebleven. Zoals het er nu 
voorstaat, zullen twee leden van mijn 
fractie het initiatiefvoorstel van wet 
steunen, terwijl zeven leden hun 
steun daaraan zullen onthouden. 

Alvorens de afweging die wij 
daarbij gemaakt hebben, de revue te 
laten passeren, kan ik er niet onderuit 
om, overigens namens de gehele 
fractie, naar voren te brengen dat wij 
het betreuren dat het initiatiefvoor-
stel is ingediend. Al meer dan een 
jaar geleden, 20 mei 1987, consta-
teerde de heer Dolman, als Voorzitter 
van deze Kamer, aan de hand van de 
door de fractievoorzitters verstrekte 
gegevens dat een initiatiefvoorstel 
overeenkomstig variant c — vrijwel 
identiek aan het voorliggende 
voorstel van wet — op de steun van 
ongeveer de helft van het aantal 
leden kon rekenen. 

Juist nu de Kamer in november 
1986 door middel van de motie-Kok 
c.s. en de motie-De Grave c.s. 
expliciet had uitgesproken, dat een 
initiatiefvoorstel van wet moest 
worden voorbereid "dat kans maakt 

op een steun van tweederde van haar 
leden" en juist nu door middel van 
een zorgvuldig gekozen procedure 
vastgesteld was dat die benodigde 
tweederde meerderheid er niet was, 
ware het ons een lief ding waard 
geweest als indiening van het 
voorliggende wetsvoorstel achterwe-
ge zou zijn gebleven. Mijn fractie 
twijfelt noch tornt aan het recht dat 
de indieners hadden om desalniette-
min het initiatiefvoorstel in te dienen 
noch overigens — ik hecht eraan om 
dit zeer expliciet naar voren te 
brengen — aan de goede bedoelin-
gen die zij aan de indiening ten 
grondslag legden. Maar soms, zo 
houd ik de indieners voor, is het 
onverstandig om niet naar de feiten 
te handelen. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat er ook 
zij van de procedurele bezwaren, het 
spreekt voor zichzelf dat, gegeven 
het onderwerp, mijn fractie zich 
opnieuw intensief inhoudelijk heeft 
verdiept in de belangrijkste vraag, te 
weten of het pensioen aan mevrouw 
Rost van Toningen kan worden 
onthouden. Maar alvorens daarop in 
te gaan, maak ik een enkele opmer-
king over twee andere vraagstukken. 

Mijn fractie dacht in november 
1986 dat het wellicht mogelijk was 
om aan het afschuwelijke dilemma 
dat aan het pensioen van die 
weduwe kleeft, te weten een keuze 
voor rechtszekerheid dan wel een 
keuze voor rechtsgelijkheid, te 
ontkomen. Tijdens dat debat is met 
name door collega Van der Burg de 
suggestie gedaan om bij wet de 
mogelijkheid te openen van gehele of 
gedeeltelijke vervallenverklaring van 
pensioenen, zoals die van mevrouw 
Rost van Tonningen, op grond van 
een nader te omschrijven strafrechte-
lijke veroordeling in de toekomst. Bij 
ons leefde wel een aantal niet 
onbelangrijke vragen over deze 
suggestie. Wij vonden echter dat de 
suggestie zeker een nadere studie 
waard was. Met het oog op die 
nadere studie — zo is ook de 
stemverklaring geweest — steunde 
mijn fractie unaniem de motie-De 
Grave. Ik constateer nu dat noch de 
werkgroep-De Kwaadsteniet noch 
anderen de suggestie van Van der 
Burg nader hebben onderzocht. Ik 
voeg hier gauw aan toe dat ook mijn 
fractie er niet in is geslaagd om zijn 
gedachte op een acceptebele wijze 
te concretiseren, zodat wij die weg 
thans voor onbegaanbaar moeten 
houden. 

Mijn fractie heeft in het kader van 

het agendapunt van vandaag — zo 
onbetwistbaar opgekomen door het 
abjecte gedrag van mevrouw Rost 
van Tonningen — geen behoefte aan 
een discussie over de vraag of 
wetgeving tot stand moet komen, 
waardoor ook voor leden van de 
Tweede Kamer onder zeer uitzonder-
lijke omstandigheden het recht of 
uitzicht op pensioen vervallen kan 
worden verklaard, evenals voor 
ambtenaren, ministers en staatsse-
cretarissen. Die discussie moet zeker 
gevoerd worden, maar — aldus mijn 
fractie — niet nu. Inhoudelijk heeft 
mijn fractie twijfel over de vraag of 
de voorgestelde leden a en b van 
artikel 75 van het initiatiefontwerp — 
en daarmee overigens een groot 
aantal andere min of meer vergelijk-
bare regelingen — wel juist zijn of 
ten minste wel juist geformuleerd 
zijn. Ernstige twijfel bestaat er in 
ieder geval over het in het lid b 
gestelde met betrekking tot het 
bewijs van begane, stafbare feiten. 
Collega Wiebenga heeft hier al over 
gesproken en zelfs een amendement 
ingediend. Wat er ook van zij, de 
discussie leidt op dit ogenblik af van 
de vraag die hier vandaag centraal 
staat. Die gaat, althans zou moeten 
gaan, over het pensioen van twee 
weduwen. In onze ogen wordt het 
initiatiefvoorstel, ook in zijn houd-
baarheid later, in rechte, eerder 
verzwakt dan versterkt door het 
opnemen van a en b in dat artikel. 
Mijn fractie is voornemens — tenzij 
de initiatiefnemers haar overtuigen 
van het tegendeel — unaniem tegen 
a en b van het voorgestelde artikel 
75 te stemmen. 

Voorzitter! Er zijn onder andere 
door de Raad van State bezwaren 
geuit tegen het initiatiefvoorstel op 
het punt van het pensioen van 
mevrouw Rost van Tonningen, die 
mijn fractie niet deelt. Het betreft 
dan met name de kritiek dat dit 
onderdeel van het ontwerp feitelijk 
het karakter draagt van een beschik-
king, gericht tegen het pensioen van 
één of twee vrouwen. De weten-
schap dat het wetsvoorstel betrek-
king heeft op een categorie, en wel 
van kamerleden die "fout" waren in 
de oorlog en hun nagelaten betrek-
kingen — een categorie die gelukkig 
op dit ogenblik bestaat uit hooguit 
twee personen — levert naar onze 
mening geen dwingend juridisch 
beletsel op voor de voorgestelde 
wetswijziging. Evenmin is mijn fractie 
ervan overtuigd dat er geen sprake is 
van nieuwe feiten die ertoe zouden 
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kunnen leiden dat de wetgever 
alsnog zou besluiten om beide 
weduwen het recht op pensioen, 
krachtens het kamerlidmaatschap 
van hun overleden echtgenoten in de 
periode 1937-1941, te ontnemen. 
Als nieuw feit kunnen worden 
aangemerkt de kennis en het inzicht 
omtrent de manier waarop de 
slachtoffers van de oorlog genezen 
van hun littekens en wonden. Anders 
dan direct na de oorlog en zeker 
tijdens de hele fase van de wederop-
bouw van Nederland werd gedacht 
en gehoopt, is juist door het 
verstrijken van de tijd hun weerstand 
tegen de meest gruwelijke herinne-
ringen afgenomen. Het gevolg is dat 
zij, meer nog dan in de periode van 
direct na de oorlog, worstelen met 
het verleden. Het is bijna ondenkbaar 
dat de wetgever van kort na de 
oorlog, gewapend met de kennis van 
nu, op gelijke wijze zou hebben 
besloten. 

Op dat punt aangeland, ontstaan 
opnieuw — evenals in november 
1986 — twee verschillende lijnen in 
mijn fractie. Twee leden waren en zijn 
van mening dat de initiatiefnemers 
op juiste gronden wettelijk de 
mogelijkheid creëren — een moge-
lijkheid die er tot op heden niet is — 
om de pensioenuitkeringen aan de 
nabestaanden van de NSB-kamerle-
den te beëindigen. Het verschil in 
behandeling tussen deze mensen en 
nabestaanden van bij voorbeeld 
ambtenaren en politieke ambtsdra-
gers die lid waren van de NSB was 
en is ook vandaag niet te rechtvaardi-
gen, aldus deze leden van mijn 
fractie. Overigens is het laten 
voortbestaan van de pensioenrechten 
van beide weduwen zo flagrant in 
strijd met het rechtsgevoel, vooral 
voor hen die tijdens de jaren 
1940-1945 risico's gelopen hebben, 
geleden hebben en vrienden en 
familieleden verloren hebben, dat het 
op grond daarvan gerechtvaardigd is 
om in dit uitzonderlijke geval 
uitzonderlijke wetgeving tot stand te 
brengen. 

De overige leden van mijn fractie 
komen, eveneens na gewetensvolle 
afweging, tot een ander eindoordeel. 
De Tweede Kamer heeft door 
aanvaarding van onder andere de 
wet van 11 mei 1946, een tijd waarin 
de namen van Rost van Tonningen en 
anderen nog bij iedereen in het 
geheugen gegrift stonden, expliciet 
besloten het recht op uitkeringen toe 
te kennen aan onder anderen 
mevrouw Rost van Tonningen, 

althans voor de periode tot 15 
september 1941 waarin haar 
overleden echtgenoot lid was van de 
Tweede Kamer. Het kabinet heeft op 
grond daarvan rechtmatig moeten 
besluiten tot uitkering van dat 
pensioen. In essentie is die situatie 
sindsdien door de administratie en 
door de regering niet eens onnaden-
kend, maar zeer bewust voortgezet. 
Die uitkering is daardoor door 
verloop van tijd, bijna veertig jaar, 
onaantastbaar geworden. Aantasting 
van die uitkering is in strijd met een 
essentie van de rechtsstaat: het 
bestrijden van willekeur, het garande-
ren van rechtszekerheid. Ik zeg het 
namens dit deel van de fractie 
professor Elzinga na. Het gevolg van 
een beslissing het pensioen niet in te 
trekken is wrang en bijna onverteer-
baar; een wettelijke maatregel die 
inbreuk maakt op een belangrijk 
inhoudelijk beginsel van de democra-
tische rechtsstaat is echter volstrekt 
onaanvaardbaar. 

D 
De heer Van den Berg (SGP): 
Mijnheer de Voorzitter! De SGP-frac-
tie heeft er geen behoefte aan om 
vandaag inhoudelijk uitgebreid op het 
voorliggende initiatiefontwerp tot 
wijziging van de Algemene pensioen-
wet politieke ambtsdragers in te 
gaan. Feitelijk zou dat immers een 
herhaling worden van het op 27 
november 1986 in deze Kamer 
gevoerde debat. Tijdens dat debat 
zijn alle aspecten rond de pensioen-
toekenning aan de weduwe Rost van 
Tonningen indringend aan de orde 
geweest. De SGP-fractie heeft bij die 
gelegenheid over haar standpunt in 
dezen geen misverstand laten 
bestaan. Ik wil dit standpunt voor de 
goede orde summier weergeven. 

Het gedrag van de weduwe Rost 
van Tonningen is zonder meer 
verwerpelijk. De SGP-fractie neemt 
daar onomwonden afstand van. Dit 
gedrag kan echter geen aanleiding 
vormen om thans tot een ingreep in 
reeds lang toegekende pensioenen 
over te gaan. Dan zou de wetgever 
als strafrechter optreden. De rechter 
zal over haar gedrag, getoetst aan de 
Nederlandse rechtsorde, moeten 
oordelen. Uitgaande van de rechtma-
tigheid van de indertijd genomen 
beschikking tot pensioentoekenning 
— de SGP-fractie had op dat punt 
overigens twijfels, die echter door de 
regering en de Kamer niet werden 
gedeeld — zou het een inbreuk zijn 

op een der meest elementaire 
beginselen van de rechtsstaat om 
thans op een zoveel jaren geleden 
rechtmatig verleende beschikking 
terug te komen. Het standpunt van 
de SGP-fractie sloot op dit punt aan 
bij beide ingewonnen adviezen van 
de staatsrechtdeskundigen Simons 
en Elzinga. Een ingreep van de 
wetgever thans, hoe ook verpakt, is 
te beschouwen als typische gelegen-
heidswetgeving, waardoor de 
rechtsstaat wordt ondermijnd. De 
SGP-fractie achtte het evenzeer 
onjuist om op basis van incidenten, 
hoe verfoeilijk ook, te besluiten tot 
structurele aanpassing van de APPA 
op het punt van een mogelijke 
intrekking van pensioenen van leden 
van de Staten-Generaal en de 
modaliteiten waaronder dat zou 
kunnen geschieden. 

Op basis van deze zeer summier 
weergegeven motieven heeft de 
SGP-fractie in het debat van 27 
november 1986 tegen de drie 
destijds ingediende moties gestemd. 
Sedertdien zijn er naar het oordeel 
van onze fractie geen nieuwe 
omstandigheden aan het licht 
gekomen die thans tot een ander 
oordeel zouden nopen. Wij betreuren 
het dat, toen na voltooiing van de 
werkzaamheden van de ambtelijke 
werkgroep was gebleken dat er voor 
een pensioeningreep geen gekwalifi-
ceerde meerderheid te vinden zou 
zijn, niettemin een initiatiefvoorstel is 
ingediend. Uiteraard erkennen en 
respecteren wij de eigen bevoegd-
heid en verantwoordelijkheid van 
ieder lid van deze Kamer. Naar ons 
oordeel zijn hierdoor echter opnieuw 
verwachtingen gewekt die niet 
kunnen worden waargemaakt, 
hetgeen uiteindelijk, maatschappelijk 
bezien, negatief zal uitwerken, ook 
voor de politiek. Daarvoor heeft mijn 
fractie ook reeds tijdens het debat 
van 1986 gewaarschuwd. 

Mijnheer de Voorzitter! Het advies 
van de Raad van State heeft onze 
fractie te meer in de overtuiging 
gesterkt dat de thans voorgestelde 
richting beslist niet moet worden 
gevolgd, hoe terecht ook de veront-
waardiging is over het optreden van 
de weduwe Rost van Tonningen en 
hoe voorstelbaar ook het onbegrip is 
over het feit dat zij van staatswege 
pensioen geniet. Wij handelen echter 
naar onze stellige overtuiging juist 
het meest in de geest van hen die 
destijds met inzet van letterlijk alles 
tegen dit soort verwerpelijke 
denkpatronen hebben gestreden 
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door nu al het mogelijke te doen om 
de rechtsstaat te verdedigen. Het nu 
voorliggende voorstel maakt zodanig 
inbreuk op een aantal essentiële 
noties van de rechtsstaat, dat wij dit 
voorstel niet kunnen steunen. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Voorzitter! Mijn fractie betreurt het 
allerminst dat vijf kamerleden hun 
eigen verantwoordelijkheid hebben 
genomen en deze zaak kennelijk zo 
belangrijk vinden dat zij het parle-
ment vragen, zich er nog indringen-
der mee bezig te houden dan in het 
eerdere debat is gebeurd. Op geen 
enkele manier mag hier de indruk 
achterblijven dat de Kamer zich er te 
gemakkelijk van af heeft gemaakt. 
Ook dat is een kwestie van zorgvul-
digheid en niet in de eerste plaats 
een kwestie van verwachtingen 
wekken. 

Het voor ons liggende initiatief 
dwingt respect af. Ik ben blij dat 
andere fracties dat ook hebben 
gezegd. Een oud verzuim van de 
wetgever, wat betreft de mogelijk-
heid van het vervallen verklaren van 
pensioenen voor kamerleden en hun 
nabestaanden, wordt ongedaan 
gemaakt. Respect, omdat dankzij dit 
wetsvoorstel het debat dat de Kamer 
twee jaar geleden heeft gevoerd over 
de rechtmatigheid van het pensioen 
van de weduwe Rost van Tonningen, 
niet in de lucht blijft hangen. Want 
ook mij moet van het hart dat, 
ondanks twee door de Kamer 
aanvaarde moties, bij velen die 
indruk toch is blijven bestaan. En dat 
is niet helemaal onterecht, gezien de 
onduidelijkheid en de verwarring 
toen. 

Hoewel mijn fractie indertijd tegen 
de motie-De Grave heeft gestemd, is 
mijn fractiegenoot Lankhorst nu 
mede-indiener van het wetsvoorstel 
waarin de motie-Kok en de motie-De 
Grave beide ten uitvoer worden 
gebracht. Voor ons zit het verschil 
hierin, dat met de motie-De Grave 
uitsluitend voor de toekomst gronden 
voor het vervallen verklaren van 
pensioenen van kamerleden zouden 
worden genoemd. Voor ons is het 
essentieel dat ook aan de bestaande 
onaanvaardbare situatie een eind 
wordt gemaakt. Het voorstel van wet 
van de leden Stoffelen, Ploeg, 
Lankhorst, Schaefer en Weisglas 
voldoet hieraan. 

Het resultaat is een voorstel tot 
wijziging van de APPA — iets wat de 

Kamer al lang geleden had moeten 
regelen — inhoudende dat het in zeer 
uitzonderlijke gevallen van landver-
raad en treden in vreemde krijgs-
dienst door kamerleden of gewezen 
kamerleden aan de Kamer is om het 
recht op of het uitzicht op pensioen 
te ontnemen. In de formulering van 
artikel 75, lid a en lid b, kan mijn 
fractie zich vinden. Een veel gevoeli-
ger onderdeel is lid c van artikel 75, 
waarin terug in de tijd naar de 
Tweede Wereldoorlog wordt 
verwezen. Het moet mij in dit 
verband van het hart dat ik het advies 
van de Raad van State zeker op dit 
onderdeel beneden niveau vind. De 
raad heeft verzuimd, in te gaan op de 
argumenten, genoemd in de 
memorie van toel ichting, waarom het 
pensioen van weduwen aan NSB-ka-
merleden moet worden beëindigd. Ik 
zou graag toch een reactie op die 
argumenten hebben gehad. Het 
bezwaar van de raad — dat is dan 
het enige - dat er in dit geval geen 
sprake is van uitzonderlijke omstan-
digheden, heeft mij eigenlijk verbijs-
terd. Het komt over als een slag in 
het gezicht voor alle slachtoffers van 
de Tweede Wereldoorlog. 

De initatiefnemers hebben naar 
mijn mening een zeer zware afwe-
ging op de juiste manier gemaakt; de 
afweging tussen twee beginselen van 
onze Nederlandse samenleving: 
rechtszekerheid en rechtvaardigheid. 
Concreet: mag aan mensen een recht 
worden ontnomen, nadat het ruim 
dertig jaar lang is toegekend? 
Voorzitter! Deze vraag is ook actueel, 
omdat het huidige kabinet er 
doorgaans niet zoveel moeite mee 
heeft om groepen mensen in ons 
land verkregen rechten te ontnemen: 
uitkeringsgerechtigden, studenten 
(kort geleden aan de orde), huurders 
en mensen die verzorging nodig 
hebben. Het argument is dan 
steevast dat er een hoger belang is 
dan de rechtszekerheid, namelijk het 
terugdringen van het financieringste-
kort. Dat het financieringstekort een 
onvergelijkbare grootheid is ten 
opzichte van een rechtsbeginsel van 
de staat, staat voor ons vast, maar 
dat is een gevecht dat wij voeren met 
het kabinet. Hier gaat het om een 
andere afweging, de afweging met 
een ander beginsel, namelijk dat van 
rechtvaardigheid. Mag aan een 
oorlogsmisdadiger of diens nabe-
staanden een pensioen worden 
toegekend door de staat, terwijl het 
gaat om een volksvertegenwoordi-
ger, die zich in een situatie van 

oorlog gekeerd heeft tegen diezelfde 
staat en tegen de meest wezenlijke 
normen en waarden die zij beli-
chaamt, terwijl aan de ontelbare 
slachtoffers van de bezetter een 
onnoemelijk en onherstelbaar leed is 
aangedaan, terwijl de betrokkene 
persoonlijk actief aan het leed heeft 
bijgedragen en terwijl deze pensioen-
toekenning uitsluitend plaatsvindt op 
grond van het lidmaatschap van de 
Tweede Kamer? 

Voorzitter! Alleen het parlement 
zelf kan en mag deze afweging 
maken. De PPR-fractie is van mening 
dat de Kamer moet handelen, want 
het gaat om de kwaliteit van het 
recht in onze samenleving. De 
rechtszekerheid zal hier moeten 
wijken voor de rechtvaardigheid. Er 
zijn noch wetteli jke, noch grondwet-
telijke bezwaren tegen een wetswijzi-
ging. Het is echt geen heldendaad 
van de Kamer, wanneer ze met de 
vereiste meerderheid besluit, dit 
initiatiefvoorstel te aanvaarden. Maar 
het moet wel gebeuren. 

D 
De heer Leerl ing (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! De Kamer heeft op 27 
november 1986 zichzelf huiswerk 
gegeven door aanvaarding van de 
motie-Kok c.s. en de motie-De Grave 
c.s. Ik dank de collega's aan de 
overzijde van de tafel dat zij bereid 
en in staat zijn geweest, dat bepaald 
niet eenvoudige huiswerk ook te 
maken. Afgezien van het oordeel 
over het voorstel zelf zal iedereen 
moeten erkennen dat de initiatiefne-
mers gedegen werk hebben gele-
verd, waarbij ze op waardige wijze 
hebben geopereerd. In de dank aan 
hun adres betrek ik ook allen die op 
welke wijze dan ook een aandeel 
hebben geleverd in de grondige 
voorbereiding. Het was immers een 
karwei met vele haken en ogen, 
waarvoor de Kamer zichzelf had 
geplaatst. 

Het onderhavige initiatiefvoorstel 
valt in twee delen uiteen: een 
reparatieregeling en maatregelen 
voor de toekomst inzake pensioen-
rechten van kamerleden die zich niet 
vaderlandslievend hebben gedragen. 
De voorgeschiedenis is bekend en 
behoeft niet te worden opgerakeld. 
Het principiële debat hebben we wat 
mij betreft op 27 november 1986 
gevoerd en nu gaat het om de 
uitwerking van de toen genomen 
beslissingen. Ik veronderstel als 
bekend dat ik op 27 november 1986 
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na afweging van tal van aspecten, 
uiteindelijk de motie-Kok heb 
ondertekend en uiteraard ook heb 
gesteund. Het gaat daarbij om het 
vervallen doen verklaren van 
pensioenrechten voor nabestaanden 
van NSB-kamerleden. Met evenveel 
overtuiging heb ik echter geen steun 
gegeven aan de motie-De Grave Q.S., 
waarin het gaat om regelingen voor 
de toekomst. Ik had twee belangrijke 
bezwaren: de motie-De Grave was 
veel te algemeen van karakter en zou 
deuren naar volstrekt ongewenste 
ontwikkelingen kunnen openzetten. 
Daarnaast achtte ik het een onover-
komenlijk bezwaar dat er met deze 
motie een soort koehandel werd 
bedreven: wat geven en wat nemen 
om mogelijk voldoende steun te 
krijgen voor het laten vervallen van 
eerder toegekende pensioenrechten. 
Ik besef zeer wel dat er verwant-
schap is tussen beide kwesties, maar 
ik wil ze toch duidelijk los van elkaar 
zien en behandelen. Nu dat niet 
gebeurt, zal het duidelijk zijn dat ik 
moeite, zeg maar grote moeite, heb 
met het initiatiefvoorstel als geheel. 

In het debat van 27 november 
1986 heb ik in aansluiting op een 
betoog van de jurist Coumou 
gekozen voor het gerechtigheidsmo-
tief. Je zou ook kunnen stellen, dat 
hoe belangrijk rechtszekerheid moet 
worden geacht, uiteindelijk toch de 
rechtvaardigheid moet zegevieren. 
Als door wat door oorzaak iets 
onrechtvaardigs langs legale weg tot 
recht is verheven, kan en moet dat bij 
nader inzien worden gecorrigeerd. Je 
kan het ook met de woorden van de 
door anderen al geciteerde Elzinga 
zeggen, dat de rechtmatigheidstoets 
meer is dan de wetmatigheidstoets. 
Ik kom met deze positiekeuze naar 
mijn diepste overtuiging niet in strijd 
met het bijbels gebod, het recht niet 
"te buigen" of anders gezegd "aan 
te randen". Eerder zou ik durven 
stellen dat het recht in voorgaande 
jaren is gebogen en er nu dringend 
behoefte is aan rechtsherstel. 
Redenerend vanuit het begrip 
"rechtszekerheid" zou je ook kunnen 
spreken van een uitzondering op de 
regel van ons recht. Er moeten dan 
natuurlijk wel zeer zwaarwegende 
argumenten zijn om die uitzondering 
toe te passen. Ik meen dat in de 
onderhavige kwestie daarvan sprake 
is. Met te meer stelligheid durf ik dat 
te beweren, aangezien ik ervan uitga 
dat iedereen in deze Kamer van 
mening zal zijn dat na de Tweede 
Wereldoorlog het een volstrekt 

gerechtvaardigde beslissing zou zijn 
geweest als de Kamer destijds het 
besluit had genomen, zoals ons nu 
wordt voorgelegd in artikel 75, lid c, 
APPA. 

Om in deze specifieke situatie 
uitsluitend te wijzen op verworven 
rechten maakt op mij geen overtui-
gende, eerder een wat verkrampte 
indruk. Uit diverse publikaties die 
sinds november 1986 zijn versche-
nen en de discussies die zijn gevoerd, 
is het mij duidelijk geworden dat het 
vervallen verklaren van reeds 
decennia lang bestaande pensioen-
rechten niet als ongeoorloofd kan 
worden beschouwd. Het is een 
kwestie van persoonlijke interpretatie 
en appreciatie van onze rechtsregels. 
Het is naar mijn vaste overtuiging 
rechtvaardig, een streep te zetten 
door pensioenrechten die in het 
verleden nooit toegekend hadden 
mogen worden aan nabestaanden 
van NSB-kamerleden. Ik zie een 
dergelijke maatregel ook niet als 
gelegenheidswetgeving. Dat verwijt 
kan de initiatiefnemers wel enigszins 
worden gemaakt, aangezien zij hun 
voorstel onder meer verdedigen met 
"het voort laten duren van de 
pensioenrechten van de nabestaan-
den van NSB-kamerleden is strijdig 
met het rechtsgevoel van zeer velen 
in ons land". Dat laatste mag 
natuurlijk waar zijn, maar het mag 
geen argumentatie zijn voor de 
voorgestelde maatregel. Er zijn 
wellicht nog vele andere zaken in 
onze samenleving die strijdig zijn met 
het rechtsgevoel van zeer velen in 
ons land. Toch wordt er niet ingegre-
pen louter en alleen op grond van dat 
motief. Kunnen de initiatiefnemers 
op dit punt reageren? Als het 
rechtsgevoel van velen — hoe velen 
moeten er dat dan zijn? — grond voor 
wetgeving kan zijn, gaan wij ten 
principale in de fout. We kunnen dan 
angstwekkend dicht komen bij het 
volkstribunaal, met alle rampzalige 
gevolgen van dien. Erkennen de 
initiatiefnemers dat risico bij nad^r 
inzien? 

Nu zal de facto het gekwetste 
rechtsgevoel van velen niet weg te 
denken zijn uit onze gedachtenbepa-
ling. Dit te meer nu de gehele 
kwestie in feite is opgerakeld door 
een van de betrokkenen zelf, namelijk 
de weduwe Rost van Tonningen. Zou 
deze vrouw na de oorlog een even 
teruggetrokken en ingetogen leven 
hebben geleid als de weduwe De 
Marchant et d'Ansembourg, dan 
hadden wij wellicht nooit over de 

problematiek gesproken. Juist het 
optreden van mevrouw Rost van 
Tonningen is stuitend en kwetsend 
geweest en heeft in feite de bal aan 
het rollen gebracht. Maar daarmee is 
er naar mijn wijze van zien nog geen 
sprake van gelegenheidswetgeving, 
die dan bovendien ook nog afkeu-
renswaardig zou zijn. 

Ik wil nog wel een vraag stellen 
over dit aspect van het voorstel. Op 
bladzijde 7 van de nota naar aanlei-
ding van het verslag schrijven de 
initiatiefnemers dat naar hun wijze 
van zien de kans om het vervallen 
verklaren van de pensioenrechten 
met succes aan te vechten bij het 
Europese Hof voor de rechten van de 
mens zoal niet nihil dan toch 
uitzonderlijk klein moet worden 
geacht. Kunnen zij dat standpunt 
nader toelichten? Wat ik namelijk 
met betrekking tot dit aspect heb 
gelezen in de memorie van toelich-
ting heeft mij niet geheel overtuigd. 
Ik vraag te meer om een nadere 
toelichting, omdat nu bijna twee jaar 
geleden, en ook in de tijd daarna, 
juridische specialisten ons ervan 
trachten te overtuigen dat een 
dergelijk beroep wel alle kans van 
slagen zou hebben. Als wij in dit huis 
tot een maatregel komen, zoals de 
initiatiefnemers voorstellen, dan 
moet dat op een zodanige wijze 
gebeuren dat een kans op een 
geslaagd beroep vrijwel uitgesloten 
moet worden geacht. Daarvoor ligt 
de kwestie te gevoelig, met name bij 
de oorlogsslachtoffers en hun 
nabestaanden. 

Mijnheer de Voorzitter! Met het 
tweede deel van het wetsvoorstel, 
het treffen van regelingen voor de 
toekomst, heb ik aanzienlijk meer 
moeite. Ik merkte dit al op in mijn 
inleiding. Natuurlijk ben ik van harte 
bereid om mee te denken en wellicht 
ook mee te werken aan het tot stand 
komen van een bepaling inzake het 
vervallen verklaren van pensioen-
rechten voor kamerleden die zich 
schuldig hebben gemaakt aan de 
meest ernstige misdrijven tegen de 
mensheid. Maar niet op de wijze, 
waarop die regeling nu tot stand 
moet worden gebracht, in relatie tot 
het vervallen verklaren van ten 
onrechte toegekende pensioenrech-
ten. Ik ben de initiatiefnemers er 
overigens erkentelijk voor dat zij de 
opdracht, vervat in de motie-De 
Grave c.s., beduidend nader hebben 
begrensd wat de uitwerking betreft. 
Ik vraag mij echter af waarom niet 
met lid a kan worden volstaan: zich in 
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vijandelijke krijgs- of overheidsdienst 
begeven. Lid b overlapt, zoals de 
initiatiefnemers stellen, lid a zo niet 
geheel dan toch in hoge mate. Het 
omgekeerde geldt natuurlijk niet, 
maar toch kan lid b aanleiding zijn 
voor interpretatieverschillen, zeker nu 
in het voorstel het begrip "begaan" 
is geïntroduceerd, in plaats van bij 
voorbeeld "schuldig gemaakt" of "te 
zijn veroordeeld". 

Ik vind het een hachelijke zaak als 
de Tweede Kamer moet oordelen 
over iemands gedrag inzake oorlogs-
misdrijven zonder dat daaraan een 
gerechtelijk vonnis ten grondslag ligt. 
In de kwestie Rost van Tonningen is 
het onomstreden dat hij lid was van 
de NSB en dat hij in vreemde krijgs-
en overheidsdienst is geweest. 
Daarvoor is geen uitspraak van de 
rechter nodig. Beseffen de initiatief-
nemers dat hun aanpak kan leiden tot 
willekeur of tot uitspraken die stoelen 
op de waan van de dag, zo men wil 
op de wil van het volk? Daarbij 
kunnen de media een geweldig grote 
rol spelen. Wij zien dit dezer dagen in 
verband met de positie van de 
bewindslieden in de paspoortkwestie. 

Ik vind het dan ook bedenkelijk dat 
de initiatiefnemers op bladzijde 11 
van de nota naar aanleiding van het 
verslag stellen, dat de wetgever er 
verstandig aan doet wetgeving tot 
stand te brengen die overeenstemt 
met of aansluit op het gevoel van 
rechtvaardigheid bij de burgers in 
ons land. Op zichzelf is dat een 
nastrevenswaardig doel, maar dat is 
niet het eerste dat bepalend is voor 
goede wetgeving. In de praktijk 
handelen wij daar ook niet naar. Ik 
denk aan de belastingwetgeving en 
aan de dienstplicht. Er zijn hogere 
normen dan de mening van het volk. 
Erkennen de initiatiefnemers dat? 

Voorzitter! Het is te billijken dat het 
beoordelen van het gedrag van 
kamerleden niet aan de Kroon kan 
worden overgelaten en dus niet bij 
Koninklijk besluit kan worden 
vastgelegd. Maar er moet dan ook 
des te behoedzamer worden 
geopereerd om te voorkomen dat 
willekeur bepalend wordt voor het al 
dan niet vervallen doen verklaren van 
pensioenrecht. Graag verneem ik 
hierop de reactie van de initiatiefne-
mers. 

Afrondend stel ik het eens te zijn 
met het bepaalde in artikel 75, lid c, 
en onder voorwaarden kan instem-
men met artikel 75, lid a, maar dat ik 
voorshands onoverkomelijke 
bezwaren heb tegen lid b. Die 

bezwaren zijn op dit moment nog zo 
groot dat ik mijn steun nog niet aan 
het wetsvoorstel als geheel kan 
toezeggen. 

D 
De heer Van der Sanden (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Dit debat had 
eigenlijk niet gehouden mogen 
worden. Ik zeg dit niet op procedure-
Ie of formele gronden, maar op 
grond van de overtuiging dat ook in 
het politiek handelen zorgvuldige 
afweging van de grote menselijke 
belangen, die erbij in het geding zijn, 
dient plaats te vinden. Er kan en er 
mag geen enkel misverstand over 
bestaan, dat zij die door hun 
handelen in oorlogstijd zich buiten de 
Nederlandse gemeenschap hebben 
geplaatst, daarvoor volgens de 
wetten van dit land gestraft dienen te 
worden. Er mag geen enkel misver-
stand over bestaan dat wij voluit 
beseffen dat zij die zich aan misda-
den tegen de menselijkheid hebben 
schuldig gemaakt en daardoor 
onoverzienbaar leed hebben 
berokkend aan hun medemensen, 
noch op begrip, noch op enige 
tolerantie aanspraak kunnen maken. 

Mijnheer de Voorzitter! De fractie 
van het CDA wenst het debat van 27 
november 1986 vandaag niet te 
herhalen. Wij zijn geroepen om een 
oordeel uit te spreken over een 
initiatiefvoorstel als uitvloeisel van de 
door Kamer toen met 78 tegen 60 
stemmen aangenomen motie-Kok. Ik 
heb gezegd dat dit debat eigenlijk 
niet gehouden had mogen worden. 
Niet omdat een aanvaarde motie 
geen uitvoering verlangt, maar omdat 
de Tweede Kamer in volle vrijheid 
voor zichzelf een weg had uitgestip-
peld die ook in diezelfde motie-Kok 
werd aangeduid, namelijk de 
voorbereiding van een initiatiefvoor-
stel dat kans maakt op een tweeder-
de meerderheid. Aan dat voorstel is 
door de Kamer uitvoering gegeven 
via de instelling van de werkgroep-
De Kwaadsteniet en via het overleg 
tussen de Voorzitter van de Kamer en 
de fractievoorzitters. 

De Voorzitter van de Tweede 
Kamer constateerde op 20 mei 1987 
dat variant c van de werkgroep, dus 
de meest kanshebbende variant: 
"kon rekenen op de steun van 
ongeveer de helft der leden". Dit 
spoorde met de uitslag van de 
stemming over de motie-Kok en 
voldeed niet aan het criterium dat de 
werkgroep haar werkzaamheden 

diende te verrichten "in het licht van 
het grondwettelijk gegeven, dat een 
wettelijke regeling met een tweeder-
de meerderheid in beide Kamers der 
Staten-Generaal diende te worden 
aanvaard". Dit werk, in en door de 
Kamer verricht, zou toen zijn 
afsluiting hebben moeten vinden in 
een kort debat met stemming, die 
deze uitkomst van het onderzoek al 
dan niet zou bevestigen. Dat zou 
recht hebben gedaan aan zowel de 
voor- als de tegenstemmers van de 
motie-Kok, omdat dan, naast al 
hetgeen in de werkgroep en in het 
voorzittersoverleg had plaatsgevon-
den, ook in een openbaar debat de 
uitkomst van dat beraad zou zijn 
vastgelegd. Om elk misverstand te 
voorkomen, wijs ik er bovendien op 
dat uiteraard zowel het rapport van 
de werkgroep als de rapportage van 
de voorzitter van de Kamer over het 
voorzittersoverleg openbaar is 
gemaakt door middel van de witte 
stukken. Op een dergelijke snelle en 
toch zorgvuldige afwikkeling 
mochten behalve de volksvertegen-
woordiging bovenal de slachtoffers 
van oorlog en verzet en hun nabe-
staanden aanspraak maken. De 
procedure is zorgvuldig geweest. 

De fracties in dit huis hebben in de 
maanden april en mei 1987 bij 
herhaling en langdurig over de 
uitkomst van het rapport van de 
werkgroep vergaderd. Er was geen 
sprake van dat een zo zwaarwegende 
zaak niet voldoende aandacht had 
gekregen. De peiling die in de 
fracties heeft plaatsgevonden, zo 
schreef de fractievoorzitter van het 
CDA in zijn brief van 27 mei 1987 -
die is afgedrukt in kamerstuk 19783 
nr. 10 — werd door dè fractievoorzit-
ters als zeer relevant beschouwd. Hij 
schreef voorts: "Ook de minderheid 
van de CDA-fractie, die op zichzelf 
voorstander is van wetgeving 
onderschrijft die opvatting. Juist uit 
een oogpunt van zorgvuldigheid 
hebben zij moeite om nu nog mee te 
werken aan een onderneming, die zij 
thans als uitzichtloos moeten 
beschouwen." Ik stel dit alles vast, 
zonder enig verwijt in de richting van 
de indieners, maar ik doe het om 
duidelijk te maken, waarom de fractie 
van het CDA niet heeft meegewerkt 
aan de schriftelijke voorbereiding van 
dit voorstel van wet. De fractie van 
het CDA wenste namelijk geen 
herhaling door alles wat reeds is 
gezegd nog eens te zeggen. 

De heer Meijer (PvdA): Ik kan mij 
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alleszins indenken dat een fractie als 
die waartoe de heer Van der Sanden 
behoort heeft gezegd dat zij geen 
behoefte heeft aan een initiatiefwets-
ontwerp, ook niet nadat de werk-
groep-De Kwaadsteniet op dit punt 
een duidelijk voorstel had ontwikkeld. 
Het komt regelmatig voor dat, nadat 
leden van de Kamer een initiatief 
nemen of de regering een wetsvoor-
stel indient, een deel van de Kamer 
daarop antwoordt dat zij geen 
behoefte heeft aan wetgeving over 
dat onderwerp. Op het moment dat 
wetgeving echter wordt aangekon-
digd, hetzij door de regering hetzij 
door de Kamer, wordt deze in de 
Kamer toch serieus genomen en 
behandeld? 

Ik maak de argumentatie van de 
heer Van der Sanden even tot de 
argumentatie van mijn fractie in 
voorkomende gevallen. Ik kan mij 
nogal wat wetsvoorstellen herinne-
ren, die de regering in de laatste 
jaren heeft ingediend, waaraan wij 
geen behoefte hadden, of zelfs grote 
bezwaren tegen hadden. Niettemin 
hebben wij het steeds als onze plicht 
gezien ook ons onwelgevallige 
wetsontwerpen een serieuze 
behandeling te geven. Indien het 
wetsontwerp er eenmaal ligt kan de 
heer Van der Sanden zich daarvan 
toch niet losmaken door een soort 
procedurele verwijzing naar zijn 
standpunt in een bepaalde fase van 
de ontwikkeling daarvan? 

De heer Van der Sanden (CDA): Ik 
begrijp de reactie van collega Meijer 
zeer wel en ik denk ook dat hij in het 
algemeen met deze stelling gelijk 
heeft. Hij vergeet echter één ding. De 
Kamer zelf heeft — ik heb dat al 
gezegd — in volle vrijheid een 
procedure afgesproken. De fractie-
voorzitters hebben daarover verga-
derd en zij hebben peilingen gehou-
den. In de motie-Kok stond een 
opdracht aan de Kamer zelf om iets 
uit te zoeken. Het resultaat van dat 
alles was zo duidelijk, dat onze 
fractie — zoals de heer Meijer zich 
zal herinneren hebben ook wij een 
aantal voorstemmers voor de 
motie-Kok gehad — ook namens die 
minderheid, die voorstander was van 
de motie-Kok, heeft gezegd dat het 
hier om een uitzichtloze operatie 
ging, waaraan nu zo snel mogelijk 
besluitvorming ten grondslag moest 
liggen. 

De heer Meijer (PvdA): En de 
motie-De Grave? 

De heer Van der Sanden (CDA): Ja, 
daar kom ik nog op. 

Ik denk dat het collega Meijer even 
is ontgaan dat die besluitvorming op 
een andere wijze had kunnen 
plaatsvinden dan via de indiening van 
een initiatiefwetsvoorstel, ook gelet 
op het overleg dat de fractievoorzit-
ters met elkaar hebben gevoerd in de 
maanden april en mei 1987. 

De heer Meijer (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Dat gaat toch voorbij aan 
de kern van mijn argumentatie. Ik 
heb gezegd dat het hier regelmatig 
voorkomt, dat een deel van de Kamer 
bepaalde wetgeving uitzichtloos 
vindt. 

De heer Van der Sanden (CDA): 
Dan heeft de heer Meijer het over 
voorstellen van de regering. 

De heer Meijer (PvdA): Dat zouden 
voorstellen van de regering kunnen 
zijn, maar ook van de initiatiefwetge-
vers. 

De heer Van der Sanden (CDA): 
Dat zou kunnen, ja. 

De heer Meijer (PvdA): Ook een 
consultatieprocedure van fracties en 
fractievoorzitters sluit natuurlijk het 
recht van initiatief niet uit. Natuurlijk 
zullen de initiatiefwetgevers wel 
begrepen hebben dat de fractie van 
de heer Van der Sanden daar geen 
behoefte aan had. Sterker nog, zij 
zouden aan de hand van de reactie 
van de heer Van der Sanden hebben 
moeten weten dat hij zich er 
misschien wel tegen zou keren. Als 
de wetgever — of het nu de regering 
is of een delegatie uit de Kamer - in 
actie komt, moet hij aan die wetge-
ving meewerken, ook in de schriftelij-
ke behandeling. Hij kan zich er niet 
op een procedurele wijze van 
distantiëren. 

De heer Van der Sanden (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! In algemene 
zin heeft de heer Meijer gelijk. Alleen 
denk ik dat hij, door zich op deze 
wijze op te stellen — overigens ken ik 
hem als een zeer redelijk mens — 
vergeet dat het ook de vrijheid van de 
fracties is, wel of niet aan de 
schriftelijke voorbereiding mee te 
werken. De uiteindelijke standpunt-
bepaling vindt bij het plenaire debat 
over een wetsvoorstel hier en nu 
plaats. Dan hebben wij elkaar weer 
gevonden. 

Voor de interruptie van collega 

Meijer zei ik, dat wij dit hebben 
gedaan omdat de fractie van het 
CDA geen herhaling wenste, door 
alles wat reeds gezegd is, nog eens 
te zeggen. De fractie van het CDA 
vond en vindt dat ook het respect 
voor degenen die een andere 
opvatting huldigen dan de meerder-
heid van de fractie van het CDA, dit 
vereiste. Zoals uit de brief van de 
fractievoorzitter van het CDA is 
gebleken, werd die opvatting — 
eigenlijk al gegeven in het antwoord 
aan collega Meijer — ook door de 
minderheid in mijn fractie gedeeld. 
Daarin is geen verandering gekomen. 

Zoals ik al zei, wenst mijn fractie 
thans geen inhoudelijke discussie 
meer te voeren. Ik volsta daarom met 
de verwijzing naar de brief van de 
heer B. de Vries, zoals in de witte 
stukken afgedrukt. Ik zeg er wel bij 
dat mijn fractie vanzelfsprekend ook 
het advies van de Raad van State, de 
memorie van toelichting en de nota 
naar aanleiding van het verslag van 
de indieners grondig heeft bestu-
deerd. Uit mijn betoog tot nu toe zal 
gebleken zijn dat deze stukken geen 
wijziging hebben gebracht in onze 
opstelling. 

Mijnheer de Voorzitter! Op één 
onderdeel moet ik kort inhoudelijk 
ingaan. Dat betreft de uitvoering van 
de motie-De Grave, zoals die in het 
wetsvoorstel vorm heeft gekregen. Ik 
ben het oneens met de indieners, dat 
dit wetsvoorstel — zoals zij overigens 
bij herhaling zeggen — bovenal de 
uitvoering van die motie betreft. Ik 
kan, noch op grond van de gehele 
voorgeschiedenis, noch op grond van 
de wetstekst, die opvatting delen. De 
fractie van het CDA is, gegeven de 
vormgeving van het wetsvoorstel en 
de samenhang met de memorie van 
toelichting, van oordeel dat niet 
gesproken kan worden van twee 
afzonderlijke onderdelen die ieder 
een eigen beoordeling in deze Kamer 
zouden kunnen krijgen. Mijn fractie 
meent dat voor de uitvoering van de 
motie-De Grave in feite een ander 
wetsvoorstel aanhangig gemaakt zou 
moeten worden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zal ook 
nog naar de reacties van de indieners 
en de andere collega's luisteren, 
omdat enkelen van hen reeds zeer 
duidelijke opvattingen hebben 
gegeven over de uitvoering van de 
motie-De Grave in dit wetsvoorstel. 
De fractie van het CDA is op dit 
moment van oordeel dat de motie-De 
Grave — dus de regeling voor de 
toekomst - alsnog zou moeten 
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worden uitgevoerd. Zij heeft daarbij 
thans voorkeur voor de koninklijke 
weg. Ik vraag de minister van 
Binnenlandse Zaken dan ook of hij 
bereid is de daartoe vereiste 
initiatieven te nemen. Indien hij dit 
toezegt, is naar mijn mening een 
uitspraak van de Kamer, omdat ook 
hier de zaken kennelijk wat verdeeld 
liggen — overigens werd de motie 
met 90 stemmen voor aangenomen 
— wellicht overbodig. 

Mijnheer de Voorzitter! Elk 
individueel lid van de fractie van het 
CDA heeft, met zeer velen in ons 
land, de spanning moeten verwerken 
tussen rechtszekerheid en rechtvaar-
digheid. 

De heer Meijer (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Hier wreekt zich toch een 
beetje dat wij de gedachtengang van 
de fractie van het CDA niet eerder, 
tijdens de schriftelijke procedure, 
kenden. Begrijp ik nu goed dat de 
fractie van het CDA, die de motie-De 
Grave in overgrote meerderheid 
heeft gesteund... 

De heer Van der Sanden (CDA): 
Unaniem! 

De heer Meijer (PvdA): Unaniem 
zelfs! In de motie werd om initiatief-
wetgeving gevraagd, omdat in het 
kamerdebat was gebleken dat 
daaraan behoefte bestond. Nu 
begrijp ik dat de heer Van der 
Sanden vindt dat die initiatiefwetge-
ving op basis van de motie-De Grave 
niet meer hoeft. Het moet maar een 
ontwerp van de regering worden. 
Heb ik dat goed begrepen? 

De heer Van der Sanden (CDA): Dit 
is een simplificatie van hetgeen ik 
heb gezegd. Ik ben begonnen met te 
betogen, dat de vormgeving van 
beide elementen in een onderdeel a, 
b en c in het wetsvoorstel en niet in 
afzonderlijke artikelen of leden, gelet 
op de memorie van toelichting en op 
de voorgeschiedenis, het vrijwel 
onmogelijk maakt via een amende-
ment, bij voorbeeld als men tegen 
het onderdeel c is, het wetsvoorstel 
nog uitsluitend op de motie-De 
Grave te richten. Wetstechnisch is 
dat vrijwel niet mogelijk. Daarom zou 
naar ons oordeel een ander wets-
ontwerp met een andere memorie 
van toelichting nodig zijn. Om die 
reden hebben wij, in de wetenschap 
dat de fractie van het CDA destijds 
voor de motie-De Grave heeft 
gestemd, ons afgevraagd hoe die 

motie het best zou kunnen worden 
uitgevoerd. Daarvoor is een tweeder-
de meerderheid nodig. Toen waren er 
90 stemmen voor. Aan het eind van 
deze discussie zullen wij er wellicht 
iets meer over weten. Ik heb met 
enkele tussenzinnen duidelijk 
gemaakt dat ik open sta voor de 
opmerkingen van de collega's. Ik heb 
een collega al horen zeggen, dat de 
uitvoering van de motie-De Grave 
voor hem een onbegaanbare weg is. 
Dat heb ik letterlijk zo genoteerd. In 
zo'n situatie vraag ik of het, na de 
pogingen die vanuit de Kamer zijn 
gedaan, niet beter is de koninklijke 
weg te volgen en na te gaan of de 
regering bereid is een wetsvoorstel 
voor te bereiden, dat overigens aan 
de criteria zal moeten voldoen. 

De heer Meijer (PvdA): Dat is 
duidelijk. Gegeven het feit dat de 
fractie van het CDA de motie-De 
Grave heeft gesteund, vraag ik de 
heer Van der Sanden wat naar zijn 
oordeel, gelet op de uitwerking onder 
a en b, strijdig is met de motie-De 
Grave. 

De heer Van der Sanden (CDA): 
Dat hebt u mij helemaal niet horen 
zeggen. Ik heb alleen gezegd dat de 
leden van de fractie van het CDA die 
uitvoering van de motie-De Grave 
wenselijk achten technisch niet de 
mogelijkheid zien bij dit wetsvoorstel, 
met zijn considerans, memorie van 
toelichting en advisering door de 
Raad van State, met zijn behande-
ling, gelet op de debatten van 27 
november 1986 en op de hele 
voorgeschiedenis, plotseling een 
scheiding te maken. Wij kunnen niet 
voor dat ene onderdeel stemmen. Ik 
zie niet hoe de Voorzitter dat 
technisch zou moeten doen. Je kunt 
tegen een artikel of een lid van een 
artikel stemmen, maar hier zijn er 
onderdelen, a, b en c. Ik heb a en b 
inhoudelijk niet veroordeeld of 
toegejuicht. Ik heb alleen gezegd dat 
wij in het kader van dit wetsvoorstel 
niet zien hoe wij aan de uitvoering 
van de motie-De Grave vorm kunnen 
geven. 

De heer Meijer (PvdA): Naar mijn 
gevoel kan dat technisch heel goed 
als men dat zou willen, maar ik 
concludeer uit de bijdrage van de 
heer Van der Sanden dat hij vindt, 
dat het eigenlijk niet moet. De 
motie-De Grave moet niet worden 
uitgevoerd, althans in het kader van 

deze wetsprocedure. Zo staat het 
hem niet voor ogen. 

De heer Van der Sanden (CDA): 
Dat kan de heer Meijer mij nooit 
hebben horen zeggen. Dat is 
uitgesloten. 

De heer Wiebenga (WD): Voorzit-
ter! De heer Van der Sanden kondigt 
aan dat hij wellicht — dat is afhanke-
lijk van een mogelijke toezegging van 
de regering — een motie aan de 
Kamer zou willen voorleggen inzake 
een regeling voor de toekomst. Nu 
heb ik namens een aantal leden uit 
de boezem van mijn fractie enkele 
inhoudelijke problemen aangegeven 
met de onderdelen a en b van het 
voorgestelde artikel 75. Als de heer 
Van der Sanden dan toch te zijner tijd 
een regeling in de APPA wil bevorde-
ren, hoe dan ook, dan zou ik graag 
van hem vernemen, in hoeverre die 
zou moeten afwijken van hetgeen 
voorgesteld is door de initiatiefne-
mers. 

De heer Van der Sanden (CDA): Als 
de heer Wiebenga bedoelt te vragen, 
of ik al een oordeel over zijn amende-
ment heb, dan is het antwoord dat ik 
er voorlopig positief over oordeel. 
Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dit 
niet zo relevant vind. Wij worden 
samen geconfronteerd met een 
bepaalde problematiek, en wat doe je 
bij de voorbereiding van een debat? 
Dan kijk je ook naar de mogelijke 
uitkomsten ervan. Ik heb gezegd dat 
ik nauwelijks een mogelijkheid zie om 
bij voorbeeld via amendering 
uitdrukking te geven aan de motie-
De Grave in dit wetsvoorstel, in deze 
context, met deze memorie van 
toelichting en met deze voorgeschie-
denis; ik herhaal het nog maar even 
voor alle veiligheid. Daarom is de 
conclusie van de meerderheid van 
mijn fractie dat zij dit voorstel — ik 
heb mijn slotzinnen nog niet kunnen 
uitspreken — als geheel afwijst. Zij 
vindt het de koninklijke weg, de 
regering uit te nodigen om uitvoering 
te geven aan de motie-De Grave, in 
die zin dat de regering een wetsvoor-
stel indient, waarin dan de opmerkin-
gen van technische of inhoudelijke 
aard die in dit debat zijn gemaakt, 
kunnen worden verwerkt. 

De heer Wiebenga (WD): Ik kan mij 
voorstellen dat uw fractie zegt dat 
een regeling voor de toekomst 
geboden is, maar ik zou er toch nog 
één keer op willen wijzen dat een 
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regeling voor de toekomst een aantal 
principia in zich herbergt. Vindt uw 
fractie bij voorbeeld dat het goed is 
dat een gewone kamermeerderheid 
pensioenrechten van individuele 
leden die overigens landverrader zijn 
geweest, vervallen kan verklaren? 
Vindt u dat dat imperatief of 
facultatief geredigeerd zou moeten 
worden? Vindt u dat daarbij beroep 
op de rechter mogelijk zou moeten 
zijn? U laat dit allemaal in het 
midden, en daarom vraag ik, of het 
nu al mogelijk is om ten principale uit 
te spreken dat zo'n regeling mogelijk 
is en of u vindt dat de Kamer de 
regering daarmee zou kunnen 
opzadelen. 

De heer Van der Sanden (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb gezegd 
dat ik zorgvuldig heb geluisterd naar 
de collega's die hebben gesproken 
over uitvoering van de motie-De 
Grave binnen het kader van dit 
wetsvoorstel en dat ik dat natuurlijk 
dien mee te wegen in de opstell ing 
die ik uiteindelijk aan mijn fractie zal 
voorhouden. Ik heb eraan herinnerd 
dat mijn fractie unaniem voor de 
motie-De Grave heeft gestemd. Men 
wist wat die inhield, daarover 
behoeven wij nu toch niet te 
discussiëren? 

Verder heb ik vandaag een van de 
collega's horen zeggen dat uitvoering 
van de motie-De Grave voor hem een 
onbegaanbare weg is. Die afweging 
zullen wij toch met elkaar moeten 
maken, en dan vind ik het niet 
helemaal juist om aan mij te vragen, 
vorm te geven aan de inhoud van een 
wetsvoorstel om uitvoering aan de 
motie-De Grave te geven. 

De Voorzit ter: Nog één interruptie 
van de heer Wiebenga en dan is de 
heer Leerling aan de beurt. 

De heer W i e b e n g a (VVD): Dan 
treed ik weer bescheiden terzijde, 
Voorzitter. 

In de motie-De Grave, waar de 
leden van de CDA-fractie voor 
hebben gestemd, staat uitdrukkelijk 
dat de Kamer zelve een initiatief voor 
een regeling voor de toekomst moet 
nemen. 

De heer Van der Sanden (CDA): 
Natuurlijk, dat vind ik ook. 

De heer W i e b e n g a ( W D ) : Maar u 
vindt dat nu het de Kamer niet lukt, 
om welke reden dan ook, de regering 

het maar moet doen. Hoe kan ik deze 
wending nu verklaren? 

De heer V a n der Sanden (CDA): 
Voorzitter, er is geen sprake van een 
wending! Laten wij de zaak toch heel 
concreet en simpel benaderen. Er is 
op het ogenblik één voorstel. In een 
discussie met de heer Meijer heb ik 
gezegd: Wi j achten dat voorstel niet 
splitsbaar. Anders is er sprake van 
een stemgedrag waarbij men voor 
het een en vervolgens tegen het 
ander kan zijn. Dit voorstel is evenwel 
één en ondeelbaar. Daarom verwach-
ten wij dat dit voorstel de vereiste 
tweederde meerderheid niet haalt. 
Dit voorstel poogt ook uitvoering te 
geven aan de motie-De Grave. 
Daarmee is toch in beginsel voldaan 
aan de intentie van de indieners en 
de steuners van de motie-De Grave. 

De heer W i e b e n g a ( W D ) : Wat let u 
dan om een initiatiefvoorstel in te 
dienen? 

De heer V a n der Sanden (CDA): Als 
de heer Wiebenga nu suggereert dat 
ik te beroerd ben om daarover na te 
denken, vergist hij zich. Het gaat er 
mij om dat ik op dit ogenblik de 
cesuur wens te leggen tussen wat nu 
op tafel ligt en wat er well icht in de 
toekomst kan komen. Ik heb erbij 
gezegd dat ik mij realiseer dat ook 
voor de uitvoering van de motie-De 
Grave een wetsvoorstel nodig is 
waarvoor een tweederde meerder-
heid is vereist. Welnu, de urgentie 
van de uitvoering van de motie-De 
Grave, indien dit wetsvoorstel het 
niet haalt, is van een andere aard dan 
het ontnemen van het pensioen aan 
de zwarte weduwe. Vandaar dat ik 
zeg: als het loopt zoals ik op dit 
ogenblik geanticipeerd heb, lijkt mij 
de koninklijke weg eigenlijk het meest 
voor de hand te liggen. Meer heb ik 
niet gezegd. De opwinding van de 
collega's begrijp ik dus niet helemaal. 

De Voorzi t ter: Voor mij is het 
standpunt van de heer Van der 
Sanden glashelder. Het woord is aan 
de heer Leerling voor een interruptie. 

De heer Leerling (RPF): Toch is het 
mij nog steeds niet duidelijk waarom 
de heer Van der Sanden in eerste 
instantie met zijn gehele fractie een 
motie heeft gesteund die de Kamer 
een opdracht geeft, terwijl hij nu 
zegt: nee, dat moet de regering maar 
doen. Ik stel die vraag te meer omdat 
wij weten dat in het verleden een 

dergelijke poging schipbreuk heeft 
geleden. De Kamer wilde dat 
namelijk niet aan de Kroon overlaten. 

De heer Van der Sanden (CDA): Ik 
heb het net uitvoerig uiteengezet! 

De heer Leerling (SGP): U hebt niet 
duidelijk gemaakt waarom u het niet 
in de handen van de Kamer zelf wi l t 
leggen, maar in die van de regering. 

De heer Van der Sanden (CDA): 
Omdat ik gezegd heb dat de 
koppeling van de uitvoering van de 
motie-De Grave aan de motie-Kok 
het wetsvoorstel is dat nu op tafel 
ligt en omdat ik voorzie dat dit 
voorstel volgende week niet de 
vereiste tweederde meerderheid 
haalt! Zowel motie-De Grave als 
motie-Kok is dus in feite van tafel . 
Blijft de vraag over of in dit huis wel 
een tweederde meerderheid haalbaar 
is voor de motie-De Grave. Dat is, 
zoals wij weten, niet gesondeerd in 
het overleg met de kamervoorzitter 
en de fractievoorzitters. Die vraag zal 
dus nog beantwoord moeten worden. 

De Voorzit ter: Ook dat is voor mij 
procedureel en inhoudelijk volstrekt 
helder. Uiteraard spreek ik geen 
oordeel uit. 

De heer Leerling (SGP): Als het 
mag, wil ik toch nog graag interrum-
peren. Koppelt de heer Van der 
Sanden de kwestie van het pensioen 
van de zwarte weduwe los van een 
eventueel wetsvoorstel over de 
toekomstige problematiek? Zegt hij 
dat die zaak niet haalbaar is en dat 
wij die maar moeten vergeten, omdat 
daarvoor toch geen tweederde 
meerderheid is? Moeten wij daarom 
over de toekomst praten? 

De heer Van der Sanden (CDA): Ik 
herhaal mijn betoog natuurlijk niet. 
Laat ik de heer Leerling adviseren om 
mijn speech nog even in de Handelin-
gen na te lezen. Dat lijkt mij het 
beste. Ik heb r 'meiijk gesproken 
over de uitkomst van dit debat, 
waarbij de samenhang van beide 
moties in één wetsontwerp is 
neergelegd. 

De Voorzit ter: Wij blijven allemaal 
rustig. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer Van der Sanden heeft 
uitvoerig gesproken over de zorgvul-
digheid. In dat kader heeft hij gezegd 
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dat dit initiatiefvoorstel eigenlijk niet 
had mogen worden ingediend. Ik 
begrijp heel goed dat het gaat over 
de gevoelens van de slachtoffers van 
de Tweede Wereldoorlog, die elke 
keer weer geweld wordt aangedaan. 

Ik heb twee vragen. Kan hij 
garanderen dat, als hij de regering 
voorstelt om een wetsontwerp over 
de toekomst in te dienen, wel de 
vereiste tweederde meerderheid 
gehaald wordt? Wi l hij dat bij 
voorbaat gegarandeerd zien en gaat 
hij dat regelen? 

Wat is eigenlijk het effect op de 
gevoelens van de slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog, als zij straks 
merken dat de Kamer bereid is om 
voor de toekomst iets te regelen, 
waarbij niemand hoopt op de 
mogelijkheid dat dit ooit gebeurt, 
terwijl de aanleiding daartoe, het 
verleden waarin die dingen werkelijk 
zijn gebeurd, buiten beschouwing 
wordt gelaten. Wat zal de uitwerking 
daarvan zijn op die gevoelens? Is dat 
wel zorgvuldig? 

De heer Van der Sanden (CDA): 
Uiteraard kan ik helemaal niets 
garanderen. Ik vind het alleen onjuist 
als de CDA-fractie nu wegloopt voor 
haar stemgedrag op 27 november 
1986. Toen heeft zij zich unaniem 
uitgesproken voor de motie-De 
Grave. Ik zei al dat die motie toen 90 
stemmen heeft gehaald. Dan moet ik 
vandaag opnieuw de afweging 
maken of het, indien het wetsvoorstel 
het niet haalt, redelijk is om te 
verwachten dat de uitvoering van de 
motie-De Grave wel een tweederde 
meerderheid behaalt. Ik weet het 
niet, maar ik luister. Ik heb vanmid-
dag viermaal gezegd, ook in interrup-
t iedebatten, dat ik naar mijn collega's 
luister. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Het gaat mij niet om de redelijkheid 
van het geheel, maar ik heb u 
gevraagd of u, voordat u het verzoek 
aan de regering doet, er zeker van 
bent dat de Kamer de vereiste 
meerderheid zal leveren. Dit kan toch 
nooit? 

De heer Van der Sanden (CDA): Dit 
kan inderdaad de indiening van een 
nieuwe motie vergen. De Kamer 
moet dan uitspreken dat zij de 
regering ertoe uitnodigt, een 
wetsvoorstel bij de Kamer aanhangig 
te maken. De uitslag van de stem-
ming over zo'n motie moet aantonen 
of hiervoor in beginsel een tweeder-

de meerderheid aanwezig is. Ik kan 
niet meer doen dan proberen, in alle 
redelijkheid de lijn door te trekken die 
mijn fractie in november 1986 heeft 
gekozen. Er treft mij geen verwijt, lijkt 
mij, als wij datgene doen waar wij 
voor gestemd hebben. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Dat vind ik ook. Evenmin treft deze 
collega's dan een verwijt, omdat zij 
uit het voorwerk hebben geconclu-
deerd dat het zinnig en zorgvuldig 
was om alsnog een initiatiefvoorstel 
in te dienen. 

Wi l t u ook mijn tweede vraag 
beantwoorden, die over het losma-
ken van toekomst en verleden? 

De heer Van der Sanden (CDA): 
Het enige antwoord dat ik hierop kan 
geven is dat mevrouw Beckers, 
evenals ik de dossiers kennend, weet 
dat onderscheidene kabinetten twee-
of driemaal met een voorstel bij de 
Kamer zijn gekomen om een 
dergelijke toekomstige bepaling in de 
APPA op te nemen en dat het de 
Kamer en, naar ik meen, de intrek-
king van een wetsontwerp dat al bij 
de Eerste Kamer lag, zijn geweest die 
verhinderd hebben dat er een 
dergelijke bepaling in de wet kwam. 

Als ik het simpel formuleer, is de 
motie-De Grave een voortzetting 
geweest van datgene waarmee 
vorige kabinetten al zijn gekomen. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Voorzitter! Mag ik nog één keer? 

De Voorzitter: Nog één keer, ja. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijn vraag was of het de zorgvuldig-
heid tegenover de slachtoffers van 
de Tweede Wereldoorlog dient om je 
helemaal op de toekomst te concen-
treren en de aanleiding tot deze zaak 
helemaal te laten vallen. 

De heer Van der Sanden (CDA): 
Deze vraag aan mij begrijp ik niet. 
Het hele debat van vandaag, de 
voorgeschiedenis en het debat van 
27 november 1986 hebben deze 
aspecten in zich geborgen. De 
uiteindelijke afweging van mijn 
fractie voor het verleden en voor de 
toekomst heb ik hier vandaag 
gegeven. Voor zover dit niet gebeurd 
is, wil ik het nu doen. 

Mevrouw Van Es (PSP): Vindt de 
heer Van der Sanden achteraf, gelet 
op de verwarring die hij vandaag 

zaait, niet dat de fractie van het CDA 
beter eraan had gedaan, ook in een 
eerder stadium niet weg te lopen, 
namelijk door wel aan de schriftelijke 
voorbereiding mee te doen? 

De heer Van der Sanden (CDA): Ik 
heb helemaal geen verwarring 
gezaaid. Ik heb alleen een oordeel 
over het wetsvoorstel gegeven en 
gezegd dat hieruit consequenties 
kunnen voortvloeien, die ik onder 
ogen heb gezien. Hierover heb ik de 
Kamer duidelijkheid gegeven. Het is 
volstrekt duidelijk dat een meerder-
heid van mijn fractie tegen het 
wetsvoorstel zal stemmen zoals het 
hier nu ligt. Als dit tot gevolg heeft 
dat er geen tweederde meerderheid 
voor is, is het wetsvoorstel dus van 
tafel. Zo zijn de regels die wij 
krachtens de wet en de Grondwet 
hanteren. Dan blijft de vraag over of 
je iets met de motie-De Grave moet 
doen. Hierop heb ik geanticipeerd 
door een voorlopig antwoord te 
geven. Ik begrijp niet wat dit te 
maken heeft met verwarring zaaien. 
Ik meen dat ik volstrekt duidelijk ben 
geweest. 

De Voorzitter: Kan de heer Van der 
Sanden zijn betoog afronden? 

De heer Van der Sanden (CDA): Als 
u mij hiertoe opdracht geeft, doe ik 
het nu. 

De Voorzit ter: Neen, u hebt het 
recht. 

De heer Van der Sanden (CDA): Ik 
maak er gebruik van. 

De Voorzit ter: ik laat geen interrup-
ties meer toe tot het einde van uw 
speech. 

De heer V a n der Sanden (CDA): Ik 
sluit mijn betoog af. Elk individuele 
lid van de fractie van het CDA heeft, 
uiteraard evenals zeer velen in ons 
land, de spanning tussen rechtsze-
kerheid en rechtvaardigheid moeten 
verwerken. Ik voeg hieraan toe dat 
vanzelfsprekend de minderheid in de 
fractie van het CDA met haar 
stemgedrag evenzeer de gerechtig-
heid wenst te dienen. 

Wi j hebben over deze onderwer-
pen bij herhaling en diepgaand met 
elkaar gesproken in de Kamer. Wij 
hebben in onze fractie ten slotte een 
afweging moeten maken. Hierbij 
heeft het voor zeer velen in de fractie 
van het CDA zwaar gewogen dat zij 
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die hebben gestreden tegen onder-
drukking en terreur, onmenselijkheid 
en rechteloosheid, zich juist hebben 
ingezet voor herstel van recht en 
democratie. Dit gegeven doet voor 
een grote meerderheid van de fractie 
van het CDA de weegschaal net 
doorslaan naar een afwijzing van dit 
voorstel. 

D 
Mevrouw Van Es (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! In november 1986 ben ik 
tot de conclusie gekomen, dat de 
pensioenrechten van weduwen van 
NSB-kamerleden vervallen moeten 
worden verklaard. Ik herhaal hier nu 
niet alle argumenten op grond 
waarvan ik toen tot die conclusie 
kwam, een conclusie die ik overigens 
nog steeds trek. Wel herhaal ik 
datgene wat ik toen over Rost van 
Tonningen zei en wat voorbeeldig 
mag zijn voor mijn opvatting van toen 
en van nu. Ik zei toen: Rost van 
Tonningen was een nazi-aanhanger 
en een antisemiet. Hij heeft zijn 
ideeën ook in de praktijk gebracht 
door medeplichtig te zijn aan een 
naziregime van massamoordenaars. 

Toen in eerste instantie de 
besluitvorming over het pensioen van 
zijn weduwe aan de orde was, was ik 
geen kamerlid. Ik was toen niet eens 
geboren. Nu ben ik echter wel 
kamerlid en ik wi l niet de verantwoor-
delijkheid nemen voor een voortzet-
t ing van pensioenuitkeringen die 
voortvloeien uit een kamerlidmaat-
schap van nazi-aanhangers. Toen 
heb ik ook gesteld, dat ik geen 
behoefte heb aan een algemene 
regeling voor de toekomst. Ik had en 
heb sterke voorkeur voor de situatie 
waarin per geval bekeken en 
beoordeeld wordt of, en zo ja hoe, 
ingegrepen wordt in de pensioen-
rechten van kamerleden of ex-kamer-
leden. De rechtszekerheid is wat mij 
betreft voldoende gewaarborgd, en 
misschien wel beter gewaarborgd, 
door de eis van een tweederde 
meerderheid. Ik wil in dit verband de 
indieners aanhalen in hun nota naar 
aanleiding van het eindverslag bij dit 
init iatiefvoorstel. Zij stellen: "Wi j 
zouden het onjuist vinden, uit te gaan 
van het onvermogen van de Tweede 
Kamer onder moeilijke omstandighe-
den een verstandige beslissing te 
nemen" . Daar ben ik het geheel mee 
eens. Maar de indieners stellen dit in 
de nota naar aanleiding van het 
verslag met betrekking tot de 
opmerkingen van de zijde van de 

PvdA en de W D over het voorstel 
om in artikel 75, onder b, te bepalen, 
dat er sprake moet zijn van veroorde-
ling door een rechter en dat er geen 
sprake moet zijn van de formulering 
"het begaan hebben van strafbare 
fe i ten" om tot vervallenverklaring van 
pensioenrechten over te gaan. 

Zoals gezegd, ben ik het met de 
uitspraak in het algemeen eens. Het 
verbaast mij dan ook dat de indieners 
de redenering dat wij moeten uitgaan 
van het vermogen van de Tweede 
Kamer om onder moeilijke omstan-
digheden een verstandige beslissing 
te nemen, niet hebben doorgetrokken 
tot het punt dat geen algemene 
regeling nodig is voor het vervallen 
van pensioenrechten van kamerle-
den. De Tweede Kamer moet immers 
in staat worden geacht om ook onder 
moeilijke omstandigheden en in 
individuele gevallen een verstandige 
beslissing te nemen. Ik ben ervan 
overtuigd dat de Tweede Kamer, 
zeker als daarbij de eis van tweeder-
de meerderheid geldt, in staat moet 
worden geacht om ook de rechtsze-
kerheid af te wegen tegen bij 
voorbeeld de rechtvaardigheid die in 
het geval van de pensioenen van de 
NSB-weduwen zo'n belangrijke rol 
speelt. Er is wat mij betreft — ook 
dat heb ik in het debat van november 
1986 gesteld — ook geen algemene 
regeling te bedenken voor de 
wreedheden die begaan zijn in de 
jaren 1933 tot 1945. 

De indieners hebben helaas wel 
gekozen voor het koppelen van het 
voorstel om de pensioenen van de 
NSB-weduwen te doen vervallen aan 
het voorstel om een algemene 
regeling te ontwerpen. Zij deden dit 
zodanig, dat wat hen betreft een 
aparte beoordeling van beide 
onderdelen niet mogelijk is. In de 
schriftelijke voorbereiding heb ik in 
dit verband gesteld, dat zo'n aparte 
beoordeling natuurlijk wel degelijk 
mogelijk is. Niet voor niets hebben 
destijds een aantal kamerleden, 
waaronder ikzelf, voor de motie-Kok 
en tegen de motie-De Grave 
gestemd. Ik vraag de indieners dan 
ook, waarom zij een gescheiden 
beoordeling niet toch mogelijk 
hebben gemaakt, bij voorbeeld door 
de onderdelen onder te brengen in 
verschillende artikelen. Ik heb 
namelijk grote bezwaren tegen een 
algemene regeling en ik vind wel dat 
er een onderscheid is tussen 
kamerleden en ambtenaren, onder 
andere door het feit dat kamerleden 
gekozen vertegenwoordigers zijn op 

basis van hun politieke overtuiging, 
die zij ook geacht worden uit te 
dragen. Elke regeling die gaat over 
de rechten van verkozen vertegen-
woordigers gaat automatisch over de 
politieke stroming waarvoor die 
vertegenwoordigers staan. Laat ik 
het beter zeggen; zo'n regeling raakt 
die politieke stroming. 

Zelfs in een discussie over een 
algemene regeling kan ik mij laten 
overtuigen. Zo heb ik tegen de 
formulering van artikel 75, onder b, 
inhoudelijk — dus wat de criteria 
betreft — geen bezwaar. Met de 
formulering van artikel 75, onder a, 
heb ik veel meer moeite. Hierover 
heb ik tijdens de schriftelijke 
voorbereiding dan ook vragen 
gesteld. Ik vind het niet denkbeeldig 
dat Nederlanders, ook kamerleden, 
zich in vijandelijke krijgs- of over-
heidsdienst begeven zonder dat het 
moreel, polit iek of maatschappelijk 
gezien verwijtbaar handelen oplevert. 
Integendeel. Stel dat Nederland een 
militaire agressor is. Het treden in 
vijandelijke krijgs- of overheidsdienst 
moet dan als een gerechtvaardigde 
vorm van verzet worden beschouwd. 
Dit voorbeeld kan in het verleden 
worden geplaatst en worden 
omgedraaid. Wat is het geval als een 
Duitse parlementariër zich in de jaren 
1939-1945 heeft begeven in 
Nederlandse krijgs- of overheids-
dienst? Had deze dan achteraf geen 
recht op pensioen gehad in de ogen 
van de indieners? De politieke 
ontwikkeling die in nazi-Duitsland 
heeft plaatsgevonden, mag mis-
schien in de toekomst in Nederland 
onmogelijk worden geacht. Het 
militaire optreden van Nederland in 
Indonesië eertijds brengt die situatie 
toch een stuk dichterbij. De indieners 
gaan op dit di lemma niet in. Er zou 
sprake zijn van een misverstand aan 
mijn kant. Ik moet stellen dat er bij 
mij geen sprake is van een misver-
stand. Ik vraag de indieners dan ook, 
alsnog hierop in te gaan. 

Ik kan mij niet aan de indruk 
onttrekken dat een verstrengeling 
van de onderdelen a en b aan de ene 
en onderdeel c aan de andere kant — 
een ietwat geforceerde verstrenge-
ling — slechts zo rigide is om maar 
aan een tweederde meerderheid te 
komen om het pensioen van de 
NSB-weduwen stop te zetten. Ik heb 
daarmee de grootste problemen, 
omdat ik dat pas echte gelegen-
heidswetgeving vind. Dat blijkt ook 
uit de afwijzing door de indieners van 
het inmiddels door de heer Wieben-
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ga in een amendement neergelegde 
voorstel om in artikel 75, onder b, 
een veroordeling door de rechter als 
eis te stellen. De afwijzing door de 
indieners lijkt meer ingegeven door 
het feit dat Rost van Tonningen 
destijds nooit is veroordeeld omdat 
hij inmiddels was overleden, dan 
door principiële motieven. Laten wij 
wel wezen, principieel valt er niets in 
te brengen tegen het voorstel van de 
heer Wiebenga. Ik verwijs in dit 
verband naar hetgeen ik hiervoor op 
dit punt heb opgemerkt: de Tweede 
Kamer moet toch worden geacht 
verstandige beslissingen te nemen. 

Zoals ik al tijdens de schriftelijke 
voorbereiding heb betoogd, ben ik 
van mening dat de twee voorstellen 
— het vervallen verklaren van de 
pensioenen van de NSB-weduwen èn 
een algemene regeling voor de 
toekomst — gescheiden moeten 
worden gedaan. Hoezeer ik ook vind 
dat de pensioenen van de NSB-we-
duwen dienen te worden ingetrok-
ken, het doel heiligt voor mij niet alle 
middelen. Integendeel, ik heb met de 
voorgestelde constructie de grootst 
mogelijke moeite. Ik vraag de 
indieners dan ook alsnog een 
gescheiden beoordeling van de 
verschillende onderdelen mogelijk te 
maken. Ik overweeg om, als zij 
daartoe niet geneigd zijn, op dit punt 
een amendement in te dienen. Ik ben 
van mening dat een en ander wel 
degelijk per amendement kan worden 
gescheiden. Er is mij veel aan 
gelegen om het pensioen van de 
NSB-weduwen stop te zetten. Ik 
herhaal niet de argumenten die 
hiervoor pleiten. Die argumenten heb 
ik al in november 1986 genoemd. Ik 
deel ook onverkort de argumenten 
van de indieners op dit punt. Echter, 
juist bij een onderwerp als het 
onderhavige moet de beslissing met 
de grootste zuiverheid worden 
genomen. Bovendien moeten zij met 
opgeheven hoofd kunnen worden 
genomen. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

De Voorzitter: Is het nog steeds de 
bedoeling van de indieners, morgen 
bij de aanvang van de vergadering te 
antwoorden? 

De heer Stoffelen (PvdA): Zeker, 
Voorzitter. 

De vergadering wordt van 16.42 uur 
tot 18.30 uur geschorst. 

Voorzitter: Dolman 

Aan de orde is het debat over: 
- de politieke situatie na het 

aftreden van de minister van 
Defensie, de heer Van Eekelen. 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Kok (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Voor de tweede keer in 
zijn ruim tweejarig bestaan heeft het 
kabinet-Lubbers/De Korte een 
bewindsman zien vertrekken 
vanwege politieke problemen. In 
beide gevallen, zowel bij staatssecre-
taris Brokx als nu bij minister Van 
Eekelen, lag de directe aanleiding tot 
het vertrek niet in een botsing tussen 
de Kamer en het kabinet, ook niet in 
een onoverbrugbaar meningsverschil 
binnen het kabinet, noch in de 
persoonlijke afweging van de 
betrokken bewindsman. Neen, de 
heren Brokx en Van Eekelen hebben 
aan een signaal uit hun geestverwan-
te fracties gehoor moeten geven. 

De PvdA-fractie betreurt het 
vertrek van de minister van Defensie 
niet, ook al hebben wij — ik zei dat 
vanmiddag — uit menselijk oogpunt 
alle begrip voor de moeilijke per-
soonlijke afweging die de heer Van 
Eekelen heeft moeten maken. Onze 
fractie heeft eerder in verband met 
de paspoortaffaire op dat vertrek 
aangedrongen. Wij hebben wel 
behoefte aan opheldering over de 
gang van zaken. Daarom richt ik mij 
in eerste instantie tot de minister-
president. De heer Lubbers is als 
formateur van dit kabinet medever-
antwoordelijk geweest voor de 
benoeming van de heer Van Eekelen. 
In het debat over de regeringsverkla-
ring heeft hij daarover expliciet 
verantwoording afgelegd. Toen wij in 
februari van dit jaar debatteerden 
over het rekenkamerrapport over de 
invoering van een nieuw paspoort, 
was de minister-president er volop 
bij. Hij ging toen terecht ook 
uitgebreid in op vragen van ministe-
riële verantwoordelijkheid. 

Toen hem op 2 september 
jongstleden, enkele dagen na het 
verschijnen van het rapport van de 
enquêtecommissie paspoortproject, 
werd gevraagd waarom het kabinet 
van plan was schriftelijk op het 
enquêterapport te reageren, stelde 
hij: in mijn verantwoordelijkheid als 
voorzitter van de ploeg vond ik het 

niet verstandig dat er een verschil in 
gedrag zou zijn tussen bewindslie-
den; dan zeg ik: dan kunnen wij beter 
kanaliseren en organiseren. Maar 
waar blijft de minister-president nu 
het erop aankomt? De brief die 
vanochtend de Kamer bereikte, is 
niet door hem ondertekend, terwijl 
dat toch de achterliggende dagen 
van alle kanten is geprobeerd. Het is 
er niet van gekomen. De eenheid van 
opvatting daarover was in het kabinet 
kennelijk ver te zoeken. Als daarna 
een van zijn ministers aftreedt, is de 
minister-president niet aanwezig. Tot 
op dit moment heeft de Kamer niets 
van de minister-president mogen 
vernemen. Gisteren, toen de 
spanningen in en rond het Catshuis 
en het Torentje heel erg hoog 
opliepen, zagen wij de minister-presi-
dent ook even in beeld verschijnen. 
Hij zei: ach, ik ben op dit moment 
met belangrijkere zaken bezig; ik ben 
bezig met de troonrede; er zijn nog 
andere dingen dan paspoortenquê-
tes. Ik vind het belangrijk dat de heer 
Lubbers zich over de troonrede buigt, 
maar ik neem toch aan dat hij het ook 
belangrijk vindt welke leden van zijn 
ploeg op prinsjesdag naast hem 
zitten in de Rolzaal. Vandaar een 
aantal concrete vragen. 

Ik vind het op zijn zachtst gezegd 
merkwaardig dat de Kamer om een 
gedachtenwisseling met de minister-
president moet vragen over dit 
onderwerp naar aanleiding van deze 
gebeurtenis. Waarom niet uit eigen 
beweging een verklaring van de 
minister-president hier in deze zaal? 
Is de heer Lubbers van mening dat 
de heer Van Eekelen er goed aan 
heeft gedaan om naar aanleiding van 
het enquêterapport op te stappen? Is 
de heer Lubbers het met de heer 
Voorhoeve eens dat ook na de brief 
van vanochtend de heer Van Eekelen 
onvoldoende verweer heeft tegen de 
bevindingen van de enquêtecommis-
sie? En wat zegt dat over het verweer 
van de andere betrokken bewindslie-
den? Als de VVD-fractie de heer Van 
Eekelen niet had laten vallen, wat 
was dan de houding van de minister-
president geweest? Had, wat hem en 
het kabinet betreft, de heer Van 
Eekelen dan rustig kunnen aanblij-
ven? Heeft de heer Lubbers met de 
fractievoorzitters van de VVD en het 
CDA contact gehad over het aftreden 
van zijn minister van Defensie? Is er 
binnen het kabinet over gesproken? 
Heeft de heer Lubbers daarover zelf 
met de heer Van Eekelen gesproken 
en, zo ja, wanneer? 
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Minister Lubbers: Voorzitter! Kan 
het iets langzamer? Ik kan alle vragen 
niet zo snel noteren. Ik ben bij het 
contact met de fractievoorzitters. 

De heer Kok (PvdA): Ik vroeg of u 
ook contact heeft gehad met uw 
eigen collega's in het kabinet en met 
name ook met uw ex-collega Van 
Eekelen. Heeft u die situatie met hem 
besproken? Was zijn voornemen u 
bekend? Wat was uw advies? En wat 
is nu uw mening? Samenvattend: laat 
de samenstelling van zijn kabinet de 
minister-president intussen koud? 

De wijze waarop het kabinet met 
de verantwoordelijkheden ten 
aanzien van de paspoortaffaire 
jongleert, bevalt mij helemaal niet. 
Eerst is de heer Van Eekelen de 
gebeten hond. Staatssecretaris Van 
der Linden trof die "kar met vierkante 
wielen" aan; wij kennen die beeld-
spraak allemaal nog. Dan komt de 
heer Van der Linden zelf in de 
vuurlinie en wordt de verantwoorde-
lijkheid overgedragen aan minister 
Van den Broek. Ook de heer Lubbers 
komt in februari het kabinetsbeleid in 
de Kamer verdedigen met de 
historische conclusie: eind goed, al 
goed; laat de oppositie nou eens 
ophouden met almaar naar het 
verleden, naar het gevoerde beleid, 
te kijken, want wij hebben nu een 
goed betaalbaar, fraudebestendig 
paspoort. Was gedateerd: 4 februari. 

Toen ik de Kamer voorstelde, de 
heer Van Eekelen in dat debat 
aanwezig te doen zijn, vond de 
kamermeerderheid dat niet nodig. De 
heer Lubbers was zelfs hoogst 
verbaasd. Staatssecretaris Van der 
Linden zei: ik heb nadrukkelijk 
verklaard dat ik de boedel heb 
overgenomen en dat ik daarvoor de 
verantwoordelijkheid draag. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil niet 
vooruitlopen op de inhoudelijke 
kamerdebatten over het rapport van 
de enquêtecommissie. Ik neem aan 
dat de enquêtecommissie de brief 
van vanmorgen en de verklaring van 
de heer Van Eekelen vanmiddag in 
deze Kamer van een reactie zal 
voorzien, opdat de Kamer die reactie 
ook mede kan betrekken bij het debat 
dat eerst met de enquêtecommissie 
en daarna met de regering wordt 
gevoerd. Maar wel wil ik, vooruitlo-
pend daarop, van de minister-presi-
dent weten hoe hij nu aankijkt tegen 
de positie van staatssecretaris Van 
der Linden. Want eerst was de 
stelling: u heeft niet met ex-staatsse-
cretaris Van Eekelen te maken, maar 

met de verantwoordelijke staatsse-
cretaris Van der Linden. Toen was de 
stelling: u heeft niet met staatssecre-
taris Van der Linden, maar met 
minister Van den Broek te maken. En 
nu wordt de zaak weer omgedraaid. 
De conclusie van dat alles is, dat de 
heer Van Eekelen nu aftreedt en dat 
de Kamer in deze kabinetsperiode 
nimmer met de heer Van Eekelen 
over de paspoortkwestie heeft 
kunnen debatteren. De volgens het 
kabinet zelf meest verantwoordelijke 
bewindslieden zien dat alles gelaten 
aan. De minister-president — toch bij 
uitstek verantwoordelijk voor de 
eenheid van het regeringsbeleid, ook 
als het moeilijk wordt — laat een 
brief aan de Kamer bezorgen, mede 
namens een minister die luttele uren 
later vertrekt. Kan de minister-presi-
dent hier uitleggen wat nu precies de 
relatie is tussen die brief en de 
verklaring van de heer Van Eekelen 
hier in de Kamer? 

Mijnheer de Voorzitter! Mag ik 
aannemen dat de verklaring van de 
minister van Defensie, die hij aflegde 
toen hij nog in functie was, voor 
verantwoordelijkheid van de regering 
en dus ook voor die van de minister-
president komt? Op basis waarvan, 
zo vraag ik de minister-president, is 
de minister van Defensie tot de 
overtuiging gekomen dat hij kennelijk 
velen in deze Kamer, onder wie zijn 
politieke vrienden, tot dusver niet 
heeft kunnen overtuigen? Kan de 
heer Voorhoeve dat bevestigen en 
ook uitleggen waarom juist enkele 
uren na de brief en voor het debat in 
de Kamer deze conclusie moest 
worden getrokken? 

Mijnheer de Voorzitter! Afsluitend: 
het aftreden van de heer Van Eekelen 
nemen wij voor kennisgeving aan, het 
optreden van de heer Voorhoeve 
vraagt om een nadere toelichting, 
maar het meest markant bij de 
toenemende verwarring, chaos en 
spanningen rondom het verweer uit 
het kabinet op het enquêterapport 
zijn de afzijdigheid en zelfs afwezig-
heid op essentiële momenten van de 
minister-president. 

D 
De heer Van Mierlo (D66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil beginnen, 
namens de fractie van D66 respect 
uit te spreken voor de beslissing van 
de heer Van Eekelen om zijn ontslag 
aan Hare Majesteit aan te bieden als 
minister van Defensie, naar aanlei-
ding van het rapport van de enquête-

commissie inzake het paspoortpro-
ject. Mijn fractie is steeds overtuigd 
geweest van de toewijding waarmee 
de heer Van Eekelen zijn taak 
vervulde. Mijn fractie beseft hoe 
persoonlijk, gevoelig en dramatisch 
zo'n beslissing is en zij wil, los van de 
context, aan het respect daarvoor 
uitdrukking geven. 

Toen ik vanmorgen vernam dat de 
heer Van Eekelen die beslissing 
vanmiddag kenbaar zou maken, had 
ik in overleg met mijn fractie besloten 
om deze gevoelens niet onder 
stoelen of banken te steken, ze in 
een korte verklaring onder woorden 
te brengen en het daarbij voorlopig 
te laten. Ik was in de veronderstelling 
dat de minister een substantieel deel, 
dan wel een deel, van de in het 
rapport geuite kritiek op zijn functio-
neren als staatssecretaris van 
Buitenlandse Zaken in enigerlei vorm 
zou erkennen, alsmede zijn verant-
woordelijkheid daarvoor, op grond 
waarvan hij vervolgens deze in onze 
vaderlandse politiek helaas zo 
ongebruikelijke stap als eerste zou 
zetten. Een tweede mogelijkheid zou 
zijn geweest dat minister Van 
Eekelen het simpele feit dat hij in 
opspraak was gekomen, als een 
doorslaggevend argument zou 
hebben beschouwd om terug te 
treden als ministervan Defensie, 
omwille van zijn departement, in welk 
geval hij met een verwijzing daarnaar 
had kunnen volstaan. 

Voorzitter! Mijn fractie respecteert 
nog steeds de beslissing van de 
minister van Defensie, maar de 
manier waarop hij zijn beslissing 
bekend heeft gemaakt, heeft de 
glans ervan afgehaald, en het 
parlement, althans mijn fractie, in 
verlegenheid gebracht. De minister is 
niet afgetreden omdat hem iets te 
verwijten valt, maar omdat hij de 
Kamer, althans de enquêtecommis-
sie, iets verwijt. Nu dat het geval is, is 
de vraag gewettigd of hij dan 
misschien niet even nog had moeten 
blijven om dat allemaal uit te praten. 
De kern van de zaak en van die 
verlegenheid is dat de heer Van 
Eekelen zijn aftreden begeleidt met 
een bikkelharde verklaring, die 
rechttoe, rechtaan neerkomt op een 
beschuldiging aan de Kamer. Hij zegt 
niet: er zijn door mij persoonlijk 
fouten gemaakt waardoor ik vind dat 
ik weg moet gaan. Hij zegt niet: er 
zijn door mijn ambtenaren ernstige 
fouten gemaakt waar ik persoonlijk 
niet veel aan kan doen, maar 
waarvoor ik de politieke verantwoor-
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Van Mierio 

De heer Van Mierio (D66) 

delijkheid draag om welke reden ik 
aftreed. Nee, hij zegt ronduit: ik ben 
in opspraak gekomen doordat de 
enquêtecommissie een vertekend 
beeld schetst van de ware toedracht 
en daaraan verkeerde conclusies 
verbindt. Welnu, dat is het volste 
recht van de heer Van Eekelen, maar 
doordat hij zijn aftreden daarmee 
verbindt, weet ik niet meer tot wie ik 
mij moet wenden met het verzoek, 
zijn ernstige beschuldiging waar te 
maken en te onderbouwen. Mede 
daardoor wordt ons het zicht 
ontnomen op de politieke betekenis 
die wij aan de beslissing van de heer 
Van Eekelen in deze paspoortzaak 
moeten toekennen. Noodzakelijker-
wijs zal ik mijn vragen hieromtrent 
dus moeten richten tot de twee 
personen die naar we mogen 
aannemen het nauwst betrokken zijn 
geweest bij de beslissing tot 
aftreden, namelijk de fractieleider 
van de W D en de minister-president. 
Geheel onduidelijk is het bij voor-
beeld of de heer Van Eekelen geheel 
eigener beweging is opgestapt, dan 
wel na aandringen daarop vanuit de 
WD-fractie. 

In zijn verklaring zegt de heer Van 
Eekelen dat hij de afweging persoon-
lijk heeft gemaakt, zonder enige 
koppeling met andere personen of 
andere onderwerpen. Voor de radio, 
aldus werd mij vanmorgen bericht, 
heeft collega Voorhoeve verklaard 
dat zijn fractie morgen geen voorstel 

zal doen tot aandringen op aftreden. 
In de NRC van vanavond lezen we 
dat de Tweede-Kamerfractie van de 
W D vanmorgen nog eens duidelijk 
heeft gemaakt dat de heer Van 
Eekelen niet meer het politieke 
vertrouwen geniet van zijn fractie. 
Iedereen weet dat als het laatste is 
vastgesteld, dit een minister dwingt 
tot aftreden. Van een persoonlijke 
afweging is dan de facto geen sprake 
meer. Trouwens heel het chaotische 
verloop van de afgelopen weken 
heeft bij mijn fractie het beeld 
opgebouwd dat de WD-fractie de 
positie van de heer Van Eekelen als 
onhoudbaar had verklaard. Het lijkt er 
een beetje op, dat de WD-fractie de 
heer Van Eekelen wel degelijk de 
facto heeft weggestuurd, maar daar 
niet voor wil uitkomen. Ik vraag mijn 
collega Voorhoeve hoe ik nu het een 
met het ander moet rijmen en wat in 
dezen nu de echte politieke waarheid 
is. Als de regie van dit aftreden, 
weliswaar niet formeel, maar de 
facto in handen lag van de fractie van 
de VVD, dan wel van haar fractielei-
der, dan zou ik graag willen weten 
wat het oordeel is van de fractie van 
de VVD over de inhoud van de 
verklaring zelf en over het tijdstip. 
Was het dan niet juister geweest, dit 
mogelijke aftreden nog even uit te 
stellen, zodat Kamer en bewindsman 
in de gelegenheid waren geweest, 
verantwoording te vragen c.q. te 
geven voor een ernstige beschuldi-

ging aan het adres van de enquête-
commissie? 

Tegenover de minister-president 
wil ik mijn verwondering uitspreken 
over het feit dat wij hedenochtend 
een verweer tegen het rapport van de 
enquêtecommissie van de zijde van 
het kabinet hebben ontvangen, dat 
mede door de minister van Defensie 
is opgesteld - niet ondertekend -
die vervolgens voor dit schrijven niet 
meer kan worden aangesproken. Ook 
aan hem vraag ik of het onder de 
gegeven omstandigheden niet 
zuiverder zou zijn geweest dat alle 
direct betrokkenen ten minste tot het 
einde het proces van hoor en 
wederhoor en verdediging zouden 
hebben doorstaan. Heeft hij gepro-
beerd het daarheen te leiden? Wat is 
zijn oordeel over de kritiek die de 
minister van Defensie heeft geuit op 
het werk van de enquêtecommissie? 
Is ook hij niet van mening dat hoe 
scherper de kritiek is op een tegen 
iemand geuite beschuldiging, hoe 
minder reden je hebt om voortijdig 
weg te gaan? Kan de minister-presi-
dent misschien verklaren waarom 
degene die de scherpste kritiek heeft 
op de gegrondheid van de aanklacht 
van de enquêtecommissie weggaat, 
terwijl degenen die daarop wat 
minder scherpe kritiek uitten dat nog 
niet doen? Of moeten wij het 
aftreden van de minister van 
Defensie misschien verklaren uit het 
feit dat hij zich niet voldoende 
verdedigd wist in het schrijven van de 
regering? 

D 
De heer De Vries (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Politiek kan bitter zijn. 
De minister van Defensie heeft de 
afgelopen dagen een zware worste-
ling doorgemaakt. Uiteindelijk heeft 
hij de knoop doorgehakt en is 
gegaan. De CDA-fractie kan en wil 
niet anders dan dat besluit respecte-
ren. Ik voeg daaraan toe dat wij 
bewondering hebben voor de moed 
om de motieven voor die beslissing 
persoonlijk in de Kamer te komen 
toelichten. Hoeveel moeite en 
zelfbeheersing dat vergt, hebben wij 
allen kunnen waarnemen. 

De heer Van Eekelen heeft ons 
land bijna negen jaar gediend als 
staatssecretaris en minister. In die 
tijd is er nogal eens kritiek op zijn 
beleid geweest, ook van de kant van 
de CDA-fractie. De heer Van Eekelen 
zelf heeft vanmiddag echter terecht 
ook aandacht gevraagd voor het 
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positieve dat onder zijn bewind tot 
stand is gekomen. 

Uit de verklaring van de heer Van 
Eekelen blijkt dat hij zich ernstig te 
kort gedaan voelt door de enquête-
commissie. Desondanks heeft hij 
afgezien van de mogelijkheid om zich 
ten overstaan van de Tweede Kamer 
in een publiek debat tegen die kritiek 
te verdedigen. Ook voorgaande 
sprekers hebben daarop gewezen. Ik 
wil de minister-president vragen of 
hij de Kamer wil uitleggen welke 
motieven daarbij voor de heer Van 
Eekelen de doorslag hebben 
gegeven. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is nu 
niet het moment om de verdediging 
van de heer Van Eekelen inhoudelijk 
te bediscussiëren. Dat zal aan de 
orde komen in het debat met de 
enquêtecommissie en daarna in het 
debat dat de Kamer met de regering 
over het rapport van de enquêtecom-
missie gaat voeren. De CDA-fractie 
wil en zal vandaag op die debatten 
niet vooruit lopen. Het gaat daarbij 
om zaken die buitengewoon zwaar 
wegen en een buitengewoon 
zorgvuldige afweging vergen. Dat 
vergt tijd en die tijd zullen wij onszelf 
gunnen. 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb er behoefte aan op 
deze plaats te verklaren, dat ik 
respect heb voor de manmoedige 
wijze waarop minister Van Eekelen 
vanmiddag zijn aftreden heeft 
aangekondigd. Ik heb er begrip voor 
dat hij zijn emoties bij tijden nauwe-
lijks de baas kon. Het zal je maar 
gebeuren, dat je politieke carrière — 
naar mijn idee onnodig en hardhan-
dig — wordt afgebroken. 

De fractie van de RPF betreurt 
deze ontwikkeling, waarbij de heer 
Van Eekelen zich niet meer verdedigt 
tegen de verwijten die hem zijn 
gemaakt. Hij lijkt het slachtoffer te 
zijn geworden van een klopjacht, die 
de laatste jaren op bewindslieden 
schijnt te moeten worden gemaakt, 
als hadden wij te doen met misdadi-
gers. Elk mens maakt fouten. Ook op 
een departement loopt lang niet alles 
zoals het behoort. De enquêtecom-
missie signaleert dit in haar rapport 
heel duidelijk, maar zij trapt daarmee 
een open deur in, zoals in het rapport 
veel andere open deuren worden 
ingetrapt. 

Ik geef natuurlijk toe dat het 
paspoortproject bepaald geen 

schoonheidsprijs verdient. Maar dat 
voor een dergelijk technisch project 
bewindslieden het veld moeten 
ruimen en dat nog wel enkele jaren 
nadat zij voor het desbetreffende 
beleidsterrein verantwoordelijkheid 
droegen, gaat mij veel te ver. De heer 
Van Eekelen is het slachtoffer 
geworden van een naar de mening 
van mijn fractie veel te hard en 
ongenuanceerd oordeel van de 
enquêtecommissie. Ik kom hier 
uiteraard volgende week in het debat 
met de commissie wel op terug. 

De heer Van Eekelen is naar het mij 
voorkomt voor alles het slachtoffer 
geworden van de houding van zijn 
politieke vrienden, die het vertrou-
wen in hem opzegden. Althans zo 
heb ik het begrepen uit de media. Dit 
is nog niet met zoveel woorden naar 
buiten gekomen, maar tussen de 
regels door is dit te lezen. Het zou 
goed zijn — ook anderen hebben 
deze vraag gesteld — dat collega 
Voorhoeve hier straks duidelijkheid 
over verschaft. 

Mijnheer de Voorzitter! Het 
aftreden van minister Van Eekelen 
vindt naar de mening van de 
RPF-fractie uiteindelijk zijn grond in 
de afloop van de RSV-enquête. De 
toenmalige ministervan Economi-
sche Zaken, de heer Van Aardenne, 
kon op zijn post blijven, hoewel hij de 
Kamer bewust had misleid inzake de 
blanco cheque. De frustraties die 
werden veroorzaakt door het 
aanblijven van die minister, ebben 
nog steeds na. Die hebben vooral de 
fractie van de VVD lange tijd — 
wellicht tot op de dag van vandaag 
— parten gespeeld. De druk op de 
volgende parlementaire onderzoeken 
en enquêtes is bovendien daardoor 
drastisch verhoogd. Eens zouden er 
één of meer bewindslieden moeten 
opstappen. Uitgezonderd staatsse-
cretaris Brokx, die onder druk van de 
CDA-fractie zijn post voortijdig moest 
verlaten, was dit echter tot op heden 
niet gebeurd. 

Nu wilden de "politiek" en de 
media daden zien. Een uiterst 
bedenkelijke ontwikkeling. Ik stel het 
op prijs als de minister-president zijn 
opvatting kenbaar maakt over deze 
wijze van doen. Dit geldt ook voor de 
manier waarop vooral in de zittings-
periode van het kabinet-Lubbers II 
ministers in het nauw worden 
gedreven als er minder sterke punten 
in hun beleid worden geconstateerd. 
Dit lijkt mij een weinig aanlokkelijk 
perspectief voor adspirant-bewinds-
lieden. Hoge bomen vangen natuur-

lijk veel wind, maar er zijn grenzen 
aan hetgeen betamelijk moet worden 
geacht. Ik vind het bedenkelijk dat 
hardwerkende bewindslieden, die 
overigens om de haverklap worden 
gecontroleerd door maar liefst 150 
leden van het parlement, worden 
afgeschilderd als nietsnutten of in elk 
geval als mensen die niet voor hun 
taak berekend zijn, zolang er geen 
"keiharde" feiten zijn aan te voeren. 
Die zijn mij niet bekend. 

Mijnheer de Voorzitter! Nog even 
terugkomend op de kwestie-Van 
Aardenne ben ik van mening, dat het 
meer goed had gedaan aan het 
aanzien van het functioneren van de 
parlementaire democratie, wanneer 
de Kamer in meerderheid op 19 
december 1984 het vertrouwen in 
minister Van Aardenne had opge-
zegd. Toen was sprake van het 
bewust misleiden van het parlement. 
Of dit in de paspoortkwestie het 
geval was, meen ik voorshands 
ernstig te moeten betwijfelen. Wij 
komen daar volgende week nog op 
terug. Maar in de hoofdlijnen van het 
rapport vindt de fractie van de RPF 
vooralsnog geen aanleiding te 
veronderstellen dat er van bewuste 
misleiding of van het onthouden van 
belangrijke informatie sprake is 
geweest. Veel van hetgeen in het 
enquêterapport staat, was immers al 
grotendeels bekend, onder meer uit 
de rapporten van de Algemene 
Rekenkamer. Echt nieuwe feiten, die 
het aftreden van de heer Van Eekelen 
zouden kunnen verantwoorden, zijn 
niet aan het licht gekomen. Op het 
weerwoord van de minister en 
staatssecretaris van Buitenlandse 
Zaken kom ik straks nog terug. 

Mijnheer de Voorzitter! Eerst ga ik 
dieper in op het aftreden van de heer 
Van Eekelen. In welk stadium is de 
minister-president over dat voorge-
nomen aftreden ingelicht? Hoe is de 
zaak verder verlopen? Heeft de 
minister van Defensie eerst Hare 
Majesteit de Koningin ontslag 
gevraagd en daarna de Kamer 
ingelicht of is de omgekeerde 
procedure gevolgd? De vanmorgen 
bij de Kamer gearriveerde brief van 
de bewindslieden van Buitenlandse 
Zaken is immers mede namens de 
minister van Defensie geschreven. 
Dat roept op zijn minst de suggestie 
op dat ook de heer Van Eekelen zich 
tot gisteren publiekelijk te weer wilde 
stellen tegen het oordeel van de 
enquêtecommissie. Is de minister-
president door het besluit tot 
aftreden van de minister van 
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Defensie overvallen of heeft hij er 
zelfs op aangedrongen? Indien dat 
laatste het geval is, op welke 
gronden meende hij dan dat ontslag 
noodzakelijk was, juist voor iemand, 
die op dit moment niet meer belast is 
met de paspoortkwestie? Gelden de 
argumenten die de heer Van Eekelen 
heeft gebruikt nu ook voor staatsse-
cretaris Van der Linden of hangt dat 
van diens persoonlijke inschatting 
van de situatie en de steun van zijn 
CDA-fractie af? 

De minister van Defensie besloot 
zijn verklaring vanmiddag met de 
constatering, dat Nederland in vele 
opzichten een bijzonder land is. Ik 
neem aan dat de minister-president 
dat met hem eens is. Onderschrijft hij 
ook de conclusie dat Nederland in dit 
opzicht bijzonder is, dat het alleen in 
ons land mogelijk is dat een minister 
op grond van een beleid in een 
technisch project — het nieuwe 
paspoort is dit in wezen toch — moet 
aftreden? 

Ik zeg nog een enkel woord over 
de brief van de bewindslieden van 
Buitenlandse Zaken. Cruciaal is naar 
mijn mening, dat een groot deel van 
de kritiek van de enquêtecommissie 
ondergraven is, zo niet volledig wordt 
weerlegd. Voor het merendeel wordt 
ingegaan op detailkwesties. Boven-
dien gaat het om de reikwijdte van de 
informatieverstrekking en die is naar 
mijn opvatting toereikend geweest — 
ik zei het al — mede gelet op de 
houding van de Kamer op bepaalde 
momenten. 

Waar het mij nu om gaat is het 
volgende. De brief is ondertekend 
door de bewindslieden van Buiten-
landse Zaken. Aangezien het kabinet 
met één mond spreekt, neem ik aan 
dat het kabinet als geheel, dus 
inclusief de minister-president, de 
inhoud van deze brief onderschrijft 
en steun geeft aan staatssecretaris 
Van der Linden. In dat geval zou het 
aftreden van de heer Van Eekelen 
uitsluitend moeten berusten op een 
beslissing van persoonlijke aard. Is 
die conclusie juist? Met het aftreden 
van de heer Van Eekelen zou naar de 
mening van velen de geloofwaardig-
heid van de politiek zijn gediend. 
Barbertje moet nu maar eens 
hangen! Ik meen dat het tegenover-
gestelde het geval is nu, naar de 
opvatting van mijn fractie, een 
integer bewindsman voortijdig tot 
aftreden werd gedwongen, zonder 
dat hij zich in de Kamer heeft 
verdedigd. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! De verklaring van minister 
van Eekelen van hedenmiddag is het 
waard afzonderlijk de aandacht van 
de Kamer te krijgen. Ik wil daarover 
straks graag enkele opmerkingen 
maken, maar vooraf wil ik iets 
zeggen over het aftreden van deze 
bewindsman. 

Er is de laatste tijd veel gesproken 
over de vraag of de minister van 
Defensie nog wel het vertrouwen van 
de Kamer moest behouden. Hij droeg 
politieke verantwoordelijkheid voor 
een aantal uit de hand gelopen 
projecten en dan is telkens de vraag 
aan de orde of deze verantwoorde-
lijkheid moet leiden tot een aftreden. 
Die vraag zou ook in de komende 
debatten over het rapport van de 
enquêtecommissie een belangrijke 
rol hebben gespeeld. In beginsel is 
het een goede zaak, dat de verant-
woordelijke bewindslieden in de 
Kamer verschijnen om hun beleid te 
verdedigen, op de plaats waar dat in 
ons staatsbestel behoort te gebeu-
ren. Ik heb er daarom ook waardering 
voor dat de bewindslieden van 
Buitenlandse Zaken mede namens de 
minister van Defensie ons vanmor-
gen nog dienden met een brief met 
kanttekeningen bij het rapport van de 
enquêtecommissie. Deze mogelijk-
heid is thans voor de minister van 
Defensie niet meer aanwezig. Hij 
heeft gemeend te moeten aftreden 
voor de confrontatie met de Kamer. 
Hij heeft dat niet gemeend — zo 
mogen wij op grond van zijn verkla-
ring van vanmiddag aannemen — 
omdat hij geen kans zag zich te 
verweren tegen de kritiek van de 
enquêtecommissie, maar omdat hij 
er naar zijn gevoel niet in is geslaagd 
velen in deze Kamer, waaronder zijn 
politieke vrienden, te overtuigen. Met 
andere woorden: de WD-fractie in 
deze Kamer had de eigen minister te 
verstaan gegeven dat zij niet langer 
voldoende vertrouwen in hem had. 
Als zo iets gebeurt, voordat de 
betrokken bewindsman zich tegen-
over de Kamer heeft kunnen 
verdedigen, blijft er inderdaad maar 
één mogelijkheid open en dat is: 
aftreden. Een consequentie daarvan 
is dan wel dat gezegd kan worden 
dat de paspoortaffaire aanleiding 
vormde tot het aftreden van de 
minister van Defensie, maar dat de 
directe oorzaak dichterbij lag: het 
onthouden van vertrouwen door de 
geestverwanten in de Kamer. 

Deze gang van zaken illustreert 
scherp het verschil in positie tussen 
een ambtenaar en een ambtsdrager. 
Een ambtenaar aan wie iets wordt 
verweten, heeft een rechtspositie en 
zijn toekomst wordt beoordeeld aan 
de hand van rechtsregels. Een 
ambtsdrager, zoals de minister, heeft 
een vertrouwenspositie en de enige 
rechtsregel die voor hem geldt is 
uiteindelijk de vertrouwensregel. 
Onder bepaalde omstandigheden kan 
dat tot tragische ontwikkelingen in 
het menselijke vlak leiden, maar 
zodra die in de discussie komen 
weten wij hoe laat het is in de 
politiek. 

Voorzitter! De minister van 
Defensie heeft zijn verklaring 
vanmiddag afgelegd toen hij nog in 
functie was. Op zichzelf kan dat. 
Maar kan de minister in zo'n 
verklaring ook aankondigen, Hare 
Majesteit de Koningin te zullen 
vragen hem alsnog ontslag te 
verlenen? Stelde de minister, door zo 
te handelen, het staatshoofd niet 
voor een fait accompli? Wat kon de 
minister de Koningin nog te melden 
hebben, nadat hij hier zijn voornemen 
publiek had gemaakt? 

Ik wijs nog op een andere conse-
quentie van het feit dat de minister in 
functie de verklaring aflegde. Dat 
deed hij dus als lid van het kabinet. 
Zeker nu het niet om een klein detail 
gaat, moet ik ervan uitgaan dat het 
kabinet — in ieder geval de minister-
president — af wist van het voorne-
men van de minister en daarmee 
actief of passief instemde. Kan de 
minister-president dit bevestigen? 

Dit brengt mij op een volgend 
punt. Vanmorgen kregen wij, terecht, 
een schriftelijke reactie van het 
kabinet op het rapport van de 
enquêtecommissie. Vanmiddag 
kregen wij de verklaring van de 
ministervan Defensie, als lid van het 
kabinet. Zacht gezegd, dekken beide 
verklaringen elkaar niet geheel. Hoe 
verhouden beide stukken, die dus 
beide vallen onder de politieke 
verantwoordelijkheid van het kabinet, 
zich tot elkaar? Moet de afgewogen 
inhoud van de brief van de bewinds-
lieden van Buitenlandse Zaken 
worden gelezen in het licht van de 
anders gewogen verklaring van de 
afgetreden minister van Defensie? 
Voor de verdere behandeling van het 
rapport van de enquêtecommissie is 
het van belang dat hierover duidelijk-
heid komt. Vindt het kabinet, met 
oud-minister Van Eekelen, dat de 
enquêtecommissie een nogal 
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theoretische, althans weinig op de 
bestuurlijke praktijk gerichte analyse 
geeft van de problematiek en deze 
aspecten onvoldoende in een 
algemeen kader heeft geplaatst? 

Voorzitter! Ik heb duidelijk gemaakt 
dat de minister van Defensie naar 
mijn overtuiging niets anders kon 
doen dan om zijn ontslag te verzoe-
ken. Een bewindsman die niet langer 
kan rekenen op het vertrouwen van 
zijn eigen politieke vrienden, heeft 
geen andere keus en in feite ook niet 
meer de keuze om zich eerst nog in 
de Kamer te verdedigen. Maar een 
bewindsman die tot zo'n conclusie 
komt, weet het adres waar hij zijn 
moet: bij het staatshoofd dat tot 
benoeming en ontslag bevoegd is. 
Met zijn verklaring in dit huis heeft hij 
gekozen voor een staatsrechtelijk 
dubieuze weg. Ik waardeer het in een 
minister van Defensie dat hij zich zo 
lang mogelijk wi l verdedigen, maar 
dat hij daarbij gekozen heeft voor een 
solo-aanval op de enquêtecommis-
sie, waardeer ik minder. Die aanval 
was immers al vervat in de brief van 
hedenmorgen. Daarover kan in de 
Kamer in alle openheid verder 
worden gesproken. Over de verkla-
ring van de minister kan niet meer 
met de betrokkene worden gespro-
ken. De ministervan Defensie is 
strijdend ten onder gegaan. Dat zou 
hem gesierd hebben, ware het niet 
dat de keuze van zijn wapens geen 
bewondering verdient. 

D 
Mevrouw Van Es (PSP): Voorzitter! 
De heer Van Eekelen is opgestapt, 
heeft om zijn ontslag verzocht. Naar 
zijn zeggen was dat een persoonlijke 
beslissing, omdat het beleid van 
Defensie z J lijden onder aantijgin-
gen aan zijn adres. Hij heeft echter 
vanmiddag wel de gelegenheid 
gebruikt om scherpe inhoudelijke 
kritiek te uiten op het rapport van de 
enquêtecommissie. Daarover kan nu 
niet meer door de Tweede Kamer 
met de heer Van Eekelen gedebat-
teerd worden. Daarmee is naar mijn 
mening het beginsel van hoor en 
wederhoor geschonden. Ik vraag de 
fractie van de VVD of dit nu de 
verbetering van de politieke cultuur 
is, waarop de heer Bolkestein ooit 
doelde. 

Ik heb ook een vraag aan de 
enquêtecommissie. Wi l zij, in haar 
reactie op de brief van de regering 
ook ingaan op de opmerkingen van 
de minister van Defensie van 

Mevrouw Van Es (PSP) 

vanmiddag? Het lijkt mij, dat die 
opmerkingen ook om een reactie van 
de enquêtecommissie vragen en dat 
wij toch — zij het met andere 
bewindslieden — moeten kunnen 
debatteren over de inhoudelijke 
kritiek van de afgetreden minister. 

Voorzitter! Eén van de grote vragen 
die uit de paspoortaffaire zijn 
gerezen is de vraag, wie wanneer de 
politieke verantwoordeli jkheid droeg 
voor het paspoortproject. Daarover is 
nog steeds grote onduidelijkheid. 
Daarbij gaat het steeds om de drie 
personen Van Eekelen, Van den 
Broek en Van der Linden. In het 
rapport van de enquêtecommissie 
staan bij voorbeeld de diametraal 
tegenover elkaar staande verklarin-
gen van de heer Van Eekelen en de 
heer Van den Broek. De eerste stelde 
dat hij expliciet verantwoordeli jkheid 
droeg voor het paspoortproject vanaf 
midden juli 1985 en de tweede 
stelde dat de staatssecretaris de 
politieke verantwoordeli jkheid al had 
vanaf februari 1984. Dat leverde een 
stadhouderloos tijdperk van vijftien 
maanden op, zoals de heer Engwirda 
dat noemde. Inhoudelijk komt dit 
later allemaal nog wel aan de orde, 
maar ik wil nog wel stellen dat de 
heer Van Eekelen door zijn ontslag-
aanvrage geen dienst heeft bewezen 
aan degenen die oprecht proberen 
helderheid te krijgen over de vraag 
naar de verantwoordeli jkheid. Wie 
droeg wanneer verantwoordeli jkheid 

voor het paspoortproject? Hij wijst 
inhoudelijke kritiek van de hand, 
maar ik kan zijn ontslagaanvraag hoe 
dan ook toch niet anders opvatten 
dan dat hij zijn politieke verantwoor-
delijkheid erkent. 

Daarmee lijkt voorlopig alleen 
bereikt dat de positie van de 
kroonprins van het CDA, de minister 
van Buitenlandse Zaken, voorlopig 
gered is. Opheldering over zijn 
politieke verantwoordelijkheid is 
daarmee toch een beetje moeilijker 
geworden. Is daarmee nu de nieuwe 
politieke cultuur een dienst bewezen? 

Mijn conclusie is voorlopig dat het 
ontslag van de heer Van Eekelen 
prematuur is, omdat het verdere 
opheldering belemmert, omdat het 
hoor en wederhoor onmogelijk maakt 
en omdat de vraag naar de politieke 
verantwoordeli jkheid blijft voortbe-
staan. Eigenlijk ben ik dan ook van 
mening dat het een goede zaak was 
geweest als het staatshoofd, de 
Koningin, de ontslagaanvraag nog 
niet had ingewil l igd, maar had 
aangehouden totdat de Tweede 
Kamer met de heer Van Eekelen had 
kunnen debatteren. Maargoed, het is 
gebeurd. Wij kunnen er ook niet met 
het staatshoofd over debatteren, 
maar ik kan wel de heer Lubbers 
vragen naar zijn rol in het geheel 
want, zoals al eerder is geconsta-
teerd, hem hebben wij helemaal niet 
meer gehoord. Ik begrijp niet — dit is 
mijn laatste opmerking — dat hij 
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deze gang van zaken geaccepteerd 
lijkt te hebben zonder daarin expliciet 
een rol te spelen, zonder uitspraken 
gedaan te hebben en zonder naar 
buiten op te komen voor de minister 
van Defensie. Kan hij mij dat 
uitleggen? 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Voorzitter! Het moet vanmiddag om 
twee uur voor de minister van 
Defensie een eenzaam avontuur zijn 
geweest — je kon dat ook zien — om 
ten overstaan van een voltallige 
Kamer en tientallen camera's zijn 
aftreden bekend te moeten maken. 
De politiek kent intens eenzame 
momenten. Maar de fractie van de 
PPR vindt dat de minister een 
verstandig en allerminst prematuur 
besluit heeft genomen, hoe zwaar 
hem dat ook gevallen is. Het was 
verstandig omdat hij met deze stap 
de enig juiste conclusie heeft 
getrokken uit het verschijnen van het 
enquêterapport en uit het feit, dat hij 
het vertrouwen van zijn politieke 
vrienden had verloren. 

Mijn fractie waardeert zijn 
beslissing omdat deze duidelijk 
maakt waar het om gaat. De heer 
Van Eekelen kan niet meer functione-
ren als minister. De vraag of hij 
bewust of onbewust gefaald heeft is 
daarbij niet meer aan de orde. Zijn 
integriteit is niet in het geding. 

Mijn fractie waardeert het besluit 
ook omdat de minister een bijdrage 
heeft geleverd aan een politieke 
cultuur die wij voorstaan. Bewindslie 
den dienen zelf de verantwoordelijk-
heid te nemen wanneer zij vinden dat 
hun politieke geloofwaardigheid weg 
is. Die stelling hebben wij ook bij 
vorige debatten betrokken. Eindelijk 
is er dan nu een minister die doet 
wat hij hoort te doen: opstappen als 
hij niet meer geloofwaardig kan 
werken. Overigens heeft het ook mijn 
fractie verbaasd, dat hij vanmiddag 
de conclusies van de enquêtecom-
missie zo hard heeft bestreden en 
nog zoveel toe te voegen had aan de 
brief die mede namens hem is 
geschreven. Maar dat doet aan ons 
oordeel niets af. Wij hebben het er 
de volgende week nog over, in het 
debat met de enquêtecommissie. 

Met de waardering voor het besluit 
van de heer Van Eekelen groeit bij 
mijn fractie het onbegrip over de 
positie van staatssecretaris Van der 
Linden. Het verbaast ons zeer dat hij 
nog niet dezelfde conclusie heeft 

getrokken. Zijn het de warme en 
ontroerende sympathiebetuigingen 
van zijn directe achterban die het de 
staatssecretaris onmogelijk maken af 
te treden? Ik zou graag de mening 
horen van de minister-president over 
de stap die de minister van Defensie 
vanmiddag heeft gedaan. Deelt hij de 
conclusie dat die niet meer kon 
functioneren als minister? Heeft de 
minister-president hem daar zelf ook 
op gewezen of gaat dat de minister-
president niet aan? 

Ik zou ook graag weten — dat is 
cruciaal, denk ik — wat alleen al het 
nieuwe feit dat de heer Van Eekelen 
als minister is afgetreden, een stap 
die buiten dit circuit ongetwijfeld met 
grote instemming wordt begroet, 
betekent voor het functioneren van 
de staatssecretaris van Buitenlandse 
Zaken. Het lijkt mij dat de minister-
president toch niet langer kan doen 
alsof zijn neus bloedt. Zou de 
discussie niet veel duidelijker worden 
en zou de situatie niet veel zuiverder 
worden als de Kamer straks in debat 
kan gaan met de minister van 
Buitenlandse Zaken zonder dat de bij 
voorbaat onhoudbare posities van 
Van Eekelen en Van der Linden nog 
in het geding zijn? En is de gekunstel-
de verdedigingslinie die inmiddels is 
opgeworpen — het zou gaan om de 
vraag of men bewust of onbewust 
heeft gefaald en of men de Kamer 
met opzet heeft misleid - niet nu al 
ondermijnd? 

Je vraagt je zo langzamerhand wel 
af, hoe deze komisch-tragische 
success story zich gaat ontwikkelen. 
De WD-fractie kan tevreden zijn; het 
verhaal van Bolkestein heeft gewerkt. 
Ze kan nu op haar gemak achterover 
leunend gadeslaan hoe het CDA de 
gordiaanse knoop Van den Broek/ 
Van der Linden gaat ontwarren, met 
een uiterst moeilijke rol voor 
fractievoorzitter De Vries. Als de 
katholieke minister-president 
vanwege de beroering in het zuiden 
van het land zijn verantwoordelijkheid 
niet durft te nemen — en ik zie voor 
hem geen andere reden om op dit 
moment nog langer afzijdig te blijven 
— dan zal die het moeten doen: "ons 
Renéke" als martelaar en Bert de 
Vries die het vonnis voltrekt. Zo zou 
de stammenoorlog van de paspoor-
ten zelfs kunnen uitgroeien tot een 
bloedgroepengevecht binnen het 
CDA. 

Voorzitter, uit alles blijkt dat de 
staatssecretaris van Buitenlandse 
Zaken er heel verstandig aan zou 
doen, het voorbeeld van zijn voorgan-

ger te volgen. Zijn geloofwaardigheid 
is weg, die krijgt hij niet meer terug, 
die is niet meer te herstellen. Hij kan 
de zaak alleen nog maar erger 
maken. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): 
Mijnheer de Voorzitter! De SGP-frac-
tie heeft met respect kennis geno-
men van de verklaring van de 
minister van Defensie, de heer Van 
Eekelen, waarin hij de overwegingen 
gaf op grond waarvan hij zijn ontslag 
zou indienen ten overstaan van Hare 
Majesteit de Koningin. De persoonlij-
ke betrokkenheid bij een en ander 
bleef nauwelijks verborgen achter de 
functionele beheersing en zakelijk-
heid, en dat is in zo'n geval bepaald 
geen schande. De mens Van Eekelen 
heeft zich getoond. Mijn fractie 
worstelt inmiddels nog wel met de 
vraag of de heer Van Eekelen 
uiteindelijk niet het voortijdige 
slachtoffer is geworden van de 
interactie van politieke krachten en 
de publiciteit. Daarbij zijn immers 
heel bepaald ethische normen in het 
geding. Ik denk aan het negende 
gebod van de Wet Gods, dat het 
onrecht en onterecht spreken over 
onze naaste, onze medemens, wie 
dan ook, verbiedt. Ook ontijdig 
spreken kan daaronder vallen, zeker 
ook als wordt gelet op het effect. 

Voorzitter, de SGP-fractie zat zeker 
niet op het vertrek van minister Van 
Eekelen te wachten. Zij heeft de 
persoon Van Eekelen altijd zeer 
gewaardeerd en zij heeft nimmer 
diens persoonlijke integriteit 
betwijfeld. Wij wensen hem vanaf 
deze plaats alle goeds toe, en dat is 
ten diepste alleen gelegen in de 
zegen en de gunst van God. 

Voorzitter! Nu de situatie is zoals 
ze is, is er voor mijn fractie aanlei-
ding, enkele vragen te stellen aan de 
minister-president als voorzitter van 
de ministerraad. In welke mate heeft 
het kabinetsberaad stof aangedragen 
voor de heer Van Eekelen om zijn 
besluitvorming in de richting van 
aftreden op dit moment te doen 
gaan? Vanaf wanneer was in het 
kabinetsberaad bekend dat de heer 
Van Eekelen het voornemen had, dan 
wel sterk overwoog, zijn ontslag aan 
te bieden? En hoe beoordeelt de 
minister-president het besluit en de 
daaraan ten grondslag liggende 
motieven? 

Mijnheer de Voorzitter! Is het 
staatsrechtelijk niet op z'n minst 
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merkwaardig te noemen dat er 
vannacht een brief aan de Kamer 
werd afgegeven van de bewindslie-
den van Buitenlandse Zaken, die — 
dat wordt uitdrukkelijk vermeld — 
mede namens de minister van 
Defensie is geschreven en die 
blijkens zijn eigen verklaring van 
hedenmiddag volledig wordt 
onderschreven, terwijl die zelfde 
minister luttele uren later een daarop 
aansluitende verklaring aflegt 
waarvan wij de inhoud inmiddels 
kennen? Die verklaring, hoezeer wij 
die op zichzelf ook respecteren, had 
een sterk verdedigend karakter, 
waarbij anderen betrokken geraakten 
— ik noem de enquêtecommissie, de 
politieke vrienden van de minister en 
de Kamer als zodanig — terwijl er nu 
geen rechtstreekse gedachtenwisse-
ling meer met hem mogelijk is. Is dat, 
staatsrechtelijk beschouwd, een 
juiste procedure? Hij was dienaar van 
de Kroon. Welke consequenties heeft 
dat of behoort dat voor hem te 
hebben ter zake van zijn eerste actie 
om vertrek uit dat ambt te bevorde-
ren? Hij had overigens — laat 
daarover geen misverstand bestaan 
— het volste recht, zich voluit in deze 
Kamer te verdedigen. Daarbij denk ik 
aan het moment en de manier 
waarop dat gebeurde in vergelijking 
met staatsrechtelijk gebruik, rechten 
en plichten van alle geledingen en 
betrokkenen in dergelijke situaties. 
Gaarne zien wij een beschouwing van 
de minister-president op dit punt 
tegemoet. 

Het moment en de manier waarop 
zijn onmiskenbaar beïnvloed door het 
feit dat leden van de VVD-fractie in 
de achter ons liggende dagen 
publiekelijk kenbaar maakten dat de 
heer Van Eekelen maar beter de eer 
aan zichzelf kon houden. De W D -
fractie heeft daarmee een grote 
verantwoordelijkheid op zich 
genomen, al zou het alleen zijn 
vanwege het feit dat eventueel als 
geruchten te bestempelen uitspraken 
niet krachtig werden weersproken. 
Daarmee is in feite door de W D -
fractie het beginsel in het conventio-
nele staatsrecht van het vertrouwen, 
pijler in het vertegenwoordigend 
stelsel, in het geding gekomen, 
vertrouwen tussen bewindsman en 
politieke vrienden. Aan dat vertrou-
wen refereerde bij voorbeeld ook de 
heer Stikker op 23 januari 1951 in de 
toen gevoerde discussie tussen hem 
en de afgevaardigden Oud, Tilanus 
en anderen. 

Of moeten wij aan heel iets anders 

denken? Moet deze houding worden 
gezien als een door de VVD-fractie 
geboden leeswijzer bij het lees- of 
leerboek "Nieuwe politieke cultuur"? 
Dat had ons dan ook wel op een 
andere manier of een ander tijdstip 
kunnen worden aangeboden. 

De zoeven genoemde beginselen 
moeten hoog worden gehouden. In 
deze context respecteert — ik zeg 
het nogmaals — mijn fractie het 
besluit van de heer Van Eekelen. Rest 
mij ten slotte tot de minister-presi-
dent de vraag te richten welke 
consequenties het kabinet aan de 
ontstane situatie verbindt. Rest mij 
voorts de opmerking dat de SGP-
fractie met het hedenavond ter zake 
ingebrachte geen enkel standpunt 
ingenomen of vertolkt wil hebben ten 
aanzien van posities van andere 
betrokken bewindslieden, evenmin 
over het rapport van de enquêtecom-
missie zelve. Immers, daarover 
komen wij nog uitvoerig met de 
enquêtecommissie en de regering te 
spreken. Niet het minst ook na de 
verklaring van vanmiddag is daartoe 
alle aanleiding. 

D 
De heer Voorhoeve (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! De WD-fractie heeft 
— ik herhaal het — groot respect 
voor de waardige wijze waarop de 
minister van Defensie zijn ambt 
vandaag heeft neergelegd. Hij heeft 

in bijna tien jaar in drie kabinetten 
gediend en hij heeft daarin een 
aantal goede dingen tot stand 
gebracht. Ik denk in het bijzonder aan 
zijn alom gewaardeerde Europese 
beleid. Ik denk ook aan het feit dat 
de minister van Defensie, de heer 
Van Eekelen, bij onze fractie en in dit 
huis bekend staat als een integer 
mens. Voorts denk ik aan het feit dat 
uit de onderzoekingen met betrek-
king tot zijn beleid (het rapport van 
de Algemene Rekenkamer en het 
rapport van de enquêtecommissie) 
nooit naar voren is gekomen dat de 
Kamer door hem niet goed was 
ingelicht. 

De heer Kok en de heer Van Mierlo 
alsook een aantal anderen hebben 
mij gevraagd om een verklaring af te 
geven over de gang van zaken. Deze 
is in het kort als volgt geweest. Na 
lezing van het enquêterapport heb ik 
contact opgenomen met de heer Van 
Eekelen en met hem gesproken over 
hetgeen in dat rapport naar wordt 
gebracht over de periode waarin hij 
verantwoordelijkheid droeg voor het 
paspoortproject. Dit is ernstige 
kritiek. Ik heb hem, gezien de ernst 
van deze kritiek, gevraagd zich te 
beraden over de vraag of het 
voortduren van kritiek op aspecten 
van de zakelijke leiding die hij aan dit 
project heeft gegeven, maar die ook 
eerder in dit huis ter sprake is 
gekomen, hem niet ernstig gingen 
bemoeilijken in zijn functioneren als 

De heer Voorhoeve (VVD) 
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minister van Defensie. De minister 
heeft mij toen geantwoord, hierover 
te willen nadenken. Hij heeft hierover 
een aantal dagen nagedacht en mij 
toen gemeld dat hij inderdaad 
overwoog, zijn ambt neer te leggen. 
Gezien de belangen van het departe-
ment van Defensie, meende hij dat er 
een punt kon komen waarop hij zijn 
verantwoordeli jkheden beter aan een 
opvolger kon overdragen. 

Vanuit zijn loyaliteit tegenover de 
minister van Buitenlandse Zaken 
heeft hij een bijdrage wil len leveren 
aan het weerwoord van de bewinds-
lieden van Buitenlandse Zaken op het 
rapport van de EC, alvorens hij zijn 
definitieve besluit nam. Dit definitie-
ve besluit heeft hij vanochtend 
genomen. Hij heeft mij dit meege-
deeld en is daarop naar de Kamer 
gekomen om haar deelgenoot te 
maken van de motieven die hem tot 
het nemen van dit besluit hadden 
geleid. 

Dat hij in zijn verklaring, hier 
afgelegd, de kritiek op zijn functione-
ren heeft verworpen, is naar mijn 
mening zijn goede recht. Mij is 
gevraagd, in het bijzonder door de 
heer Van Mierio, wat ik van de 
inhoud van de verklaring vind, vooral 
van de kritiek op de enquêtecommis-
sie. Ik wil vanavond niet inhoudelijk 
ingaan op datgene wat van de zijde 
van een aantal leden van het kabinet 
is gezegd over het enquêterapport. 
Deze kritiek was gericht op de 
conclusies en de werkwijze van de 
enquêtecommissie. Zoals ik vanmor-
gen heb verklaard naar aanleiding 
van de brief van de bewindslieden 
van Buitenlandse Zaken, vind ik dat 
niet op de eerste plaats de fracties 
inhoudelijk moeten ingaan op 
datgene wat van de zijde van het 
kabinet over het enquêterapport is 
gezegd, maar dat hierover eerst 
vooral het woord is aan de auteur 
van het rapport, de enquêtecommis-
sie. Uiteraard zullen de fracties, zeker 
de fractie van de VVD, naar die 
reactie luisteren en deze betrekken 
bij de verdere inbreng in de behande-
ling van het enquêterapport in de 
Kamer. 

Het aftreden van een bewindsman 
is altijd pijnlijk en dramatisch. Er is 
geen ideale manier; de zuiverste 
handelwijze verschilt van geval tot 
geval. De fractie van de VVD meent 
dat de heer Van Eekelen juist heeft 
gehandeld, een juist besluit heeft 
genomen. 

De heer Van Mier io (D66): Ik had 

de heer Voorhoeve een andere vraag 
gesteld, namelijk hoe het precies zit 
met het opzeggen van het vertrou-
wen. Ontkent de heer Voorhoeve wat 
vanavond in NRC Handelsblad staat, 
namelijk dat vanuit de fractie van de 
VVD de heer Van Eekelen te kennen 
is gegeven dat er niet meer voldoen-
de vertrouwen in hem was? Ik vind, 
eerlijk gezegd, dat wij er wel recht op 
hebben om dit te weten. Het tweede 
punt is, dat het mij toch verbaast dat 
u zegt: ik wil op de verklaring van de 
heer Van Eekelen niet ingaan want 
die komt nog aan de orde. Het 
probleem is, dat die niet meer aan de 
orde komt. Daarom vind ik, dat u 
gehouden bent, er toch iets over te 
zeggen. 

De heer Voorhoeve (VVD): Om met 
het laatste te beginnen, het kan wel 
degelijk aan de orde komen. De heer 
Van Eekelen heeft zijn visie gegeven. 

Uw eerste vraag luidde of de 
fractie van de W D het vertrouwen in 
de minister van Defensie heeft 
opgezegd. Ik heb in de afgelopen 
week, tijdens de gesprekken die ik 
met de heer Van Eekelen heb gehad, 
hem niet namens mijn fractie kunnen 
verzekeren van onvoorwaardelijk 
vertrouwen. Dat gegeven heeft de 
heer Van Eekelen meegewogen in 
het uiteindelijk door hem persoonlijk 
genomen besluit. Wat er in de NRC 
staat, weet ik niet want dat heb ik 
nog niet gelezen. 

De heer Van Mier io (D66): Daar 
staat wat u zojuist zei; dat spaart u 
het lezen uit. 

De heer Voorhoeve (VVD): Ik heb in 
mijn hoedanigheid als voorzitter van 
de fractie hem niet kunnen verzeke-
ren, gezien de ernst van de kritiek die 
aan de orde was in het enquêterap-
port, van onverminderd en onvoor-
waarlijk vertrouwen voor zijn verder 
politiek functioneren als minister van 
Defensie. 

De heer Van Mier io (D66): Ook niet 
van het tegendeel! Met andere 
woorden, als je zoveel kritiek hebt op 
de aanklacht die tegen je is inge-
bracht en je bent niet geïnformeerd 
over het tegendeel van het ontbreken 
van vertrouwen, dan zou het, volgens 
mij, op zijn plaats zijn geweest 
wanneer hij zijn verdediging hier 
gevoerd had. Dan hadden wij wat u 
nu zegt, namelijk dat het aan de orde 
zou kunnen komen, kunnen waarma-
ken. Ik kan datgene wat Van Eekelen 

gezegd heeft, niet meer aan de orde 
stellen. Ik kan hem niet meer voor 
zijn beschuldiging ter verantwoording 
roepen. 

De heer Voorhoeve (VVD): U zegt: 
"ook niet van het tegendeel" . Dat is 
juist. Dat verklaart ook waarom de 
heer Van Eekelen eigener beweging 
een besluit heeft genomen waarbij 
zijn visie op de belangen van zijn 
departement van doorslaggevend 
belang is geweest. 

D 
Minister Lubbers: Mijnheer de 
Voorzitter! Gezien de gestelde 
vragen en opmerkingen acht ik het 
niet het moment om hier een 
mogelijkheid te zoeken om ook in 
deze Kamer de heer Van Eekelen 
dank te zeggen voor het werk wat hij 
de afgelopen jaren heeft gedaan, 
omdat ik dat niet tot inzet van onze 
gedachtenwisseling zou wil len 
maken. 

Misschien is het het beste, dat ik 
het merendeel van de vragen 
beantwoord in de chronologie van 
een aantal gebeurtenissen. Het was 
vrijdagavond voor een week, dat de 
voorzitter van de parlementaire 
enquêtecommissie, de heer Her-
mans, zo vriendelijk was om mij een 
beperkt aantal exemplaren van het 
rapport onder embargo te verstrek-
ken. Dat gaf aan de meest betrokken 
bewindslieden de gelegenheid om 
het stuk in vertrouwelijkheid in het 
weekeinde te lezen. Dat heeft geleid 
tot een samenkomst van de meest 
betrokken bewindslieden op maandag-
ochtend. Waarom? Om de eerste 
indrukken uit te wisselen over de 
reactie — hoe ervoer men dat 
rapport — en vooral om de eventuele 
uitlatingen van bewindslieden die 
daarin genoemd worden, af te 
stemmen. Wij zijn met elkaar tot de 
conclusie gekomen, dat het het beste 
zou zijn om niet afzonderlijk welke 
uitlating dan ook te doen en dit, zo 
mogelijk, tegenover de pers geheel te 
vermijden; in ieder geval zo min 
mogelijk. Maar wel moest tegelijker-
tijd worden gewerkt aan een reactie 
— zoals toen ook in het korte 
persberichtje stond — alleen op 
hoofdli jnen. Er waren twee criteria: 
het mocht niet te lang duren en het 
moest op hoofdlijnen. Hierover zijn 
reeds vragen gesteld. Ik geef aan 
waarom dat zo gedaan is. Doel was 
in die dagen na het verschijnen van 
het rapport om te voorkomen dat uit 
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verschillende monden gesproken 
werd. In de loop van de week is dus 
gewerkt aan dat antwoord. Geleide-
lijk aan zie je daarvan contouren 
komen. Je probeert natuurlijk ook 
enigszins te anticiperen op dat 
resultaat. 

Er is mij gevraagd of ik contacten 
heb gehad met de heer Van Eekelen 
en of ik vandaag verrast was. Als ik 
het mij goed herinner, heb ik 
woensdag een vrij uitvoerig gesprek 
gehad met de heer Van Eekelen over 
zijn kijk op de zaak. Daarbij is met 
name betrokken de vraag: hoe zie je 
de verdediging in deze zaak, mede in 
relatie met wat heet de vertrouwens-
verhouding met de fractie waaruit je 
voortkomt, de VVD-fractie dus? Wij 
hebben in dat gesprek geen conclu-
sies getrokken. Wij hebben dat met 
elkaar geanalyseerd, waarbij ik 
uiteraard overwegend de vragende 
partij was. Dat brengt mij op het punt 
van de vertrouwensvraag en die 
andere vraag: behoort een bewinds-
man af te treden na een debat in de 
Kamer of eerder? Er wordt kennelijk 
hier, zo heb ik mogen beluisteren 
vanavond, verschillend over geoor-
deeld. Ik wil in ieder geval mijn visie 
er nog eens op geven. 

Indertijd toen de hele — mag ik het 
zo zeggen — staatsrechtelijke 
discussie over de ministeriële 
verantwoordelijkheid zowel hier als 
aan de overzijde nogal intensief is 
gevoerd, heb ik met name aan de 
overzijde nog eens tot uitdrukking 
gebracht dat ik het in het algemeen 
het beste vind dat het gebrek aan 
vertrouwen blijkt in het parlement. 
Dat lijkt mij een algemene regel te 
zijn. Er is zeker een uitzondering op 
die algemene regel, namelijk als er 
een gebrek aan vertrouwen is bij de 
fractie waaruit men voortkomt. Nu is 
"ver t rouwen" een begrip waarbij er 
altijd twee in het geding zijn. In zo'n 
situatie is er de taxatie van de 
betrokken bewindsman of hij 
voldoende vertrouwen heeft. 
Daarnaast is er de fractie die het 
aangaat, de voorzitter van de fractie 
die daarover een opvatting kenbaar 
maakt. 

Ik heb afgelopen week geen 
contact opgenomen — die vraag is 
gesteld — met de heer Voorhoeve 
om hem te vragen of hij nog 
vertrouwen had in minister Van 
Eekelen. Ik heb aan Van Eekelen 
gevraagd hoe hij dat inschatte. Hij 
heeft daarop geen definit ief of 
formeel antwoord gegeven. Hij heeft 
meteen bij dat eerste gesprek een 

indicatie gegeven, die is terug te 
vinden in de woorden die hij vanmid-
dag heeft uitgesproken. Die kwamen 
hierop neer: 

Ik heb de indruk dat er iets mis zit, 
want ik kan kennelijk ook mijn 
politieke vrienden absoluut niet 
overtuigen. Dat zit er niet in. Daar 
moet dus wel een gebrek aan 
vertrouwen achter zitten. Dat moet ik 
erkennen. 

Voorzitter! Ik zeg het uiteraard in 
mijn eigen woorden. Dit speelde bij 
de heer Van Eekelen een rol. Een 
ander element — waarop de heer 
Voorhoeve ook heeft gewezen, als ik 
het goed heb begrepen — was de 
afweging van de heer Van Eekelen in 
zijn verantwoordelijkheid voor het 
departement dat hem was toever-
trouwd. Het ministerie van Defensie 
is uiteraard een belangrijk, groot en 
zwaar departement. Daar sta je dan. 
Als minister moet je je dagelijks werk 
doen. Ondertussen gaat de hele 
discussie, het voorbereiden en het 
voeren van debatten etc. door. De 
heer Van Eekelen heeft dat nadrukke-
lijk meegewogen bij het kiezen van 
zijn positie. Woensdag is het gesprek 
van voorlopige aard geweest. Ik heb 
toen de afspraak gemaakt met de 
minister om in het weekeinde nog 
eens met hem te praten. Zulks heb ik 
zondag gedaan. Het gebeurde op dat 
moment, omdat in het eerste gesprek 
al duidelijk was geworden dat de 
heer Van Eekelen graag alle krachten 
wi lde inzetten voor de gecoördineer-
de reactie, de brief die u vanochtend 
ontvangen heeft van de bewindslie-
den van Buitenlandse Zaken. Hij 
wilde daaraan voluit zijn bijdrage 
leveren. Ik vond dat hij dat moest 
doen. Ik denk dat hij er gelijk in heeft 
gehad dat hij zijn volledige inbreng 
gaf. Dat kon ook omdat er in feitelijke 
zin geen sprake was van opzeggen 
van vertrouwen. Het was een taxatie 
van Van Eekelen dat het vertrouwen 
vrij ver verminderd was bij de 
geestverwanten. Het kon dus. 

Tegelijkertijd stelde hij: op het 
moment dat ik dat werk gedaan heb, 
is in de zaak zelf naar mijn oordeel 
voor mij het belangrijkste gedaan. Hij 
ging ervan uit dat hij ook daarna 
anderen in dit huis niet meer zou 
kunnen overtuigen. Ook gezien de 
voorgeschiedenis was dat geen 
vreemde taxatie. Ik roep daarbij in 
herinnering dat hier een rapport van 
de Algemene Rekenkamer aan vooraf 
is gegaan, waarin ook al het nodige 
stond over die periode. De heer Van 
Eekelen taxeerde dan ook al veel 

langer hoe hij naar de zaak keek en 
hoe anderen naar de zaak keken. Dat 
heeft zeker een rol gespeeld. Het is 
een afweging tussen drie elementen: 
de verantwoordelijkheid voor 
Defensie van een minister die voluit 
moet kunnen functioneren, de mate 
van vertrouwen bij de eigen geestver-
wanten en de taxatie van de zinvol-
heid die er nog was voor het debat. 
Daar zit natuurlijk een stuk eigen 
verantwoordelijkheid in. Dat heeft 
hem gebracht tot de weg die hij is 
gegaan. Dat is mij zondag duidelijker 
geworden, toen wij tegen de 
afronding van de brief kwamen en er 
meer definitief een afweging 
zijnerzijds gemaakt moest worden. 

Mij is gevraagd of ik dat billijkte. 
Het antwoord is ronduit " j a " . Ik vind 
dat de bewindsman in beginsel 
gehouden is zijn termijn uit te dienen, 
tenzij er aanwijzingen zijn dat dit niet 
kan, bij voorbeeld een gebrek aan 
vertrouwen, een uitspraak van de 
Kamer of als hij het zelf niet meer 
aankan. Ik vond hier in mijn verant-
woordelijkheid voldoende reden om 
dit te billijken. Dat doe ik zonder 
enige reserve. 

Is het in kabinetsberaad geweest, 
zo vroeg de geachte afgevaardigde 
de heer Van der Vlies. Neen, een van 
mijn vragen woensdag aan collega 
Van Eekelen was: vind je dat wij hier 
in het kabinet over elkaar moeten 
praten om met elkaar de argumenten 
te wikken en te wegen. Het antwoord 
was "neen" . Ik vond dat ook niet 
nodig, dus heb ik er ook niet op 
aangedrongen. 

Dan kom ik wat dichterbij nu, te 
beginnen met de brief zelf. Dan moet 
ik een vraag beantwoorden, mijzelf 
betreffend. Hoe is het met de 
ondertekening? Toen wij de brief 
gingen concipiëren, ging het om een 
brief op hoofdlijnen. Wij hebben toen 
uiteraard niet gesproken over de 
ondertekening, want die zou normaal 
gesproken volgen uit de hoofdlijnen 
die behandeld zouden worden. Toen 
de brief in concept klaar was, was 
het duidelijk dat de hoofdlijnen de 
heer Van Eekelen, de heer Van den 
Broek en de heer Van der Linden 
betroffen. Men leze het stuk. Dat 
leidde tot de ondertekening, waarbij 
het de vraag was of het eigenlijk 
staatsrechtelijk gelukkig zou zijn om 
de minister van Defensie te laten 
tekenen. Er is iets voor en er is iets 
tegen. Naar mijn opvatting was er 
meer tegen. De heer Van Eekelen 
wilde echter zelf nadrukkelijk 
meewerken aan de brief. Een van zijn 

Tweede Kamer Van Eekelen 
6 september 1988 
TK 100 100-5620 



Lubbers 

^ • ^ r **r 

De heer Kok (PvdA) interrumpeert minister-president Lubbers 

argumenten om dit toch door te 
zetten in die laatste dagen, waarin hij 
natuurlijk ook gehandicapt was als 
minister van Defensie, was juist dat 
hij die bijdrage zichtbaar wilde 
maken. Ik zag geen overwegende 
bezwaren — de ondertekenaars van 
de brief ook niet — om dat in de 
eerste regel duidelijk te maken. Dit is 
het relaas, dat aangeeft waarom niet 
getekend is door de minister van 
Algemene Zaken, minister-president, 
die op bepaalde punten in het 
rapport aangesproken wordt, en door 
de minister en staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken. Er is niet alleen 
in formele zin sprake van verant-
woordelijkheid, omdat je elkaar dekt, 
maar ook in materiële zin is daarvan 
sprake. Ik wil namelijk niet verhelen, 
dat ik de brief geheel kende toen die 
uitging. Ik was namelijk betrokken bij 
de werkzaamheden om de brief te 
maken. 

De heer Kok (PvdA): Moet ik de 
opmerking van de minister-president 
nu zo verstaan dat, ondanks het feit 
dat zijn handtekening niet onder die 
brief staat, die brief volledig maar 
dan ook volledig door het gehele 
kabinet en ook door de premier 
wordt gedekt en verdedigd? 

Minister Lubbers: In formele zin is 
er altijd kabinetsbinding als bewinds-
lieden een brief naar de Kamer 
sturen. In dit geval is er, wat mij 
betreft, ook materiële binding, omdat 
ik bij de totstandkoming betrokken 
was. 

De heer Kok (PvdA): Dus uw 
handtekening had er ook net zo goed 
onder kunnen staan? 

Minister Lubbers: Nee. 

De heer Kok (PvdA): Wat is het 
verschil? 

Minister Lubbers: Het verschil is, 
dat de brief wordt ondertekend door 
bewindslieden die verantwoorde'ijk-
heid dragen voor de onderdelen die 
in de brief worden behandeld. Mijn 
rol daarin is, zoals wel vaker voor-
komt, slechts die van advies ge-
weest. Maar ik wil absoluut niet de 
indruk wekken dat ik de brief niet 
kende. Ik geef de formele reden, 
waarom die er niet staat. Als dat was 
gebeurd, had ik het ook correct 
gevonden om dan de brief wel in het 
kabinet te bespreken, zonder dat er 
een onderwerp in behandeld werd 

betreffende het departement van 
Algemene Zaken. Dat is om die reden 
dus niet gebeurd. 

De heer Van Mierlo (D66): Mis-
schien wil de minister-president nog 
eens uitleggen, waarom hij zegt: er is 
wat voor en wat tegen te zeggen als 
de minister van Defensie mede had 
ondertekend? Hij zegt: ik vond dat er 
meer tegen was. 

Minister Lubbers: Ja. 

De heer Van Mierlo (D66): De 
argumenten daarvoor zijn mij niet 
duidelijk. Als iemand in deze zaak 
achter de regeringstafel zou hebben 
gezeten, ware hij niet afgetreden, en 
het zo zijn beleidsterrein betreft, 
waarom zou de betrokken bewinds-
man dan niet mede ondertekenen? Ik 
wil graag de argumenten van de 
minister-president horen, waarom 
dat nou staatsrechtelijk onzuiver is. 

Minister Lubbers: Het is de Kamer 
geweest die uitdrukkelijk heeft 
uitgesproken dat minister Van den 
Broek nou maar eens de paspoort-
zaak moest gaan doen. Dat leek mij 
ook een heel goed idee. Hij tekende 
samen met Van der Linden, ook toen 
al. Wij hebben er eerder over 
gesproken. In de visie van het 
kabinet hebben wij een portefeuille-
verdeling. De onderwerpen bepalen 
wie wat doet en op welk departe-

ment het thuishoort. Nu kan het 
natuurlijk altijd zijn, dat de Kamer een 
bepaalde bewindspersoon naar de 
Kamer roept voor wat dan ook. Dan 
heeft die bewindspersoon te 
verschijnen. Maar het is vanuit de 
systematiek van het kabinet niet voor 
de hand liggend dat bewindslieden 
die niet meer zitten op het departe-
ment dat gaat over het aan de orde 
zijnde onderwerp, brieven over dat 
onderwerp mede ondertekenen. Als 
daaronder zou hebben gestaan "de 
minister van Defensie", dan is dat 
natuurlijk, op zijn zachtst gezegd, een 
tikje merkwaardig. Dat is precies de 
reden; heel simpel. Het ligt dus voor 
de hand om dat niet te doen. Maar 
omdat nou juist hoofdpunten van de 
heer Van Eekelen aan de orde 
kwamen en er behoefte was om dat 
op de een of andere manier duidelijk 
te maken — nota bene de reden dat 
hij de laatste dagen zo hard aan het 
werk was aan die brief — hebben wij 
dat tot uitdrukking gebracht. Hij heeft 
dat overigens in dubbele zin gedaan 
door dat ook, zo begrijp ik, in de 
verklaring van vandaag duidelijk te 
maken. Dan kom ik dadelijk natuurlijk 
nog terug op de verhouding van zijn 
verklaring tot de brief. Dat moet ik 
nog doen. Is het nu duidelijk, 
mijnheer de Voorzitter? 

De heer Van Mierlo (D66): Ja. Alles 
is merkwaardig in deze zaak. Maar nu 
de minister van Buitenlandse Zaken 
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zelf al een paar maanden niet alleen 
de eindverantwoordelijkheid maar 
ook de primaire verantwoordelijkheid 
heeft voor het paspoortproject, was 
het dan niet zuiverder geweest als de 
staatssecretaris van Buitenlandse 
Zaken ook niet de brief had mede 
ondertekend? 

Minister Lubbers: Dat is een vraag 
waarbij wij inderdaad hebben 
stilgestaan. Maar u herinnert zich wat 
minister Van den Broek toen in de 
Kamer heeft gezegd. 

De heer Van Mierlo (D66): Ik 
herinner me dat hij zei: wie naar de 
staatssecretaris wijst, wijst naar mij. 

Minister Lubbers: Ik vind het zo 
goed dat u alles onthoudt wat de 
minister zegt! Minister Van den 
Broek heeft echter ook gezegd, 
alleszins bereid te zijn, in te gaan op 
het verzoek van de Kamer. Daar is 
uitgebreid over gesproken, ik 
herinner mij dat nog heel goed. Hij 
voegde eraan toe dat hij altijd de 
mogelijkheid heeft om bij bepaalde 
werkzaamheden de staatssecretaris 
te vragen, dat te doen, niet om de 
betrokkenheid van de minister te 
verminderen, maar om de staatsse-
cretaris erbij te betrekken. U kunt dat 
nalezen. In die zin zie ik daar dus ook 
geen problemen. 

De heer Van Mierlo (D66): Ik zeg 
ook niet dat dat zo'n probleem is. Het 
wekt allemaal een beetje de indruk 
dat het niet logisch is doorgedacht... 

Minister Lubbers: Nou... 

De heer Van Mierlo (D66): ...dat de 
staatssecretaris van Buitenlandse 
Zaken in een andere positie verkeert 
en dat de handtekening van de 
ministervan Defensie alleen 
ontbreekt omdat het dan voor hem 
wat moeilijker zou zijn geweest om 
de dag daarna af te treden, wat 
kennelijk niet in het voornemen ligt 
van de staatssecretaris van Buiten-
landse Zaken. 

Minister Lubbers: Mijnheer de 
Voorzitter! Dat is een stukje inlegkun-
de van de heer Van Mierlo, dat ik niet 
helemaal kan verklaren uit zijn 
ervaringen op het ministerie van 
Defensie! 

In alle ernst: enquêtes waarin 
personen worden betrokken die niet 
meer functioneren op dat departe-
ment, geven altijd weer moeilijke 

afwegingen van formele aard te zien. 
Het valt mij op dat mensen die ik 
daarover om raad vraag en wier 
opvattingen ik ook in deze Kamer 
hoor, altijd overtuigd zijn van de 
simpelheid van een bepaalde visie, 
alleen een ander ziet het dan weer 
eens wat anders, en dat geeft in 
ieder geval te denken. Het is niet zo'n 
probleem: de naam van Van den 
Broek, met die van Van der Linden 
daaronder, terwijl op de eerste regel 
staat "mede namens de minister van 
Defensie". Ik denk dat dit redelijk 
aangeeft, waar het om gaat. 

Op de vragen over mijn betrokken-
heid moet ik met " ja" antwoorden, al 
is het maar — dat geldt ook voor 
minister Van Dijk en staatssecretaris 
De Graaff-Nauta — om vast te 
stellen dat er hunnerzijds geen 
behoefte is om een element waarin 
zij aan de orde komen in het rapport, 
als hoofdlijn te bestempelen. Dat is 
duidelijk. 

Er zijn vragen gesteld over de 
ontslagaanvrage, ingediend bij Hare 
Majesteit de Koningin. Ik kan me die 
vragen enigszins voorstellen, en ik 
kan er het volgende over zeggen. Ik 
heb het zo geleid dat de Koningin in 
ieder geval niet voor verrassingen 
zou komen te staan. Toen minister 
van Eekelen zijn besluitvorming 
finaliseerde heb ik, in nauw overleg 
met hem, de taak op mij genomen — 
na al eerder bericht te hebben over 
de mogelijkheid van een ontslagaan-
vrage — dat op een zodanig tijdstip 
te bespreken en toe te lichten dat dit 
voor de Koningin niet als een 
verrassing zou komen. Zo'n situatie 
kent natuurlijk altijd een zekere 
spanning, ook van formele aard. 
Immers, als men geen minister meer 
is, kan men hier niet meer verschij-
nen. 

Ik kom toe aan het verschijnen in 
de Kamer en de verklaring van de 
heer Van Eekelen. Ik was op de 
hoogte van het feit dat de heer Van 
Eekelen hier graag een verklaring 
wilde afleggen en ik vond dat een 
redelijk verzoek en een redelijke 
procedure. Ik neem de verantwoor-
delijkheid voor het feit, niet voor de 
exacte inhoud daarvan, voor mijn 
rekening, want bij die inhoud ging het 
nu juist om de extra accenten die hij 
wilde plaatsen, die niet vermeld 
waren in de gezamenlijk gemaakte 
brief, waarin hij zich als collega 
overigens goed kon vinden. Ik meen 
dat het redelijk is dat hij de kans 
kreeg, die extra accenten aan te 
brengen, waarbij in mijn perceptie de 

korte verklaring niet in de eerste 
plaats, zeker niet uitsluitend, gaat 
over de extra accenten, maar vooral 
over de redengeving van het 
aftreden. De citaten die zijn gegeven, 
ga ik niet herhalen. Ik doel op de 
vertrouwenskwestie en de verant-
woordelijkheden van de heer Van 
Eekelen voor het ministerie van 
Defensie. 

De heer Schutte (GPV): Dit begrijp 
ik niet helemaal. De minister heeft 
hier in functie gesproken. Het kabinet 
spreekt met één mond. Je kan 
natuurlijk wel met één mond allerlei 
accenten leggen, maar het feit dat 
deze minister hier in functie sprak, 
houdt toch ook in dat er een politieke 
medeverantwoordelijkheid voor de 
inhoud van zijn spreken ligt bij het 
kabinet. 

Minister Lubbers: Hij trad hier op 
om zijn motieven te geven voor het 
aftreden. Het aftreden is een 
persoonlijk besluit van de heer Van 
Eekelen. Daarvoor gaf hij de motie-
ven. De verklaring moet dus volledig 
in context met dat aftreden gezien 
worden. 

De heer Schutte (GPV): Jawel, maar 
hij heeft in die verklaring tevens 
kritische opmerkingen gemaakt in de 
richting van de enquêtecommissie. 
Dat waren opmerkingen die in 
andere, misschien wel zachtere 
bewoordingen ook in de brief van 
vanmorgen voorkwamen. Vandaar 
mijn conclusie dat ook hetgeen 
minister Van Eekelen vanmiddag 
heeft gezegd in de richting van de 
enquêtecommissie, in politieke zin 
als een verwoording van het 
kabinetsstandpunt moet worden 
gezien. 

Minister Lubbers: De regering is 
tevreden indien de enquêtecommis-
sie, en de Kamer in haar kielzog, de 
opvattingen overneemt, die zijn 
neergelegd in de brief van de heren 
Van den Broek en Van der Linden, 
mede namens de minister van 
Defensie. Daar ligt de grens. Ik zal 
het precies zeggen zoals het is. Dat 
is de grens van de gezamenlijke 
filtering van datgene waar wij 
vierkant voor staan. Het extra accent 
dat de minister van Defensie op 
bepaalde punten heeft gelegd, heeft 
hij gelegd om duidelijk te maken — 
laat ik het maar in rond Nederlands 
zeggen — dat naar zijn opvatting de 
onredelijkheid zo nadrukkelijk 

Tweede Kamer Van Eekelen 
6 september 1988 
TK100 100-5622 



Lubbers 

aanwezig was dat hij, dit mede in 
relatie tot een gezonken vertrouwen, 
de afweging moest maken dat het 
belangrijker was om snel te komen 
tot een nieuwe minister van Defen-
sie, dan hier de door hem te voeren 
debatten over voort te zetten. Dat is 
de kern van de zaak. 

De heer Schutte (GPV): Dan heb ik 
nog één vraag. Betekent dit dat de 
minister-president zich distantieert 
van die elementen in de verklaring 
van de minister van Defensie, die niet 
terug te vinden zijn in de brief van 
vanmorgen en die gericht zijn aan de 
enquêtecommissie? 

Minister Lubbers: Ik zou het woord 
"distant iëren" niet willen gebruiken, 
maar ik kende de inhoud van de 
verklaring niet. Ik wist dat de heer 
Van Eekelen een korte verklaring af 
zou leggen omtrent zijn redengeving. 
Daarvoor had hij deze accenten 
natuurlijk nodig. Ik billijk dat. Ik val 
hem daar ook niet op aan. Dat zou 
overigens ook niet kunnen, want hij is 
geen collega meer. Het kan echter 
niet zo zijn dat als er een gezamenlijk 
opgestelde brief ligt, wij niet de brief 
verdedigen, maar de verklaring van 
de heer Van Eekelen. Wij verdedigen 
uiteraard de brief. 

De heer Kok (PvdA): Nu begrijp ik 
het echt niet meer. U kende mis-
schien niet de precieze inhoud, maar 
u kende wel de strekking van 
hetgeen de heer Van Eekelen zou 
gaan zeggen. Ik vraag mij nu af hoe 
het mogelijk is dat u ermee instemt 
dat de heer Van Eekelen in een korte 
spanne tijds op twee sporen tegelijk 
bezig is. Hij werkt mee — hij was 
weliswaar geen mede-ondertekenaar, 
maar er wordt in de eerste regel van 
de brief gezegd dat deze mede 
namens hem naar de Kamer wordt 
gestuurd — aan een brief met een 
bepaalde tekst die voor rekening van 
het kabinet als geheel komt. 
Vervolgens trekt hij echter zijn eigen 
spoor in de richting van de Kamer. Ik 
geloof het graag als u zegt dat u de 
precieze verklaring niet kende. 

Minister Lubbers: Ik kende noch de 
inhoud, noch de strekking. 

De heer Kok (PvdA): Maar u wist 
wel , en u verdedigt dat nu ook — u 
vindt zelfs dat dat een gerechtvaar-
digd verzoek was van de heer Van 
Eekelen — dat de heer Van Eekelen 
hier in de Kamer, als bewindsman 

van Defensie, voor zijn aftreden, op 
een scherpere toon stelling zou 
nemen tegen het enquêterapport. De 
regering sprak dus niet langer met 
één mond, maar met twee monden. 

Minister Lubbers: Op het moment 
dat de minister besluit, om naar mijn 
mening respectabele redenen, af te 
treden — dat kwam de heer Van 
Eekelen namelijk doen — dan vind ik 
dat hij ruimte moet hebben om zijn 
motieven aan te geven. Ik zal een 
ander voorbeeld geven. Stel dat de 
minister vertrekt omdat er accentver-
schillen zijn met de Kamer of met 
collega's. Dan wordt de zaak hier 
eens goed neergezet. Dat kan niet in 
een afwijkend geluid, tenzij de 
minister op hetzelfde moment ook de 
conclusies daaruit trekt. Dat deed de 
heer Van Eekelen hier ook. Daarvoor 
was hij hier. Hij was niet in de Kamer 
om namens de regering het rapport 
van de enquêtecommissie te 
verdedigen, maar om toe te lichten 
waarom hij aftrad. 

Mevrouw Van Es (PPR): Nog geen 
half uur geleden zei de minister dat 
een van de redenen waarom de heer 
Van Eekelen de brief niet mede heeft 
ondertekend, is dat hij geen bewinds-
man meer is van Buitenlandse Zaken, 
maar van Defensie en niet meer 
verantwoordelijk is voor het beleid en 
dat hetgeen destijds is gebeurd 
onder de verantwoordelijkheid van 
Van Eekelen, straks verdedigd zal 
worden door de nu zittende bewinds-
lieden. Nu vallen er twee dingen 
samen. Minister Van Eekelen is 
afgetreden op het moment dat de 
desbetreffende brief is verschenen 
en de kritiek op zijn optreden in het 
rapport van de enquêtecommissie zal 
straks weerlegd worden door 
anderen. Het is dan toch zeer 
merkwaardig als hijzelf op het 
moment van zijn aftreden scherpere 
kritiek op het rapport van de 
enquêtecommissie uit dan het 
kabinet in zijn brief heeft gedaan. 

Minister Lubbers: Is dat een vraag, 
Voorzitter? 

Mevrouw Van Es (PSP): Dat is zeker 
een vraag! Het wordt dan toch voor 
de Kamer heel moeilijk uit te maken 
over welke opvatting zij kan discus-
sieren. Wij weten nu dat de destijds 
zittende bewindsman van Buitenland-
se Zaken een eigen opvatting heeft 
over zijn verantwoordelijkheid en het 
oordeel daarover van de enquête-

commissie. Nu wordt in de brief door 
het kabinet een andere opvatting 
kenbaar gemaakt en die zal ook 
straks tijdens de verdediging door de 
woordvoerders van het kabinet naar 
voren worden gebracht. Dat wordt 
toch een heel merkwaardig schim-
menspel? 

Minister Lubbers.' Het is geen 
merkwaardig schimmenspel. Er is 
een uitvoerige brief, die naar ik meen 
voldoende aanknopingspunten biedt 
voor een intensief overleg, waarbij 
well icht ook andere punten aan de 
orde komen. Voor het overige dreig 
ik in herhalingen te vervallen. 

Mevrouw Van Es (PSP): Ik heb in 
eerste termijn de enquêtecommissie 
om een reactie gevraagd op hetgeen 
ministerVan Eekelen vanmiddag 
gezegd heeft. Dit spreekt voor mij 
vanzelf. Hij heeft scherpere dingen 
gezegd dan er in de brief staan. 

De Voorzi t ter: Het debat met de 
enquêtecommissie is nu niet aan de 
orde. 

Minister Lubbers: Wij kunnen geen 
twee dingen tegelijk. Wij kunnen niet 
zeggen: ministerVan Eekelen heeft 
nu zoiets belangrijks gezegd dat wi j 
hierover graag met hem willen 
praten. Dan zouden wij eerst de 
reden waarom hij weg is gegaan, 
moeten wegnemen en dat is zijn 
taxatie dat er een gebrek aan 
vertrouwen is. Dit dreigt een vicieuze 
cirkel te worden. Ik vind de opmer-
kingen hierover merkwaardig. Er is 
een duidelijke brief van de regering. 
Het is natuurlijk mogelijk dat de 
parlementaire enquêtecommissie — 
een commissie van deze Kamer — 
van de kamerleden vragen krijgt over 
een stuk dat mede bepalend kan zijn 
voor de beoordeling. Maar het is toch 
duidelijk dat, wanneer de regering na 
een zekere coördinatie een brief 
opstelt — en die ligt er nu — en de 
desbetreffende minister de volgende 
debatten niet meemaakt en in zijn 
verklaring van heengaan een enkel 
ander accent legt, dit vervolgens niet 
verdedigd wordt door het kabinet. 

De heer Kok (PvdA): Ik bestrijd dat 
het om een enkel ander accent gaat. 
Het gaat om een wezenlijke aan-
scherping. Ik neem de minister-presi-
dent het volgende kwalijk en daarbij 
loop ik niet vooruit op het debat naar 
aanleiding van het rapport van de 
enquêtecommissie. Ik neem hem 
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kwalijk dat hij erin bewill igd heeft dat 
de ministervan Defensie — hij was 
nog minister van Defensie toen hij 
hier vanmiddag aantrad — enkele 
uren nadat er een brief van het 
gehele kabinet, dus ook namens 
hem, over deze belangrijke kwestie 
aan het parlement is voorgelegd, een 
wezenlijk andere toon heeft aange-
slagen over het rapport van de 
enquêtecommissie. Dat vind ik op 
grond van eenduidigheid van 
regeringsbeleid een verkeerde keuze. 

Minister Lubbers: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik moet de heer Kok 
vragen zorgvuldiger te zijn in zijn 
taalgebruik. Hij zegt nu hetzelfde als 
enige tijd geleden, toen ik hem 
corrigeerde. Hij zegt nu weer dat ik 
hierin heb bewil l igd. Neen, ik heb 
bewil l igd in het feit dat de minister 
van Defensie naar de Kamer is 
gegaan — ik had er maar mee in te 
stemmen — om daar zijn redenen te 
geven voor zijn heengaan. Zo is het. 
Ik neem dat feit voor mijn verant-
woording en niet de inhoud van zijn 
verklaring. Dat heb ik aan het begin 
van mijn betoog gezegd en dat 
herhaal ik nu. Ik acht dat ook redelijk. 
Het is niet de functie van de minister-
president om tegen een minister die 
naar de Kamer gaat te zeggen, dat hij 
daar niets kan zeggen voordat het 
door het kabinet of door hem gezien 
is. Dat vind ik een onjuiste houding. 
Dat zou een slechte ontwikkeling in 
onze politieke cultuur zijn. De 
minister moet bij zijn aftreden de 
kans krijgen de redenen daarvoor 
naar zijn eigen indrukken, in zijn 
eigen stijl en dictie hier uiteen te 
zetten. Dat heeft hij gedaan. 

De heer Kok (PvdA): Voorzitter! Ik 
ben zorgvuldig genoeg geweest in 
mijn woordkeuze. Als de minister-
president het jammer vindt dat hij mij 
niet kan overtuigen, is dat een ander 
zaak. Er kunnen wel degelijk omstan-
digheden zijn waarin een bewinds-
man zich ten overstaan van de Kamer 
op grond van een eigen politieke 
verantwoordeli jkheid moet kunnen 
uitdrukken. Waar het hier om gaat, is 
dat de minister-president vanaf het 
allereerste begin, vorige week, heeft 
gezegd: hier is een zaak van de hele 
ploeg in het geding, wij gaan 
coördineren, wij gaan kanaliseren, wij 
zorgen dat wij één verweer geven in 
de richting van de Kamer en in de 
richting van de enquêtecommissie. 
Dat heeft de minister-president 
uiteindelijk gedaan. Hij heeft geen 

handtekening onder de brief 
geplaatst, maar hij is daaraan — zo 
zegt hij — politiek en materieel 
helemaal gebonden. Een en ander is 
ook mede gebeurd namens de heer 
Van Eekelen. Uitgerekend over dat 
punt kan de heer Van Eekelen, die 
naar mijn mening hier namens het 
kabinet, namens de regering en de 
minister-president spreekt, geen 
wezenlijk andere taal spreken dan in 
de brief is neergelegd. Indien de 
minister-president zegt dat het dan 
maar moet en dat je dat recht aan 
iemand moet geven, dan vind ik dat 
de minister-president een zeer 
ernstige taxatiefout heeft gemaakt. 

Minister Lubbers: Ik vind dit niet 
overtuigend. De geachte afgevaar-
digde de heer Kok heeft kennelijk een 
andere indruk van de marge die 
gelaten moet worden aan de minister 
die de redenen uiteen komt zetten 
van zijn aftreden dan ik. Zo is het. Dat 
is zijn goed recht om daar een andere 
taxatie van te hebben. 

Mevrouw Van Es (PSP): Is daarmee 
dan toch niet de geloofwaardigheid 
van de verdediging van de zittende 
bewindslieden van het beleid, 
gevoerd door de heer Van Eekelen, al 
a priori aangetast? 

Minister Lubbers: Het lijkt mij dat wij 
hieruit alleen af kunnen leiden hoe 
zorgvuldig bij de opstell ing van de 
gezamenlijke brief van de regering 
gewikt en gewogen was. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik hoorde 
het de geachte afgevaardigde de 
heer Kok al buiten het parlement 
vragen en ik hoor het hem hier 
vragen: waarom is de minister-presi-
dent niet hier? Het is een gebruik dat 
de minister-president meegaat met 
een minister om de minister te 
verdedigen als zijn politieke lot aan 
de orde is. Het is ook een gebruik dat 
de minister-president niet meegaat 
als iemand aftreedt. Daarvoor krijgt 
hij eigen ruimte. Dat is het simpele 
antwoord en dat kan ook in samen-
hang worden gezien met het vorige 
punt dat wij hier met elkaar hebben 
besproken. 

Ik sla de punten over die, naar ik 
meen, niet op de agenda staan: de 
inhoud van de brief, de inhoud van 
het rapport en de politieke opvatt in-
gen van bewindslieden daarover. De 
geachte afgevaardigde de heer Van 
Mierlo vroeg — dat vond ik boeiend 
— of ik een verklaring kon geven 
voor het feit dat uitgerekend de man 

die krachtens zijn motief voor 
aftreden de scherpste afstand neemt, 
althans zeer scherpe afstand neemt, 
van het rapport van de enquêteconv 
missie hier het debat niet zoekt. Het 
antwoord is heel simpel. De kloof die 
hij zag in de onderliggende redenen 
— vertrouwensgebrek — was voor 
hem zo overtuigend, dat hij dat hier 
uiteen wilde zetten. Indien hij gezegd 
had dat hij wat aarzelingen had over 
voldoende vertrouwen bij de 
geestverwanten, maar dat hij het in 
feite met het rapport vrijwel eens 
was, dan was hij natuurlijk hierheen 
gekomen. De situatie bestaat nu juist 
uit een cumulatie van de twee 
factoren: volstrekt anders tegen de 
zaak aankijken en een taxatie van 
sterk geslonken vertrouwen. Ik vind 
dat nogal voor de hand liggend. 

De geachte afgevaardigde de heer 
De Vries heeft mij een specifieke 
vraag gesteld. Ik ben op die vraag 
ingegaan. Ik constateer, dat het 
antwoord toereikend is en dat hij 
geen afzonderlijke uiteenzetting 
nodig acht. Ik had daar in mijn 
aantekeningen wel bijgezet: Lord 
Carrington. Dat was waarschijnlijk 
omdat ik de heer Bolkestein aankeek, 
maar het lijkt mij dat dat niet op de 
heer De Vries sloeg. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Leerling heeft een aantal vragen 
gesteld die, indien mij dat wordt 
toegestaan, wel boeiend zouden zijn 
om te bespreken, maar die ik in feite 
minder passend acht omdat het 
vragen waren, waarvan ik vond dat 
die aan de Kamer gesteld hadden 
moeten worden. Het ging over de 
verhouding van de Kamer tot de 
bewindslieden. Het lijkt mij beter — 
het wordt anders wel een zeer 
theoretisch betoog — dat ik die 
vragen niet beantwoord. Ook enkele 
vragen van hem zijn al aan de orde 
geweest. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik meen dat 
ik op de opmerkingen van de geachte 
afgevaardigde de heer Schutte ben 
ingegaan. Als ik iets over het hoofd 
heb gezien, hoor ik dat dadelijk. 

Ook de geachte afgevaardigde 
mevrouw Van Es sprak over de 
teleurstelling over het niet aanblijven 
van de heer Van Eekelen, waardoor 
hij hier niet meer kan debatteren. In 
die context achtte zij zijn ontslag 
prematuur. Over mijn eigen rol heb ik 
al het een en ander gezegd. 

De geachte afgevaardigde 
mevrouw Beckers had niet precies 
dezelfde opvatting als de andere 
geachte afgevaardigden, maar het is 
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niet aan mij om die verschillen uiteen 
te zetten. 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte 
afgevaardigde de heer Van der Vlies 
heeft zijn opvattingen gegeven en 
een aantal vragen gesteld over de 
procedure. Ik hoop dat ik ook zijn 
vragen heb beantwoord. Hij vroeg 
naar de politieke consequenties van 
het aanstellen van een nieuwe 
minister. In de praktijk wordt een 
vacature zo snel mogelijk vervuld, 
waarbij het gebruikelijk is dat degene 
die tot op dat moment functioneerde 
als ad interim — als de minister 
tijdelijk weg is — waarnemend 
minister wordt. Vervolgens wordt in 
de geestesrichting waaruit de 
afgetreden minister voortkomt, zo 
snel mogelijk omgezien naar een 
nieuwe kandidaat. Ik heb nu de heer 
Bukman gevraagd, of hij bereid is 
waarnemend ministervan Defensie 
voor die periode te worden. 

D 
De heer Kok (PvdA): Voorzitter! Ik 
dank de minister-president voor zijn 
beantwoording. 

Aan het begin van mijn eerste 
termijn heb ik gerefereerd aan het 
feit dat het de tweede keer betreft 
dat tijdens het kabinet-Lubbers II een 
bewindsman moet verdwijnen, 
zonder dat sprake is van een conflict 
tussen de bewindsman en de Kamer 
of van een ernstig conflict binnen het 
kabinet. De eerste situatie heeft 
betrekking op de heer Brokx. Met 
enige verbazing hoorde ik de heer De 
Vries zeggen, dat een bewindsman 
zich toch ook vooral hier moet 
kunnen verdedigen. Met terugwer-
kende kracht zou dat een heel goed 
uitgangspunt voor die situatie zijn 
geweest. 

Voorzitter! Ik vraag mij af hoe de 
minister-president — de lijn van de 
zaak Brokx doortrekkend naar de 
situatie rondom de heer Van Eekelen 
— de volgende vraag wil beantwoor-
den. Ik ben van mening dat hij hierop 
toch een antwoord moet geven. In 
het geval van de heer Brokx heeft de 
minister-president kennis genomen 
van een politiek feit, van het niet 
langer bestaan van voldoende 
politiek vertrouwen binnen de eigen 
fractie. Desondanks heeft de 
minister president daarbij in en 
buiten de Kamer een duidelijk 
oordeel gegeven. Naar mijn gevoel 
wijkt dat oordeel nogal af van het 
oordeel dat de minister-president 
geformuleerd heeft, nadat hij in de 

besprekingen met minister Van 
Eekelen in de loop van de vorige 
week — vooral in de rol van de 
vragende partij — geleidelijk aan tot 
de conclusie moest komen dat er — 
je kunt hiervoor verschillende 
woorden gebruiken — een onvol-
doende basis voor blijvend vertrou-
wen was. In ieder geval was er een 
zodanige wijziging in de politieke 
steun voor de minister van Defensie, 
dat zijn aanblijven ook in zijn eigen 
ogen ernstig moest worden overwo-
gen. Waarom is in die situatie geen 
oordeel gegeven, dat in belangrijke 
mate parallel loopt aan het oordeel 
dat de minister-president wel had in 
de situatie van de heer Brokx? 

Ik heb nog een volgende vraag. Ik 
besef dat er nog allerlei debatten 
komen over het rapport van de 
enquêtecommissie en een debat met 
de regering. De chronologie in al 
deze zaken zullen wij nog wel 
doorlopen. Wat mij interesseert is of 
ergens in de loop van de vorige 
week, toen de minister-president het 
gesprek met de heer Van Eekelen 
voerde, hij een vergelijkbaar gesprek 
heeft gevoerd met een of meer 
andere op grond van de inhoud van 
het enquêterapport ernstig in het 
geding zijnde bewindspersonen. Ik 
zou het op prijs stellen als hij 
daarover opening van zaken wilde 
geven. Ik kan mij voorstellen dat hij 
als minister-president uit zorg voor 
de cohesie binnen de ploeg en voor 
de toekomst van de ploeg niet alleen 
een selectieve bezorgdheid heeft, 
naar de vraag hoe het staat met het 
draagvlak voor de heer Van Eekelen 
en of die zijn verdediging goed heeft 
georganiseerd, maar dat hij ook 
geïnteresseerd is of dat het geval is 
met andere bewindslieden die in niet 
geringe mate door het rapport van de 
enquêtecommissie zijn aangespoord 
om hun verdediging op orde te 
brengen. In politieke zin komen wij 
daar natuurlijk nog ever te spreken. Ik 
zou graag het antwoord daarop 
willen. 

Ik beperk mij tot enkele hoofdno-
ties. Wij zitten natuurlijk minder in de 
belangrijke binnenkamers waar het 
kabinet de afgelopen dagen heeft 
gesproken met de woordvoerders en 
voorzitters van regeringsfracties, 
maar het is langzamerhand iedereen 
wel bekend hoe in de dagen voor het 
weekend, in het weekend zelf en ook 
nog maandag in het kabinet op een 
geweldige manier is gediscussieerd 
over de vraag hoe het verweer van 
het kabinet er precies uit moest zien. 

Sommigen zullen misschien de 
neiging hebben gehad, dat heel 
zwaar en heel hard aan te zetten. 

Minister Lubbers: Om tijd te sparen: 
de zaak is helemaal niet in het 
kabinet aan de orde geweest! 

De heer Kok (PvdA): Dat is mis-
schien wel tekenend voor de wijze 
van werken, maar u hebt het met 
elkaar wel druk gehad met het 
onderwerp. Er zijn bovendien andere 
mogelijkheden om politiek overleg te 
voeren dan binnen de formele zitting 
van de ministerraad. Ik denk dat de 
minister-president zich iets minder 
formeel moet opstellen. Het onderlin-
ge debat is natuurlijk materieel en 
politiek gevoerd, over de vraag hoe 
zwaar het verweer kon of moest 
worden aangezet, wat op dat punt 
waargemaakt kon worden en wat niet 
in het antwoord dat op het rapport 
van de enquêtecommissie zou 
worden gegeven en wat men wel of 
niet voor zijn verantwoording kon 
nemen. Dat kan mede geleid hebben 
tot de omstandigheid dat de 
minister-president weliswaar politiek 
achter de brief staat die vanmorgen 
bij de Kamer is gekomen, maar daar 
zijn eigen handtekening niet onder 
heeft geplaatst. In het licht van het 
streven om hier voor de hele ploeg 
met één mond te spreken en één 
duidelijke lijn te trekken vind ik dat 
niet een begrijpelijke gang van zaken. 

De minister-president heeft 
gewezen op een bepaalde politieke 
cultuur en op gedragslijnen. !k vind 
het evenmin begrijpelijk dat hij er niet 
bij is als de minister van Defensie 
hier zijn aftreden bekend komt 
maken. Dat had niet gehoeven. Het is 
een volstrekt arbitraire keuze van de 
heer Van Eekelen geweest, dat hij dit 
voor het parlement uit de doeken 
wilde komen doen. Bovendien was 
die extra arbitrair — ik herhaal het 
verder niet — gelet op het karakter 
van zijn toelichting en de dosis kritiek 
op het rapport van de enquêtecom-
missie die hij daarin heeft verwerkt. 
Die ging verder dan de brief van het 
kabinet. Gegeven die keuze van de 
heer Van Eekelen om in het parle-
ment te verschijnen zou het wijs en 
ook juister zijn geweest, als de 
minister-president aanwezig was 
geweest bij het afleggen van de 
verklaring door de minister van 
Defensie, om uit zichzelf een 
verklaring af te leggen, dan wel op 
opkomende vragen een antwoord te 
geven. Ik betreur het dat hij het op 
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een verzoek van de Kamer heeft laten 
aankomen. 

Ik maak nog een opmerking over 
de verdere opmerkingen van de 
enquêtecommissie. Nu de brief er 
sinds vanochtend ligt en wij het 
intermezzo met de heer Van Eekelen 
hebben gehad, zou ik toch wel 
duidelijkheid willen hebben over de 
vraag of de zaak voor de Kamer 
voldoende helder is. Is voor de 
enquêtecommissie duidelijk dat de 
Kamer het op hoge prijs zou stellen 
dat de brief van het kabinet van 
hedenmorgen snel van reacties 
wordt voorzien door de enquêtecom-
missie? Aanvankelijk dacht ik dat het 
voor de hand zou liggen dat de 
verklaring van de heer Van Eekelen 
voor zover die van de brief afwijkt in 
de beschouwingen van de enquête-
commissie werd betrokken. Het lijkt 
mij verstandig dat de enquêtecom-
missie dat in de eerste plaats zelf 
afweegt. Maar, Voorzitter, mijn 
fractie zou het in ieder geval op hoge 
prijs stellen als de enquêtecommissie 
op zo kort mogelijke termijn een 
duidelijke reactie op de brief van het 
kabinet gaf, opdat de Kamer straks 
bij het opmaken van haar oordeel 
over het rapport van de enquêtecom-
missie die reactie kan meewegen. 
Strikt genomen hebben wij natuurlijk 
nooit om een weerwoord, een 
tegenstuk van het kabinet gevraagd. 
Wij hebben eigenlijk alleen bood-
schap aan het rapport van de 
enquêtecommissie. Daar is het 
kabinet met zijn brief tussengeko-
men, en nu die brief er is, is dat een 
belangrijk politiek feit. Het is voor de 
verdere werkzaamheden van de 
Kamer absoluut nodig om op korte 
termijn over een nadere reactie van 
de commissie te beschikken. 

D 
De heer Van Mierlo (D66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de minister-
president voor zijn antwoord. Ik heb 
er in dit stadium weinig behoefte 
aan, uit te diepen wat de mogelijke 
betekenis is van wat er vandaag is 
gebeurd of wat er allemaal achter zit. 
Ik kan het niet overzien. Misschien 
zal de betekenis ervan in de loop van 
de komende weken wat duidelijker 
worden in het licht van andere 
ontwikkelingen. Ik vind het jammer 
dat de mist en de onzekerheid over 
wat er nu precies gebeurd is en wat 
de betekenis daarvan is, groter zijn 
dan toen wij aan het debat begon-
nen. 

De heer Voorhoeve heeft gezegd 
dat de situatie het best kan worden 
aangeduid met de formule: "Ik heb 
hem niet kunnen verzekeren van het 
onvoorwaardelijke vertrouwen van 
mijn fractie." Dat is de formule. Dan 
denk ik "dank je de koekoek", als er 
zo'n rapport ligt! Maar zo werkt ons 
staatsrecht naar mijn gevoel 
helemaal niet, dat je voortdurend 
verzekerd zou moeten zijn van 
onvoorwaardelijk vertrouwen, en dat 
het ontbreken daarvan een reden zou 
zijn om weg te gaan. Ik zou de heer 
De Vries wel eens willen vragen of hij 
zijn staatssecretaris verzekerd heeft 
van zijn onvoorwaardelijk vertrouwen 
en of hij, als hij dat niet heeft gedaan, 
vindt dat die staatssecretaris nu weg 
moet gaan. Zo werkt het staatsrecht 
niet; men blijft op zijn post tot er is 
gebleken — in deze variant — dat er 
geen vertrouwen meer is. Dat kan 
vooraf blijken, tijdens een debat of na 
een debat. Maar als de WD-fractie 
het vertrouwen in haar minister niet 
had opgezegd, zou het nog minder 
goed te begrijpen zijn dat iemand die 
zoveel kritiek heeft op het punt van 
het gegrond zijn van de aanklacht 
van de enquêtecommissie, toch op 
grond van dat rapport vertrekt. "De 
aanklacht is foutief, ik neem mijn 
straf dus vrijwillig." Dat is niet 
logisch. En de minister-president 
zegt: "Ja, ik vond het redelijk." Ik 
vraag me af of het niet op zijn weg 
had gelegen om, als het niet om 
meer ging dan het niet verzekerd zijn 
van onvoorwaardelijk vertrouwen, 
tegen de minister van Defensie te 
zeggen: Dan hoop ik dat je op je post 
blijft! Dat zou in het belang van 
Defensie zijn. Niemand kan mij 
duidelijk maken dat de toestand op 
Defensie de laatste twee weken zo 
ernstig zou zijn dat de minister in 
verband met zijn verantwoordelijk-
heid niet nog twee weken zou kunnen 
aanblijven. De minister-president 
zegt dat hij het redelijk vindt, ik vind 
dat een verkeerde opvatting van zijn 
verantwoordelijkheid. 

Ten slotte. Lord Carrington; die 
naam schoot de minister-president te 
binnen omdat hij iemand aankeek. 
Laat hij die naam onmiddellijk uit z'n 
hoofd zetten; lord Carrington is 
vandaag niet aanwezig. Hij trad af 
omdat hij zichzelf iets verweet, de 
heer Van Eekelen is afgetreden 
omdat hij ons iets verwijt. 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik dank de minister-presi-
dent voor de antwoorden die hij heeft 
gegeven. Ik constateer weliswaar dat 
de heer Van Eekelen om persoonlijke 
redenen is afgetreden, maar toch 
vraag ik mij af of er niet op enigerlei 
wijze sprake is van druk van de zijde 
van het kabinet, van de minister-pre-
sident. In het kabinet is daarover nog 
niet gesproken, maar er is wel een 
gesprek geweest met de minister-
president. Hij zegt dat dit gesprek 
vragenderwijs verliep. Ik kan mij 
haast niet voorstellen dat daaraan 
niet op enigerlei wijze een opinie ten 
grondslag heeft gelegen. Ik doel op 
de opvatting van de minister-presi-
dent over het functioneren van de 
ministervan Defensie in de huidige 
kabinetsperiode. 

Ik sluit mij aan bij de opmerking die 
de heer Van Mierlo zoeven maakte, 
dat het wat merkwaardig is dat de 
heer Van Eekelen nu aftreedt. Wij 
weten dat over twee weken, als alles 
goed gaat, de discussie over het 
rapport van de enquêtecommissie 
inzake de paspoortkwestie is 
afgerond. Had de heer Van Eekelen 
niet tot dat moment kunnen wach-
ten? Hierbij denk ik natuurlijk aan zijn 
functioneren als minister van 
Defensie. Er moet dus iets meer zijn 
gebeurd. Of is het inderdaad de druk 
zijn geweest van de zijde van de 
WD-fractie, die hem tot zijn besluit 
bracht. Ik houd het voorlopig op het 
laatste. Hierover verneem ik echter 
graag iets meer van de minister-pre-
sident. 

De minister-president heeft 
overigens terecht geconstateerd dat 
ik naar aanleiding van het vertrek van 
de heer Van Eekelen ook enkele 
opmerkingen heb gemaakt over de 
wijze waarop in het parlement met de 
bewindslieden wordt omgegaan. Het 
is terecht dat de minister-president 
daarop niet heeft gereageerd. 

Wel krijg ik nog graag antwoord op 
de vraag die ik heb gesteld, of het 
niet wat merkwaardig is dat het in 
Nederland zo ver kan komen dat je 
als minister vanwege een project van 
technische aard en waarbij men zich 
moet laten adviseren door met name 
externe technici, tot aftreden kunt 
worden gedwongen. Ik kan mij wel 
heel andere zaken voorstellen 
waardoor men moet aftreden. In 
eerste termijn heb ik al gezegd dat ik 
de huidige ontwikkeling een onjuiste 
gang van zaken vind. 

Ik heb de minister-president ook 
gevraagd hoe hij de ontwikkeling 
inschat dat bewindslieden in met 
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name deze periode van het kabinet-
Lubbers II, vooral door de publieke 
opinie in het nauw worden gedreven 
als gevolg van het beleid dat zij 
voeren en beslissingen die zij nemen. 
Gezien de huidige gang van zaken 
komt het mij voor dat het voor een 
minister weinig aantrekkelijk is om 
het ambt nog langer te vervullen. Dit 
lijkt mij ook geen hoopvol perspectief 
voor aspirant-bewindslieden. 
Misschien kan ik hierop nog een 
antwoord van de minister-president 
inwachten. 

Ik sluit mij aan bij een vraag van de 
heer Kok, die ik zelf in eerste termijn 
in andere bewoordingen heb gesteld. 
Heeft de minister-president aanlei-
ding gezien om een gesprek als hij 
met de heer Van Eekelen heeft 
gehad, ook te voeren met staatsse-
cretaris Van der Linden, met name 
over de steun die hij uit zijn achter-
ban krijgt? Ik heb begrepen dat het 
wegvallen van de steun uit W D - k r i n g 
ook aanleiding was voor het gesprek 
dat de minister-president met de 
heer Van Eekelen had. 

Ik kan mij best voorstellen dat met 
name de minister-president in een 
ti jdklem is terechtgekomen voor het 
voeren van gesprekken. Van deze 
plaats moet mij echter van het hart 
dat het mij bijzonder spijt dat het 
nodig was om daarvoor ook de 
zondag te benutten. Die dag is 
daarvoor niet bestemd. 

D 
De heer Schut te (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de minister-presi-
dent voor zijn antwoord en voor de 
informatie die hij heeft verschaft. Ik 
ben ook de heer Voorhoeve erkente-
lijk voor de informatie die hij heeft 
verstrekt en voor zijn visie op de 
gang van zaken aangaande de relatie 
tussen minister Van Eekelen en zijn 
fractie. Als ik beide antwoorden 
naast elkaar zet, kan ik mij heel goed 
voorstellen dat de heer Van Eekelen, 
uiteraard op grond van zijn verant-
woordeli jkheid, op een gegeven 
moment tot de conclusie is gekomen 
dat de basis aan zijn functioneren in 
relatie tot zijn fractie is komen te 
ontvallen. De heer Voorhoeve begon 
namelijk te zeggen dat hij na het 
verschijnen van het rapport van de 
enquêtecommissie zelf contact had 
opgenomen met de heer Van Eekelen 
en dat hij daarbij de vraag aan de 
orde had gesteld: zou je je niet over 
een en ander moeten beraden? Dat is 
een vraag van politiek gewicht. 

Vervolgens heeft hij gezegd naar 
aanleiding van de vraag van de heer 
Van Eekelen of er nog wel vertrou-
wen was, dat hij geen onvoorwaarde-
lijk vertrouwen kon verzekeren bij het 
verder politiek functioneren. 

Welnu, dit soort antwoorden in 
zo'n casus kunnen maar tot één 
conclusie leiden, althans voor zo'n 
minister die zichzelf serieus neemt: ik 
denk dat ik zo niet verder kan 
functioneren. Dit sluit ook aan bij de 
informatie die de heer Voorhoeve 
verleden week via de media heeft 
verstrekt. Ik denk dat hij daarbij niet 
toevallig sprak over "respect voor de 
mens Van Eekelen". Dit bevestigde 
ook al wat hij hier zojuist zei. 

Voor deze gang van zaken kan ik 
veel meer waardering opbrengen dan 
voor die na de RSV-enquête. Toen 
nam de fractie van de heer Voorhoe-
ve een andere houding aan. Ik zou 
zeggen: op deze weg doorgaan. Al 
hoop ik dat zich niet gauw opnieuw 
een dergelijke situatie voordoet. 
Kennelijk mag de conclusie zijn dat 
de betrokken bewindslieden van het 
CDA tot nu toe niet dit soort 
conclusies getrokken hebben over 
hun relatie tot de fractie. Dit kan 
politiek van belang zijn. 

De minister-president heeft goed 
aangegeven waarom de heer Van 
Eekelen op staatsrechtelijke gronden 
de brief niet kon ondertekenen. Zijn 
eigen rol hierin is ook duidelijk, al kan 
ik mij voorstellen dat hij bij een iets 
andere inhoud van de brief, dus een 
iets andere selectie van de onderwer-
pen, wel had meegetekend. De 
motieven waarom geen andere 
selectie gedaan is, kunnen legitiem 
zijn en wij kunnen onze opvattingen 
erover hebben, maar ik ben het 
ermee eens dat bij deze inhoud deze 
ondertekening past. 

Bij interruptie hebben wij al 
gesproken over de verklaring van de 
heer Van Eekelen van vanmiddag. De 
heer Van Eekelen heeft zich opge-
steld als de verdediger van zijn eigen 
positie, zonder dat het tot een debat 
kon komen. Nu hij voor deze vorm 
gekozen heeft, houd ik vol dat het de 
normale procedure was geweest dat 
hij eerst naar de Koningin was 
gegaan om zijn ontslag aan te bieden 
en dan bij voorbeeld naar Nieuws-
poort om zijn verhaal te houden. Nu 
heeft hij gekozen voor de Kamer als 
podium om zijn verhaal in de vorm 
van eenrichtingsverkeer te houden, 
nog voordat de ontslagaanvraag bij 
de Koningin was ingediend. Dit is 

zowel ten opzichte van het staats-
hoofd als ten opzichte van de Kamer 
fout. 

Als het zo gebeurt, is de inhoud 
van datgene wat hier door een 
functionerende bewindsman gezegd 
wordt , voor de politieke verantwoor-
delijkheid van het kabinet. Of het 
kabinet dit geweten heeft of niet, is 
in dit soort zaken niet relevant. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Voorzitter! De minister-president 
heeft duidelijk gemaakt dat hij het de 
algemene lijn vindt dat het ai of niet 
hebben van vertrouwen in een 
minister blijkt in de Kamer en bij 
uitzondering eerder omdat zijn fractie 
geen vertrouwen meer in hem heeft. 
Hij heeft ook gezegd dat er twee 
beoordelingen zijn, vanuit de 
betrokkene zelf en vanuit zijn fractie. 
Moeten wij nu concluderen dat de 
heer Van Eekelen zijn politieke 
vrienden, zoals hij zei, tot dusver niet 
heeft kunnen overtuigen, en de heer 
Van der Linden wel? Dit zou mij zeer 
verbazen. Of moeten wij concluderen 
dat beiden dit tot nu toe niet hebben 
gekund, maar dat de heer Van der 
Linden denkt dat het hem alsnog kan 
lukken? In dat geval geldt: hoe eerder 
hij uit de droom geholpen wordt, hoe 
beter. 

Het verhaal van de minister-presi-
dent kan ik een heel eind volgen. Ik 
vind niet dat zijn handtekening onder 
de brief had moeten staan. De 
verantwoordeli jkheid is duidelijk. Ik 
vind evenmin dat de minister van 
Defensie de brief had moeten 
ondertekenen. Hij is mede namens de 
oud-staatssecretaris van Buitenland-
se Zaken geschreven, wat mij juist 
lijkt. 

Wat de minister hieraan vanmid-
dag heeft toegevoegd, is een apart 
punt. Hij heeft dit toegevoegd, nadat 
hij het besluit tot aftreden had 
genomen. Mijn fractie acht wat hij 
toen gezegd heeft, niet voor 
verantwoordeli jkheid van de regering. 
Formeel heeft de heer Schutte gelijk, 
maar ik moet zeggen dat ik zo'n 
reactie liever meteen hier in de 
Kamer heb dan op een persconferen-
tie nadat de Koningin het ontslag 
heeft aanvaard. Ik vind dat staats-
recht ook een beetje praktisch moet 
zijn. 

Ik kan de minister-president volgen 
tot het moment waarop het aftreden 
van de minister van Defensie een feit 
is. Ik krijg nog graag een antwoord 
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op de vraag die ik gesteld heb, wat 
dit feit, het aftreden van de minister 
van Defensie, betekent voor de 
positie van staatssecretaris Van der 
Linden en de geloofwaardigheid van 
het kabinet van de minister-presi-
dent. Ik heb ook gevraagd of het de 
discussie niet helderder en zuiverder 
maakt, als wij straks kunnen debatte-
ren met de minister van Buitenlandse 
Zaken, zonder dat de bij voorbaat 
onhoudbare positie van een andere 
minister en een staatssecretaris in 
het geding zijn. 

Ik hoorde de heer Kok zeggen dat 
het niet had gehoeven dat de heer 
Van Eekelen hier een verklaring 
aflegde. Voor alle duidelijkheid zeg ik 
dat mijn fractie er blij om is dat het is 
gebeurd en de gevolgde procedure 
juist vindt. Ik zie toch iets van 
dubbelheid in onze discussie hier. 
Diverse fracties spraken, zodra het 
rapport was verschenen, uit wie er 
allemaal moesten opstappen. Dit 
beeld werd naar buiten heel duidelijk 
gemaakt. Maar als er dan eindelijk 
een minister is die de consequenties 
trekt en het doet, roept men dat hij 
eigenlijk nog even had moeten 
blijven. Ik vind dat je dan ook in je 
verklaringen geen standpunt moet 
innemen, maar daarmee moet 
wachten tot na het kamerdebat. 

• 
De heer Van der Vlies (SGP): 
Mijnheer de Voorzitter! Graag zeg ik 
de minister-president dank voor zijn 
beantwoording. Die was helder, 
althans zo beschouwt de SGP-fractie 
haar. Het gaat dan om de uitleg van 
de vertrouwensregel, de kwestie van 
de ondertekening van de brief, de 
kwestie ook van de aanbieding van 
het ontslag aan Hare Majesteit de 
Koningin. Formeel zit er wat span-
ning in de gevolgde procedure, maar 
we moeten toch elk geval op zichzelf 
bekijken en er op enig moment wat 
begrip voor hebben. Hare Majesteit 
kon niet verrast zijn; wij hebben daar 
kennis van genomen en wij hebben 
daar wel vrede mee. 

Voorzitter! Toch wil ik nog enkele 
opmerkingen maken. De heer Van 
Eekelen had zijn taxatie over het feit 
dat er een gebrek aan vertrouwen 
zou zijn in de hem verwante fractie. 
De kern van de vertrouwensregel is 
toch, dat het vertrouwen er is totdat 
dit is opgezegd? Met andere 
woorden, het wel hebben van 
vertrouwen en de mate waarin men 
dat vertrouwen heeft, hoeft niet 

expliciet te worden uitgesproken. 
Mijn fractie heeft de formulering van 
de heer Voorhoeve "ik heb hem niet 
namens mijn fractie de verzekering 
kunnen geven dat hij altijd dat 
onvoorwaardelijke vertrouwen zou 
behouden" dan ook als een under-
statement ervaren. Eigenlijk moeten 
wij dit, enigzins populair, aldus 
vertalen dat hem te kennen is 
gegeven dat hij er niet op rekenen 
kan dat hij het vertrouwen heeft. Met 
andere woorden, het vertrouwen is 
hem opgezegd. Ik kan het echt niet 
anders zien. 

Voorzitter! Dat de minister-presi-
dent stelt, zich niet te hebben verzet 
tegen de hem gebleken stellige en 
bestendige opvatting bij zijn collega 
de minister van Defensie, de heer 
Van Eekelen, dat deze minister in zijn 
relatie tot de hem bevriende fractie 
moest vaststellen, qua taxatie, qua 
inschatting en persoonsgebonden, 
dat het vertrouwen er niet zou zijn, 
lijkt in de situatie die zich voordeed 
zinvol te zijn. Het zich wel verzetten 
zou weinig zinvol zijn geweest, juist 
ook gezien vanuit het respect voor 
een persoonlijke afweging. 

Alles overwegend, kan mijn fractie 
wel inzien dat een bewindsman 
ruimte moet hebben om een 
persoonlijk feit in de Kamer te 
melden en te motiveren. En ik kan mij 
voorstellen dat dit niet direct behoeft 
te worden beschouwd — in het geval 
hij nog in functie is — alsof dit uit de 
mond van het gehele kabinet klinkt. 
Overigens heeft de heer Schutte, 
staatsrechtelijk gezien, in zijn analyse 
gelijk. Ik moet u echter zeggen, dat 
wij de gang van zaken van vanmid-
dag bepaald wensen te gedogen. 

Ten slotte sluit ik mij aan bij de 
opmerking die de heer Leerling 
maakte over het feit dat ook bij deze 
werkzaamheden de zondag betrok-
ken is geweest. Ik erken, dat een 
alarmcentrale 7 x 24 uur bereikbaar 
moet zijn. Het betreft dan wel een 
kwestie van alarm over iets dat 
anders onbeheersbaar zou zijn. Ik 
ben er niet van overtuigd, dat deze 
situatie zo gebonden was aan die 1 x 
24 uur van de zondag, dat dit 
onontkoombaar was. 

D 
De heer Voorhoeve (WD): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik ben erkentelijk voor 
de uiteenzettingen die de minister-
president heeft gegeven naar 
aanleiding van de vragen die door 
andere woordvoerders aan hem 

waren gesteld. Ik geloof dat hij op de 
juiste wijze recht heeft gedaan aan 
de afwegingen die de heer Van 
Eekelen tot zijn besluit hebben 
geleid. Ik sluit mij bij zijn woorden 
aan. 

Ik wil nog één opmerking maken 
over hetgeen de heer Van Mierlo 
heeft gezegd. De heer Van Mierlo en 
enige anderen hebben betreurd dat 
zij niet verder met de heer Van 
Eekelen in debat kunnen gaan in zijn 
functie als lid van de regering. Het 
was D66 die al in een vroeg stadium, 
ook al naar aanleiding van het 
verschijnen van het rapport van de 
Algemene Rekenkamer, erop 
aandrong dat de betrokken bewinds-
man zijn functie zou neerleggen. Ik 
proef dus toch wel enige inconsisten-
tie in de opstelling. Met andere 
woorden, het is blijkbaar nooit goed. 
Wat dat betreft, sluit ik mij aan bij de 
laatste woorden die mevrouw 
Beckers hierover heeft gesproken. Ik 
zei aan het eind van mijn betoog in 
eerste termijn dat er voor zoiets 
dramatisch en pijnIijks als het 
neerleggen van een openbaar ambt 
als het ministerschap geen ideale 
formule is. Ik geloof dat er in het 
debat — met name door een aantal 
vragen die zijn gesteld — hier en 
daar sprake was van het zoeken van 
spijkers op laag water. Er werden 
allerlei interpretaties uitgeprobeerd. 
Ik wil nogmaals benadrukken dat mijn 
fractie meent dat de waardigheid 
waarmee de heer Van Eekelen 
afscheid heeft genomen van zijn 
verantwoordelijkheden, onze 
instemming en bewondering heeft. 

De heer Van Mierlo (D66): Voorzit-
ter! Aangezien de heer Voorhoeve 
mij direct heeft aangesproken, wil ik 
iets terugzeggen. Ik kan hem 
onmiddellijk helpen, als hij denkt dat 
er een inconsistentie zit. D66 heeft 
zich altijd op het standpunt gesteld 
dat, wanneer een bewindsman vindt 
dat hem zelf iets te verwijten is of 
wanneer hij vindt dat hij verantwoor-
delijk is voor verwijtbare gedragingen 
van anderen die onder hem stonden, 
er alle reden is voor die bewindsman 
om zelf terug te treden. Ik heb 
vraagtekens gezet bij het vrijwillig 
terugtreden van een bewindsman die 
zichzelf niets verwijt, maar ons de 
verwijten maakt. Dat is dus een heel 
andere zaak. 

De heer Voorhoeve (WD): Een 
korte reactie, Voorzitter. Ik vind dat 
een bewindsman die vertrekt, recht 
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heeft om nogmaals zijn visie — als hij 
dat wil — luid en duidelijk te geven. 
Het past, geloof ik, ook een minister 
van Defensie om — waar hij dat 
nodig acht — met een salvo te 
vertrekken. 

De heer Van Mierio (D66): Dat is 
volstrekt juist als daarbij één zin had 
gestaan, namelijk dat hij ook fouten 
had gemaakt of dat anderen onder 
hem dat gedaan hadden. Die zin 
ontbreekt. Er is alleen maar één 
aanklacht tegen de aanklacht van de 
Kamer. De Kamer kan daar niets 
meer mee. Dan gaat die redenering 
van ons inderdaad niet meer op. U 
mag die parallel dus echt niet 
trekken, mijnheer Voorhoeve. 

De heer Voorhoeve (WD): De 
ministervan Defensie zei dat hij de 
leden van dit huis, de enquêtecom-
missie en ook de politieke vrienden 
niet had kunnen overtuigen van zijn 
kijk hierop. 

De heer Van Mierio (D66): Hij heeft 
niet meer geprobeerd mij te overtui-
gen! De heer Van Eekelen is nog niet 
in de Kamer geweest voor één woord 
verantwoording. Dat is op zichzelf 
begrijpelijk, maar dat ene woord had 
hij kunnen spreken. Nu is hij er niet 
aan te pas gekomen. Een half jaar 
geleden hebben wij geconstateerd — 
daarvoor hadden wij de enquête niet 
nodig — dat aan de hand van het 
ontstane beeld moest worden 
gezegd: de Kamer zou beide 
bewindslieden moeten verzoeken om 
af te treden. Wij hebben dat oordeel 
marginaal getoetst aan het rapport 
van de enquêtecommissie. Er is voor 
ons geen enkele reden om dat 
oordeel, dat politieke oordeel, te 
herzien. Dan blijft het volgende 
overeind. Stel dat minister Van 
Eekelen nu, evenals lord Carrington 
had gezegd: "Ik verwijt mijzelf iets. Ik 
zie de stand van zaken. Ik ben ook te 
kort geschoten, misschien niet op 
alle punten maar voldoende om te 
weten dat ik mij verantwoordelijk 
voel. Ik stap op." Dan had men van 
mij niets anders dan lof gehoord! 

D 
Minister Lubbers: Voorzitter! De 
eerste vraag van de geachte 
afgevaardigde de heer Kok betrof het 
verschil tussen de situatie met de 
vroegere collega Brokx en de situatie 
nu. Toen was de inschatting van 
fractievoorzitter De Vries dat de 

toenmalige staatssecretaris Brokx 
tijdens het vervaardigen van het 
rapport van die enquête moeilijk zou 
kunnen functioneren in zijn beleids-
verantwoordelijkheid. Het was geen 
veroordeling vooraf. Het was een 
taxatie, dat je tijdens het maken van 
zo'n rapport toch buitengewoon 
belemmerd zou worden in je 
functioneren. Daar ging het om. Als 
wij nu terugkijken, valt er ook heel 
veel te zeggen voor de stelling van 
fractievoorzitter De Vries toen. Ik had 
een andere afweging — ik heb die 
hier ook gegeven — maar de zaak lag 
bepaald niet zwart/wit. 

In het algemeen is het toch een 
aardige fictie dat bewindslieden van 
beton zijn, dat men alles over hen 
kan schrijven, dat men alles met hen 
kan doen, verhoren of wat u wilt, 
zonder dat het effect zal hebben op 
hun functioneren. Natuurlijk heeft het 
effect op hun functioneren. Het is 
een extra belasting. Dan staat men 
voor de afweging of men die extra 
belasting erbij kan hebben. Dat moet 
in een volwassen democratie dan 
maar gebeuren. Er is nu een verschil 
met de heer Van Eekelen. Hij had het 
rapport van de Algemene Rekenka-
mer al zien verschijnen. Het is hier 
besproken. Daaroverheen heeft de 
Kamer later beslist tot een enquête in 
dezelfde zaak. Dat is een wezenlijk 
andere situatie dan bij de heer Brokx, 
helemaal aan het begin van de rit. Er 
is meer over te zeggen, maar deze 
punten van verschil lijken mij in ieder 
geval duidelijk. 

Heb ik de afgelopen week gespro-
ken met andere bewindslieden die in 
het rapport genoemd worden? 
Uiteraard, inclusief met mijzelf. U zult 
begrijpen dat ik over de inhoud van 
die gesprekken en ook mijn eigen 
afwegingen geen mededelingen zal 
doen. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Van Mierio neemt het mij niet kwalijk 
dat ik hem een klein beetje zag in 
samenhang met de geachte afge-
vaardigde de heer Kok. Ik vond het 
knap. Ik vroeg mij af hoe het toch 
mogelijk is dat, als iemand wegge-
gaan is, je nog het verschil herkent 
tussen oppositie- en regeringspartij 
en dat om geheel verschillende 
motieven. Het was in ieder geval 
fout. Voor de een was het goed dat 
hij aftrad, maar had hij het vast niet 
hier moeten komen zeggen op die 
manier. De ander zei: hij had moeten 
blijven op Defensie, maar het is fout. 
Ik vond de betogen niet overtuigend. 
Ik had echt het gevoel dat er wel 

weer iets gevonden zou worden. Ik 
meen dat in zo'n situatie een tikje 
respect ook op zijn plaats is. De 
geachte afgevaardigde de heer Van 
Mierio zegt: wat bij mij respect 
brengt, is als iemand zichzelf 
beschuldigt. Had hij nu werkelijk 
gewild dat de heer Van Eekelen hier 
nog enkele weken als een stier de 
arena rond zou gaan om dan met 
elkaar allemaal pijltjes in zijn vlees te 
prikken en hem dan neer te laten 
storten? Dat was toch ook geen 
vertoning geweest? Ik vind het zeer 
billijk wat hij gedaan heeft en dat hij 
zijn conclusies getrokken heeft. 

Daarmee heb ik ook een reactie 
gegeven op het punt "dubbel" van 
de geachte afgevaardigde mevrouw 
Beckers. Laten wij toch wijs zijn. Er 
gaat geleidelijk aan een sfeer van 
hypocrisie heersen. Het ene moment 
wordt gezegd: laat toch iemand uit 
zichzelf aftreden. Het andere 
moment wordt gezegd: waarom doet 
men dat nu, waarom gaat men dat 
niet eerst volledig in de Kamer 
uitdiscussiëren. Onder iedere kritiek 
wordt een redenering geschoven. Die 
wisselt knap snel, afhankelijk van de 
omstandigheden. Ik moet zeggen dat 
ik daar weinig bewondering voor heb. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
De vraag is natuurlijk wel of de heer 
Van der Linden zich dan nog 
wekenlang aan pijltjes bloot moet 
stellen. 

Minister Lubbers: U en ik hebben de 
plicht om ook te luisteren naar de 
anderen die hier in de Kamer 
gesproken hebben en die zo met 
kracht van argumenten stelden: het 
zou toch eigenlijk hier bediscussieerd 
moeten worden. Ik word nu een 
beetje cynisch, begrijpt u? 

De heer Kok (PvdA): Dat begrijp ik 
heel goed. Maar nu het over Van der 
Linden gaat, moet u natuurlijk niet de 
argumentatie gebruiken die u zojuist 
h i j Van Eekelen afwees. 

Minister Lubbers: Precies. 

De heer Kok (PvdA): Exact. U draait 
de boel dus om. 

Minister Lubbers: Ja. 

De heer Kok (PvdA): Dat wil ik alleen 
maar zeggen, zonder cynisme. Er is 
geen sprake van gebrek aan respect. 
Ik betrek dat ook op mijn fatsoen als 
u de suggestie zou wekken dat wij 
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met onvoldoende respect voor 
bewindslieden van dit kabinet zouden 
omgaan, ook als het gaat om de 
beoordeling van de paspoortenquête. 
Het gaat om het volgende. Als de 
ministervan Defensie, nog minister 
van Defensie zijnde, in de Kamer 
komt mededelen dat hij zal aftreden, 
dan vind ik dat hij daarbij geen 
argumenten moet gebruiken die 
verband houden met het rapport van 
de enquêtecommissie en die 
aanmerkelijk verder reiken dan 
datgene wat u samen als kabinet 
heeft gedaan. Dan spreekt het 
kabinet niet voldoende langs één lijn. 

Minister Lubbers: Mijnheer de 
Voorzitter! Wij zijn het oneens; ik heb 
het eerder gezegd. Als iemand zelf 
de consequentie trekt uit een 
situatie, dan denk ik dat het in onze 
politieke cultuur goed is als hij enige 
ruimte krijgt. Ik behoud die opvatting. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij gaan 
nog spreken over het rapport van de 
commissie. Dat debat zal nog 
worden voorbereid. Hier wordt 
begrijpelijkerwijs het vertrouwensele-
ment zoveel genoemd. Het gaat om 
de beoordeling van feiten en 
omstandigheden en het gaat ook om 
vertrouwensvragen. Ik veroorloof mij 
nu echter om de Kamer op een 
bijzonder verschijnsel te wijzen dat 
naar mijn mening nu na enkele 
ervaringen herkenbaar is. 

De parlementaire enquête 
functioneert vanuit de Kamer in een 
commissie die is samengesteld uit 
leden van diverse grote fracties aan 
beide zijden van de Kamer, als ik het 
zo eens mag zeggen. Dat betekent 
dat voor bewindslieden de beoorde-
ling van de daar neergelegde 
oordelen uiteraard in die zin gecom-
pliceerder is dan in andere situaties. 
Het is immers niet het kabinet dat 
met bepaalde beleidsplannen komt 
die hier worden beoordeeld. Het gaat 
omgekeerd. Er komt eerst een 
rapport van een belangrijke commis-
sie van de Kamer, die breed is 
samengesteld. Dat is, zo begrijp ik 
natuurlijk ook wel, niet politiek 
bindend, maar daarin zijn wel de 
verschillende hier aanwezige 
hoofdstromingen herkenbaar. Dat 
geeft een heel delicate verhouding, 
ook voor de bewindslieden. Al snel 
zou men de fout kunnen maken, uit 
het feit van de brede samenstelling 
de conclusie te trekken dat het dan 
ook kennelijk zo de weerspiegeling is 
van de fractie-oordelen die daarach-
ter staan. Dat is niet uw bedoeling, 

want u zegt: het is alleen het oordeel 
van de commissie; het politieke 
oordeel komt later. Maar tegelijkertijd 
— dat blijkt ook uit de vragen die 
vanavond worden gesteld — wordt 
als het ware al gevraagd om toch 
reeds nu weer conclusies te trekken. 
Ik neem die vragen als authentiek en 
niet als spelletjes of wat dan ook. Ik 
wil gewoon wijzen op het dilemma 
dat daarin zit. Het is in deze fase een 
rapport dat nog zal worden bespro-
ken in de Kamer, maar het krijgt in de 
publiciteit uiteraard het aspect van 
een commissie waarin dan toch maar 
belangrijke leden van een viertal 
partijen uit dit Huis zitten. Daarom is 
het buitengewoon delicaat om op 
een zorgvuldige wijze met elkaar om 
te gaan rond het punt van de 
vertrouwenskwestie en de procedu-
res. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van: 

• het wetsvoorstel Wijziging 
van de Wet gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen (Stb. 
1980, 86), van artikel 1637ij van 
het Burgerlijk Wetboek en 
aanvulling van de Wet medezeg-
genschap onderwijs en enkele 
andere onderwijswetten, 
alsmede opneming van de Wet 
gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen in de burgerlijke 
openbare dienst (Stb. 1980, 
384), van de Wet gelijk loon voor 
vrouwen en mannen (Stb. 1975, 
129) en van de Wet tijdelijke 
voorziening gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen en van 
gehuwden en ongehuwden in 
geval van beëindiging van de 
dienstbetrekking (Stb. 1979, 
278) in de Wet gelijke behande 
ling van mannen en vrouwen 
(betreft herziening van de 
wetgeving inzake gelijke 
behandeling van mannen en 
vrouwen) (19908). 

(Zie vergadering van 30 augustus 
1988.) 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

• 
Mevrouw Rempt-Halmmans de 
Jongh (WD): Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik dank de bewindslieden voor de 

zorgvuldige beantwoording, wat niet 
wegneemt dat wij een tweede termijn 
nodig vinden. 

Ik begin met de commissie in het 
kader van artikel 429quater, ge-
noemd in het wetsvoorstel dat door 
de minister van Justitie is ingediend, 
en waarover in dit debat is geconclu-
deerd dat deze commissie te zijner 
tijd strafbare feiten mag aangeven. 
Mijn vraag was: mag de commissie 
overtredingen in het kader van CAO's 
aangeven? Immers, zoals we allemaal 
hebben kunnen zien is de minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid tamelijk machteloos op dit 
terrein, hij kan niet veel anders doen 
dan partijen daarop opmerkzaam 
maken. Het zou best belangrijk 
kunnen zijn als de commissie zou 
kunnen inspringen. 

De argumenten van de minister 
van Justitie over de plaats van artikel 
1637ij hebben ons er volkomen van 
overtuigd dat dat artikel in het 
Burgerlijk Wetboek moet staan. Wij 
zullen het amendement van de Partij 
van de Arbeid op dit punt daarom 
niet steunen. 

In artikel 1637ij, lid 6, van het BW 
en artikel 1a van de Wet gelijke 
behandeling mannen en vrouwen 
staat iets over de nietigheid, indien 
personen ontslagen worden omdat 
ze een beroep op de wet hebben 
gedaan. Er blijkt qua tekst een 
verschil bestaan tussen deze twee 
artikelen. Ik vraag daarom de 
ministervan Justitie, waarom die 
artikelen niet geheel gelijkluidend 
zijn. In het Burgerlijk Wetboek is 
sprake van directe nietigheid als de 
werkgever op grond van het beroep 
op de wet iemand ontslaat, terwijl 
dat begrip niet voorkomt in artikel 1 a 
van de Wet gelijke behandeling 
mannen en vrouwen, al kan de 
werknemer de nietigheid in beide 
gevallen inroepen. Nogmaals, in het 
ene artikel is sprake van directe 
nietigheid, en in het andere niet. 

De minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid heeft natuurlijk de 
verantwoordelijkheid voor de 
pensioenen opgewekt afgeschoven 
naar de minister van Binnenlandse 
Zaken, blijmoedig roepend dat hij 
licht zag aan het eind van de tunnel; 
hij heeft alleen niet gezegd, hoe lang 
die tunnel is. Ik wil hem toch vragen, 
zijn invloed aan te wenden bij de 
minister van Binnenlandse Zaken om 
ervoor te zorgen dat die tunnel zo 
kort mogelijk blijft, want hoe je het 
ook wendt of keert, het blijft 
buitengewoon onbillijk dat de 
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pensioenrechten van mannen en 
vrouwen toch ongelijk zijn. Ik wijs 
hierbij nog eens op mijn verhaal over 
kamerleden die allen gelijk zijn, maar 
voor wie de pensioenrechten, althans 
voor hun partners, niet gelijk zijn. 

Ik kom toe aan de openlijke 
aanbieding van een arbeidsplaats. De 
minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid heeft geen 
principiële problemen met het laten 
vervallen van het begrip "openlijke", 
en ik geloof ook niet dat dat nu zo'n 
probleem is. Mijn vraag is dan wel, 
met welk doel dat begrip ooit in de 
wet terecht is gekomen. Waarom 
heeft de minister dat woord toege-
voegd? 

De minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid heeft geen 
antwoord gegeven op mijn vraag 
over een opmerking van de Raad van 
State over voorkeursbehandeling 
voor vrouwen, met name over de 
term "bevoorrechte positie". De 
Raad van State vindt dat dat 
misverstanden opwekt, en ik denk 
dat hij daarin gelijk heeft. Ik heb daar 
zelf aan toegevoegd dat het ook 
weerstanden opwekt, wat je merkt 
als je met mensen daarover praat. Ik 
heb gevraagd of de tekst van de 
Raad van State niet beter is om al die 
misverstanden en weerstanden te 
voorkomen. 

Ik kom toe aan de aansprakelijk-
heid van de media ten aanzien van 
verkeerd gestelde personeelsadver-
tenties in het kader van deze wet. De 
minister van Justitie wil daar geen 
principieel punt van maken. Hij zei: 
als je dat wilt laten vallen, vind ik het 
prachtig. Hij vroeg echter wel: vind je 
ook niet dat de media een beetje 
medeverantwoordelijk zijn om ervoor 
te zorgen dat deze wet wordt 
gehandhaafd; moet het nu altijd door 
de overheid gebeuren? Daarin zou je 
kunnen meegaan, maar ik blijf het 
een probleem vinden dat de klager 
veroordeeld kan worden om de 
kosten op te brengen, omdat het niet 
billijk werd geacht dat de media die 
zelf zouden dragen. Ik zal mijn 
amendement op dat punt dan ook 
handhaven. Ik heb het echter wel wat 
aangepast, teneinde te voorkomen 
dat bij het schrappen van de 
desbetreffende artikelen meteen de 
groepsactie ten aanzien de adver-
teerder zou worden verwijderd. Dit 
betreft lid 5 van het artikel. 

Over de onderzoeken van de 
commissie het volgende. De minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid heeft in wezen veel goedkeu-

ringsmogelijkheden, maar die staan 
niet in de wet. De minister zegt dat 
hij dat kan doen via de begroting en 
dat hij er nog eens over kan gaan 
praten met iedereen. Hij is de facto, 
hoe je het ook wendt of keert, 
verantwoordelijk, want de commissie 
kan niets doen tenzij hij uitdrukkelijk 
en nadrukkelijk goedkeurt dat zij een 
bepaald onderzoek gaat doen. Ik 
handhaaf dan ook de invoeging dat 
de minister verantwoordelijk moet 
blijven. Ik heb het amendement wel 
iets gewijzigd om te voorkomen dat 
ook andere onderdelen werden 
meegenomen. Het gaat uitdrukkelijk 
om de goedkeuring van een onder-
zoek dat de commissie uit eigen 
beweging wil gaan doen om na te 
gaan of bepaalde bedrijven, al of niet 
op bepaalde gronden, discrimineren. 
Wat mij nog niet helemaal duidelijk 
is, is waaraan de begroting van die 
commissie getoetst moet worden. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mij is ook 
iets niet helemaal duidelijk. Hoe kan 
volgens de mevrouw Rempt een 
onderzoek dat de commissie uit 
eigen beweging doet, vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid? 

Mevrouw Rempt-Halmmans de 
Jongh (WD): Waarom zou dat niet 
kunnen? Dat was in de vorige wet 
ook zo. De commissie mocht best 
iets onderzoeken, maar ze moest wel 
eerst aan de minister vragen of het 
kon. Liever gezegd, het werd eerst 
aan hem gevraagd en vervolgens gaf 
hij de opdracht. Zo sterk hoeft het nu 
niet meer. Die omweg is onzinnig, 
maar ik vind wel dat het aan de 
minister, die in wezen de verantwoor-
delijkheid neemt doordat hij via de 
begroting goedkeurt, moet worden 
voorgelegd en dat dat in de wet moet 
kunnen worden teruggevonden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik had het 
over de begroting. De minister zou 
die zaken via de begroting moeten 
goedkeuren. Het betreft dan geen 
marginale toetsing, maar een wezelijk 
inhoudelijke toetsing. De minister 
heeft echter gezegd dat het margi-
naal zal worden getoetst. Ik ben 
reuze benieuwd waaraan dat 
marginaal wordt getoetst. Hoe ik het 
ook wend of keer, de commissie 
heeft toch niet zoveel vrijheden om 
op eigen benen te staan. 

Ik wil toch nog even terugkomen 
op de gewetensbezwaarden. Ik vond 
het antwoord van de minister van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
op dat punt zeer onbevredigend. Dat 
betreft dan de advertenties die 
worden gezet om gewetensbezwaar-
den voor een vacature op te roepen. 
In de witte stukken wordt onder meer 
de indruk gewekt dat men dat alleen 
maar mag als de reguliere arbeids-
markt niemand heeft om die vacature 
te vervullen. Mijn vraag was hoe dat 
wordt getoetst en of het ooit wordt 
getoetst. De minister heeft daar niets 
over gezegd. Hij heeft alleen gezegd 
dat het mensen moeten zijn die iets 
moois voelen voor de gedachten van 
die organisatie. Dat is echter het 
punt helemaal niet. Het punt is dat 
deze advertenties worden gezet en 
dat de minister heeft gezegd dat het 
alleen maar kan als de vacature niet 
via de reguliere arbeidsmarkt kan 
worden vervuld. Men is dan geweldig 
blij — daar komt het een beetje op 
neer — dat men dan die gewetens-
bezwaarden ter beschikking heeft. Er 
worden echter zo veel advertenties 
gezet dat ik mij nauwelijks kan 
indenken dat voor al deze vacatures 
niemand op de arbeidsmarkt te 
vinden zou zijn. 

Ten slotte wil ik nog twee niet 
onbelangrijke problemen naar voren 
brengen. Is er nog behoefte aan 
artikel 4, lid 3 — ik zie dat de 
minister van Onderwijs en Weten-
schappen hier is om daar wat over te 
zeggen — waarin staat dat bijzondere 
scholen eigenlijk worden uitgezon-
derd van het verbod om onderscheid 
te maken tussen mannen en vrouwen 
bij de toelating tot een bepaalde 
opleiding? De ministervan Sociale 
Zaken heeft ons geen voorbeeld 
kunnen geven van een situatie waarin 
dit nu eens deugd kan doen. Hij 
opperde een mogelijkheid voor de 
toekomst, maar die werd door de 
oppositie onderuitgehaald als niet 
geheel waarheidsgetrouw. Dit is 
misschien geen aardige formulering; 
laat ik maar zeggen dat de minister 
zich in het voorbeeld vergiste. 

De verwijzing in artikel 4, lid 3, 
betekent dat bijzondere scholen wel 
degelijk uitzonderingen kunnen 
maken voor examens. Als je de tekst 
letterlijk opvat, bestaat de mogelijk-
heid andere criteria te hanteren. Ik 
denk niet dat dit de bedoeling van de 
minister van Onderwijs is, maar ik 
verneem daarop graag zijn reactie. 

Op grond van de wet is indirect 
onderscheid verboden, bij voorbeeld 
naar echtelijke staat of gezinsonv 
standigheden, tenzij het onderscheid 
objectief gerechtvaardigd is. Soms is 
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het heel plezierig dat je de Handelin-
gen nog eens goed kunt nalezen. Ik 
zag dat de minister de objectieve 
rechtvaardiging min of meer 
gecombineerd heeft met de echtelij-
ke staat en met de gezinsomstandig-
heden. Ik heb altijd gedacht dat dit 
nauwelijks ter discussie kon staan, In 
de wet staat zeer duidelijk dat dit in 
die gevallen eigenlijk niet mogelijk is. 
Waarom heeft de minister dan toch 
die verbinding gelegd? Hoe kun je nu 
ooit "objectief gerechtvaardigd" op 
die terreinen indirect onderscheid 
maken? Ik hoor dit graag. Wanneer is 
er trouwens überhaupt een objectie-
ve rechtvaardigingsgrond voor welke 
indirecte discriminatie van vrouwen 
dan ook? Het Europese Hof van 
Justitie heeft hier wel een uitspraak 
over gedaan, maar ik kan niet zeggen 
dat daaruit duidelijk wordt wanneer 
er indirect onderscheid gemaakt 
moet worden. Maar misschien kan de 
minister toch nog eens kan uitleggen 
wat er wordt bedoeld met de zin dat 
de ter bereiking van het doel gekozen 
middelen die beantwoorden aan een 
werkelijke behoefte van de onderne-
ming, geschikt zijn om dat doel te 
bereiken en daarvoor ook noodzake-
lijk zijn. 

D 
Mevrouw Groenman (D66): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de 
bewindslieden voor de beantwoor-
ding. De instemming van mijn fractie 
met dit voorstel blijft recht overeind. 
Op een aantal punten zal ik nader 
ingaan. 

De minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid heeft gezegd dat 
wat hem betreft onderscheid op 
grond van zwangerschap en moeder-
schap hoort onder de noemer "direct 
onderscheid", dat dus verboden is. 
Aangezien de wetstekst op dat punt 
aanscherping behoeft, heb ik een 
amendement met die strekking op 
stuk nr. 34 ingediend. Degenen die 
het aangaat — vrouwen dus — zijn 
gebaat met duidelijkheid in de wet. 
Juist wanneer vrouwen zwanger zijn 
of net bevallen zijn, is de rechtsposi-
tie niet altijd even duidelijk, zo leert 
de praktijk ons. Ik hoop dat de 
minister dit amendement toejuicht. 
Misschien kan hij het zelfs overne-
men. 

Ik heb in eerste termijn gesproken 
over discriminatie van vrouwen, die 
zich voordoet als het om bejeging in 
de arbeidssituatie gaat. De minister 
stelt dat vrouwen zich daarover nu al 

kunnen beklagen bij de onderne-
mingsraad die dat door kan geven 
aan de Commissie gelijke behande-
ling, met het verzoek een onderzoek 
in te stellen. Het is nog maar de 
vraag of de ondernemingsraad aan 
die klacht gehoor zal geven, als niet 
duidelijk is vastgelegd dat een 
onderscheid bij de bejegening in de 
arbeidssituatie op één lijn gesteld kan 
worden met het aangaan van een 
arbeidsovereenkomst, het verstrek-
ken van onderricht aan de werkne-
mer, de arbeidsvoorwaarden, de 
bevordering en de beëindiging van 
de arbeidsovereenkomst. In deze 
situaties is het maken van onder-
scheid door de werkgever verboden. 
Al deze gronden betreffen de formele 
kant van de gelijke behandeling. Juist 
bij de informele kant kan zich ook 
een niette rechtvaardigen onder-
scheid voordoen. Wat is ertegen de 
woorden "bejegening in de arbeids-
situatie" toe te voegen aan het rijtje 
dat ik noemde en dat wel in het 
wetsvoorstel is opgenomen? 

Voorzitter! Het is mooi dat het 
voorstel voor een individueel 
klachtenrecht binnenkort naar de 
Raad van State gaat. Dat werd ook 
wel tijd. 

Over de advertenties voor gewe-
tensbezwaarden heeft de minister 
gezegd dat de Dienst tewerkstelling 
erkende gewetensbezwaarden geen 
toestemming zal verlenen aan een 
plaatsende instantie, indien die 
instantie zich schuldig maakt aan 
discriminatie. Dat zou dan dus ook 
nu al moeten gebeuren, elke keer als 
een instelling openlijk adverteert voor 
een gewetensbezwaarde. Indien de 
Dienst TEG goed op de hoogte is van 
de behoefte van plaatsende instellin-
gen, hoeven geen advertenties meer 
geplaatst te worden. Of zie ik dat 
verkeerd? Dat het ministerie van 
Binnenlandse Zaken richtlijnen heeft 
uitgevaardigd voor het stellen van 
personeelsadvertenties door de 
afzonderlijke departementen is mooi, 
maar worden die richtlijnen ook 
nageleefd? Het moet echt opnieuw 
standaard zijn, dat een departement 
dat personeel werft aangeeft 
sollicitaties van vrouwen op prijs te 
stellen en bij voorkeur vrouwen aan 
te stellen. 

Mevrouw Ter Veld heeft gesproken 
over de te gebruiken formulering. Bij 
dat soort advertenties gaat het om 
vrouwen van gelijke geschiktheid of 
voldoende geschiktheid. In de 
motie-Kosto — ik meen dat deze van 
1976 is — die aanleiding was tot het 

hele voorkeursbeleid voor vrouwen, 
wordt inderdaad gesproken over 
gelijke geschiktheid. Na al die jaren is 
echter in de praktijk gebleken, dat 
mannen toch voorgaan, omdat zij 
vaker over extra kwaliteiten beschik-
ken, al was het maar over meer 
ervaring, die bij vrouwen vaak 
ontbrak door de directe zorg voor 
kinderen. Het zijn extra kwaliteiten, 
die niet nodig zijn voor het goed 
vervullen van de functie. Op die 
manier schiet ook de motie-Kosto 
haar doel voorbij. Wat denkt het 
kabinet daaraan te doen? Ik begrijp 
dat de minister het probleem wel 
ziet, maar de oplossing daarvan nog 
niet. De rijksoverheid heeft echter 
wel een voorbeeldfunctie in dezen. 
Wil de minister dit eens bespreken 
met zijn collega van Binnenlandse 
Zaken en ons dan laten weten of de 
term "gelijke geschiktheid" nog wel 
aan zijn doel beantwoordt? 

Ik heb zelf enkele jaren geleden 
een motie ingediend voor een 
omgekeerde voorkeursbehandeling, 
om vrouwen bij ontslagen bij de 
rijksoverheid te ontzien. Het "last in 
first out"-systeem werkt immers 
nadelig uit voor vrouwen, die meestal 
minder dienstjaren hebben dan 
mannen. Die motie heeft toen 
inderdaad tot wijziging van het 
ambtenarenreglement geleid. Dat het 
in het onderwijs nog steeds anders 
gaat, is echter zeer te betreuren. 
Deelt de minister van Sociale Zaken 
die mening? In het algemeen vind ik 
dat de minister van Onderwijs, 
zonder dat hij, althans tot nu toe, 
daarop direct aanspreekbaar is, veel 
invloed heeft op de gelijke behande-
ling. Dat artikel 4, lid 3, in de 
reparatiewet op zijn verzoek moet 
blijven staan, terwijl de minister van 
Sociale Zaken daarvan de ratio niet 
kan aangeven, vind ik op zijn minst 
vreemd te noemen. Het is echter 
mogelijk dat wij vanavond een mooie 
uitleg krijgen van de minister van 
Onderwijs. Indien die uitleg niet mooi 
is, ziet mijn fractie geen reden, het 
amendement van de Partij van de 
Arbeid niet te steunen. 

Over het openbaar maken van 
oordelen door de commissie wil ik 
het volgende zeggen. Als het 
jaarverslag openbaar is, betekent dat 
eens per jaar een goed overzicht 
wordt gegeven van de "missers". 
Waarom de commissie niet ook 
tussentijds een oordeel openbaar 
mag maken, ontgaat mij. Het lijkt mij 
dat het aan de commissie is, te 
beoordelen wanneer zo'n openbaar 
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oordeel relevant is. Ook de Raad van 
State zegt in zijn advies: niet alle 
oordelen openbaar maken — het 
afschrikkend effect is dan namelijk 
geringer - maar wel de meest 
sprekende voorbeelden. Ik vind dat, 
nu de Raad van State dit ook zegt, 
wij dit ernstig moeten overwegen. 

Ik maak een aantal opmerkingen 
aan het adres van de minister van 
Justit ie. De minister zegt dat de 
integratie van artikel 1637ij BW in de 
reparatiewet niet zou moeten 
gebeuren. Hij had daarvoor wel een 
goede redenering. Aangezien 
integratie op het eerste gezicht 
logisch lijkt, maar het op het tweede 
gezicht nogal vele en voor ons 
althans onvoorzienbare consequen-
ties heeft, denkt mijn fractie de 
minister in dezen te moeten volgen. 
Wel denk ik dat de burger, als het om 
gelijke behandelingszaken gaat, 
gebaat zou zijn bij overzichtelijke 
wetgeving. 

Dan kom ik te spreken over de 
omgekeerde bewijslast. In feite mag 
ik deze kwestie van de minister niet 
meer zo noemen. De minister heeft 
hetzelfde voor ogen als ik. Het moet 
de klager, zeker in gelijke behande-
lingszaken, niet te moeilijk gemaakt 
worden en de gedaagde moet 
aantonen, waarom hij meent dat het 
gemaakte onderscheid objectief 
gerechtvaardigd is. In de memorie 
van antwoord wordt ook naar 
jurisprudentie verwezen, zoals de 
zaken Bilka/Weber en Binder/Kaja, 
waarin deze lijn gevolgd is. Het is 
echter niet voor niets dat de 
Commissie van de Europese 
Gemeenschap een concept-richtl i jn 
heeft verstuurd naar de raad van 
ministers. In de inleiding daarvan 
staat, dat de meeste nationale 
rechtsstelsels een algemene regel 
kennen in burgerrechtelijke zaken, 
namelijk dat klagers de gegrondheid 
van hun klacht moeten bewijzen op 
grond van waarschijnli jkheden. Indien 
de gedaagde een verklaring kan 
bieden waardoor twi j fel ontstaat aan 
de gegrondheid van de klacht, wordt 
deze afgewezen, omdat de klager zijn 
klacht aannemelijk moet maken. 
Volgens deze regel moet klager dus 
aantonen dat de beweerde discrimi-
natie onwett ig is. De bewijsvoering 
wordt dan bemoeilijkt, omdat de 
gedaagde vaak het betreffende 
bewijsmateriaal in handen heeft en er 
tevens sprake is van stilzwijgende, 
vaak onbewuste, vooroordelen 
jegens de klager. Ik zou toch van de 
minister willen weten, hoe hij denkt 

over de redenen die de Europese 
Commissie bewegen met zoiets te 
komen. Ik heb mijn amendement 
gehandhaafd, omdat ik denk dat het 
in het belang van de justitiabele is, 
direct te overzien waar hij of zij aan 
toe is. De huidige formulering is wat 
mij betreft, niet geheel duidelijk. Het 
is meer een tekstuele kwestie. Ook 
als het amendement niet wordt 
aangenomen, blijft overeenstemming 
bestaan met de Kamer. 

Nu staat in artikel I, onder g: 
"Onder indirect onderscheid wordt 
verstaan onderscheid op grond van 
andere hoedanigheden dan het 
geslacht, bijvoorbeeld echtelijke staat 
of gezinsomstandigheden, dat 
onderscheid op grond van geslacht 
tot gevolg heeft." Kan dit zodanig 
worden uitgelegd, dat ook onder-
scheid, dat redelijkerwijs onderscheid 
op grond van geslacht tot gevolg kan 
hebben, eronder valt? In kringen van 
het Openbaar Ministerie is die 
suggestie gedaan. Ik wi l die aan de 
minister voorleggen. 

Ten slotte enkele opmerkingen 
over de verhouding tussen de 
reparatiewet en het initiatiefvoorstel 
groepsacties. Ik ben zeer verheugd 
over de opmerking van de minister 
ter zake, met name over de door hem 
uitgesproken voorkeur voor mijn 
initiatiefvoorstel en de bereidheid het 
groepsactie-artikel uit de reparatie-
wet te schrappen en dat eveneens te 
overwegen ten aanzien van de 
algemene wet. Ik wil de Kamer er 
nogmaals op wijzen, dat mijn voorstel 
het groepsactie-artikel in de repara-
t iewet dekt, maar een behoorlijke 
meerwaarde heeft. Hetzelfde geldt 
voor de algemene wet. Zowel de 
reparatiewet als de algemene wet 
regelt groepsacties alleen, voor zover 
die wetten zelf van toepassing zijn. 
Alle eventuele losse einden kunnen 
door middel van mijn groepsacties 
ook aan de rechter worden voorge-
legd. Ik zwijg dan nog maar over de 
administratiefrechtelijke groepsacties 
en de groepsacties op grond van 
internationaal verbindende bepalin-
gen, die mijn wetvoorstel mogelijk 
maakt. De Kamer moet sterke 
inhoudelijke argumenten hebben, 
zowel in mijn richting als in de 
richting van het kabinet om mijn 
voorstel inzake groepsacties af te 
wijzen. 

D 
De heer Schut te (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 

voor hun antwoorden van vorige 
week. De minister van Sociale Zaken 
heeft in zijn antwoord, in het 
bijzonder aan het adres van de heer 
Van der Vlies, de stelling geponeerd 
dat het emancipatiebeleid op den 
duur een revolutionaire uitwerking zal 
kunnen hebben, maar dat dit ons niet 
in strijd brengt met Bijbelse normen 
en waarden. Daarbij noemde hij het 
voorbeeld van de dochter van 
achttien jaar, die wij toch allemaal 
een goed advies wil len geven over 
een goede studie en het zoeken van 
een goede werkkring. Dat is een 
advies dat ik in voorkomende 
gevallen ook graag in eigen kring 
geef. Maar dat is het punt van 
discussie niet. 

In dit verband zeg ik nogmaals dat, 
als hier ook door mij regelmatig 
kritische opmerkingen worden 
gemaakt, dit niet los staat van de 
voorgeschiedenis. Dit soort wetge-
ving is mede een uitvloeisel van het 
Beleidsplan emancipatie dat in deze 
Kamer is besproken en ook een 
kamermeerderheid heeft gekregen. 
De ideologie die het plan heel 
duidelijk bevatte, is ook in discussies 
steeds terug te vinden. Het komt dan 
neer op de stelling dat de economi-
sche zelfstandigheid voor de vrouw 
een must zou zijn om gelukkig te 
kunnen zijn. Zulke ideeën zien wij in 
op zichzelf misschien onschuldige 
wetgeving neergelegd. Dat leidt 
regelmatig tot dit soort discussies. 

Voorzitter! Ik heb gesproken over 
de bevoegdheid van de commissie 
tot een onderzoek uit eigen bewe-
ging. De minister heeft daarbij 
gezegd dat het in individuele 
gevallen nauwelijks denkbaar is dat 
dit tegen de wil van de betrokkene 
zou gebeuren. Dit wil ik duidelijk 
vastgesteld zien, omdat mijn kritiek in 
het bijzonder op dat punt betrekking 
had. Als het gaat om sectoren, kan 
het niet afhankelijk zijn van de 
opvatting van individuen. 

De minister heeft ook gezegd dat 
een horizonbepaling voor de 
commissie niet nodig is, omdat toch 
een periodieke evaluatie plaatsvindt. 
Wanneer wil hij de eerste evaluatie 
over het functioneren van de 
commissie laten plaatsvinden? 

Belangrijk is ook de vraag of in de 
wet een bepaling moet worden 
opgenomen die het mogelijk maakt, 
een vergunning of subsidie in te 
trekken, wanneer in strijd met de wet 
gehandeld wordt. De minister van 
Justit ie zei daarop dat het niet zo 
verstandig was, daar nu over te 
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discussiëren, omdat er een nota 
komt die een wat breder terrein 
raakt. Procedureel is dat een juiste 
opmerking, maar dat neemt niet weg 
dat ik iets meer wil zeggen over het 
amendement van mevrouw Ter Veld 
op stuk nr. 3 1 . Ik vind het wat 
merkwaardig dat zo'n fundamentele 
bepaling geplaatst wordt onder de 
slotbepalingen van dit wetsvoorstel. 
Dit lijkt mij niet zo voor de hand 
l iggend. Het valt mij ook op dat in het 
eerste en tweede lid op het oog een 
tegenstrijdigheid zit. De ene keer is 
sprake van in strijd handelen met de 
wet en de andere keer van kennelijk 
in strijd handelen met de wet. Dat is 
iets wat makkelijk te herstellen zou 
zijn. Inhoudelijk is het echter zo 
algemeen geformuleerd — vergun-
ningen en subsidies die van over-
heidswege zijn verleend, kunnen 
worden ingetrokken, indien ... — dat 
in beginsel alle vergunningen en 
subsidies van de overheid daaronder 
kunnen vallen, bij voorbeeld een 
bouwvergunning. Je kunt het stelsel 
van de Woningwet ernaast leggen. 
Daarin staat: "een bouwvergunning 
mag al leen" en "moet worden 
geweigerd". Dat is een imperatief 
stelsel, dat limitatief is in zijn 
mogelijkheden. Zo'n stelsel staat op 
gespannen voet met dat van het 
wetsvoorstel. Ik kan ook op de 
subsidies wijzen. De minister van 
Onderwijs en Wetenschappen draagt 
de verantwoordelijkheid voor diverse 
subsidies, die direct voortvloeien uit 
de wet en in bepaalde gevallen zelfs 
uit de Grondwet. Duidelijk zal zijn dat 
een zo algemene bepaling als hier 
geformuleerd, als je die in essentie al 
zou wil len, nooit zal werken. In veel 
gevallen zal zij een lege huls blijken 
te zijn. 

Het lijkt mij goed artikel 4 , lid 3, 
over het bijzonder onderwijs, te 
handhaven. Het gaat er niet zozeer 
om of wij een bepaalde casus kunnen 
bedenken waarin dat artikel zou 
moeten worden toegepast, maar of 
het bevoegd gezag voor dit soort 
situaties zou kunnen komen te staan. 
Bovendien staat naar mijn mening de 
objectieve redactie van het artikel 
garant voor het voorkomen van 
misbruik, want de objectieve redactie 
staat ter toetsing. 

Ik ben het volstrekt eens met 
hetgeen de minister van Justit ie 
heeft gezegd over artikel 1637ij van 
het Burgerlijk Wetboek. Hij had 
uitstekende argumenten om hier 
geen inbreuk te maken op ons aller 

ijveren om het nieuwe BW nu 
eindelijk eens klaar te krijgen. 

Ik maak een opmerking ter 
afsluiting. Toen ik het debat in eerste 
termijn volgde, kwam bij mij de 
gedachte op aan een artikel dat ik 
onlangs las in het dagblad Trouw, 
van de criminoloog Van Weringh. Die 
maakte onlangs een reis van zijn 
woonplaats München naar Bremen. 
Zoals bekend kan de heer Van 
Weringh niet zelf chaufferen. Zijn 
vrouw reed die lange reis. Hij dacht: 
wat moet ik nu doen? Hij wilde niet 
kijken of zijn vrouw alles wel goed 
deed, want hij heeft net zoveel 
verstand van auto rijden als een kind 
van zes jaar. Hij ging de reis benutten 
om te tellen hoe vaak het op die 
lange reis van München naar Bremen 
voorkwam, dat men net zo handelde 
als zij, dus dat de vrouw reed en de 
man er passief naast zat. Dat bleek 
zo te zijn in 27 van de 1000 gevallen. 
Ik neem aan dat de situatie in 
Duitsland niet minder geëmancipeerd 
is dan in Nederland. Kortom, zelfs als 
de overheid zeer ijverig is op het 
gebied van de gelijke behandeling 
zullen wij vermoedelijk nog een zeer 
verscheiden samenleving houden. 

Minister Korthals Al tes: Heeft hij 
ook nagegaan hoeveel vrouwen 
geteld hebben wat hij telde? Dat 
heeft ook met gelijke behandeling te 
maken. 

De heer Schut te (GPV): Ik neem aan 
dat in een goed huwelijk de uitkomst 
gelijk zal zijn. 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Dan zijn er erg weinig 
goede huwelijken! 

D 
Mevrouw Soutendi jk -van Appel -
doorn (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 
De fractie van het CDA dankt de 
bewindslieden voor de uitgebreide 
mondelinge beantwoording. Ik 
spreek mijn blijdschap uit over de 
aanwezigheid van de minister van 
Onderwijs en Wetenschappen bij 
deze tweede termijn, omdat het de 
minister van emancipatiezaken niet 
gegeven was, de helderheid te 
verschaffen die de Kamer vroeg over 
de uitleg van bepaalde artikelen. Ik 
heb goede hoop dat de minister van 
Onderwijs en Wetenschappen die 
ons wel kan verschaffen. 

Ik zal deze tweede termijn 
hoofdzakelijk benutten om onze visie 

op de amendementen te geven. Ik 
begin met het amendement van 
mevrouw Groenman op stuk nr. 17, 
over de verdeling van de bewijslast. 
Aan dat amendement heeft de fractie 
van het CDA op zichzelf geen 
behoefte. De formulering die in het 
wetsvoorstel wordt gehanteerd 
bepaalt die verdeling van de 
bewijslast. De bewijslast wordt bij de 
werkgever gelegd. Zoals de minister 
van Justit ie heeft uitgelegd, heeft dat 
niet zozeer te maken met omkering 
van de bewijslast maar met een 
verdeling van de bewijslast. Die 
verdeling volgt nu eenmaal uit de 
formuler ing. Dat is een aan iedere 
jurist bekende afspraak van wetge-
vingstechniek. Ik zou het een slechte 
zaak vinden om aan die formulering 
te tornen. Mevrouw Groenman doet 
dat, weliswaar met de beste 
bedoelingen. Zij maakt er een soort 
regel in spreektaal van. Dat lijkt heel 
duidelijk. Ik vrees echter dat wij zo 
juist onduidelijkheid creëren. Dat is 
het tegendeel van wat met het 
amendement wordt beoogd. 
Vandaar, dat wij geen voorstanders 
zijn van hetgeen in het amendement 
is neergelegd. 

Inhoudelijk moeten de objectieve 
rechtvaardigingsgronden in ieder 
geval van geval tot geval worden 
ingevuld. De fractie van het CDA 
wijst erop dat het Europese Hof van 
Justit ie voor die invulling houvast 
biedt als het aangeeft, dat de 
objectieve rechtvaardigingsgronden 
moeten voldoen aan uitgangspunten 
van proportionaliteit en subsidiariteit. 
Dat wi l zeggen dat er niet een 
verdergaand middel moet worden 
gebruikt om het doel te bereiken. 
Maar een helder beeld van de inhoud 
van deze objectieve rechtvaardi-
gingsgrond kan nu niet worden 
verschaft, omdat die van geval tot 
geval door de rechter zal moeten 
worden getoetst en door de werkge-
ver zal moeten worden ingevuld. 

Mevrouw Rempt heeft haar 
amendement op stuk nr. 18 inzake 
de aansprakelijkheid van het medium 
vervangen door een amendement op 
stuk nr. 35. Zij komt daarmee voor 
een goed deel tegemoet aan de 
opmerkingen van de CDA-fractie 
naar aanleiding van het eerder 
ingediende amendement. Wij 
vreesden dat met het schrappen van 
het zesde en het zevende lid ook de 
procesbevoegdheid van groepen 
jegens de adverteerder zou worden 
geschrapt. Met het nieuwe amende-
ment wordt die groepsactie overeind 
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gehouden en onze bezwaren op dit 
stuk zijn dan ook vervallen. Aarzeling 
hebben wij echter nog als het gaat 
om het nut van de mogelijkheid van 
het aanspreken van het medium. De 
minister heeft aangegeven dat de 
noodzaak van deze mogelijkheid is 
gelegen in de situatie waarin een 
krant niet stopt met het plaatsen van 
discriminatoire advertenties. Maar 
als een krant daar niet mee stopt, 
dan maakt ze zich toch schuldig aan 
discriminatie, aan willens en wetens 
handelen in strijd met de wet? Dat 
zou dan toch aan te pakken zijn als 
onrechtmatige daad? Waarom is het 
dan toch nog nodig om een middel te 
creëren tot het schuldloos aanpakken 
van het medium? Op zichzelf staan 
wij dan ook positief tegenover het 
amendement van mevrouw Rempt, 
maar ik zou nog graag van de 
regering een nadere motivering 
vernemen van de noodzaak van het 
beschikken over een mogelijkheid om 
het medium schuldloos aan te pakken. 

Het amendement van mevrouw 
Rempt op stuk nr. 19, nu nr. 36 , is 
een van de manieren om duidelijk-
heid te verschaffen — ik heb 
daarvoor gepleit — over de bevoegd-
heid van de Commissie gelijke 
behandeling tot het instellen van een 
onderzoek eigener beweging, 
duidelijkheid die naar mijn idee 
dringend gewenst was. Dat is ook 
wel gebleken uit het antwoord van de 
minister voor het emancipatiebeleid. 
Ter illustratie vermeld ik dat de 
minister in eerste termijn aangaf dat 
hij ervan uitgaat dat het onderzoek 
eigener beweging alleen op sectorni-
veau zal plaatsvinden. Het is, zo zei 
hij, niet de bedoeling, bij deze 
onderzoeksmodus tot individuele 
belangenbehartiging over te gaan. 
Maar in de wet staat het tegendeel; 
ze biedt namelijk de mogeli jkheid dat 
individuen, personen ten nadele van 
wie zou zijn gehandeld, door de 
commissie op de hoogte worden 
gesteld van het voornemen tot een 
onderzoek eigener beweging. En in 
de wet zelf wordt bepaald dat de 
commissie niet tot zo'n onderzoek zal 
overgaan indien die personen 
schriftelijk verklaren, daaraan geen 
behoefte te hebben. Dat duidt erop 
dat de bevoegdheid van de commis-
sie tot het eigener beweging instellen 
van een onderzoek wel degelijk kan 
leiden tot een onderzoek in individue-
le gevallen. Dat staat haaks op de 
indruk die de minister wekte van de 
achtergrond van deze bevoegdheid 
tot onderzoek eigener beweging van 

de commissie. Ik heb gezegd dat de 
CDA-fractie er een voorkeur voor 
heeft, die duidelijkheid te verschaffen 
door middel van nadere regelgeving. 
Dat zou namelijk ook een beter 
inzicht aan het parlement geven. En 
ik heb ook aangegeven dat onze 
voorkeur niet zozeer uitgaat naar de 
modus van het amendement van de 
VVD-fractie, waarin het onderzoek 
eigener beweging wordt gekoppeld 
aan goedkeuring door de minister 
van Sociale Zaken. Ik begrijp dat de 
minister die nadere regelgeving niet 
ziet zitten. Dat vind ik jammer omdat 
ik de toestemmingsvariant van de 
W D ook niet met vreugde omarm. 
Wij verkeren dus nog in een dilemma 
als het gaat om de wijze van 
benadering van de bevoegdheid tot 
onderzoek eigener beweging. 

Het amendement van mevrouw Ter 
Veld op stuk nr. 21 om de gelijke-be-
handelingsregeling over te hevelen 
van het BW naar de Wet gelijke 
behandeling mannen en vrouwen lijkt 
de overzichtelijkheid voor de — zoals 
ze het zo fraai zei — justitiabele te 
bevorderen. Ik zeg met nadruk " l i jk t" , 
omdat rechtsvinding niet ontstaat 
door simpelweg de wet te lezen. Als 
alles in een wet stond, dan zou de 
justit iabele toch nog niet weten wat 
rechtens is, want wetsgeschiedenis 
en jurisprudentie zouden daar toch 
minstens ook bij moeten worden 
betrokken. Plaatsing in het BW heeft 
als voordeel dat het artikel in een 
verband blijft staan, wat duidelijkheid 
verschaft over het systeem en de 
bedoelingen van dat systeem. Ik wijs 
op mijn argumentatie ter zake van de 
bewijslastredenering naar aanleiding 
van het desbetreffende amendement 
van mevrouw Groenman. Mijn idee is 
dat het veel beter is om de justit iabe-
len via een handzame folder over 
rechten en plichten voor te lichten. 
Bovendien pleiten ook de argumenten 
van de minister van Justit ie voor 
handhaving in het BW. Hij verwees 
naar de grondwetsartikelen en de 
herzieningsoperatie in het kader van 
het nieuw BW. Ik noem nog het 
streven om uiteindelijk zoveel 
mogelijk van deze bepalingen in het 
BW te krijgen. Dit pleit dus ook voor 
handhaving van artikel 1637ij in het 
BW. De CDA-fractie is dan ook 
overtuigd tegenstander van het 
amendement. 

Het amendement op stuk nr. 22 
bevat een aardige variant. Dat 
beoogt namelijk de nietigheid, het 
niets, te vervangen door iets 
gunstigers. Op zichzelf lijkt dat heel 
aanlokkelijk. Het is evenwel onmoge-

lijk om bij wet te bepalen of er een 
andere werknemer is voor wie 
gunstiger bedingen gelden. Derhalve 
is de CDA-fractie er een voorstander 
van om de invulling van het " n i e t s " 
aan de rechter over te laten. Zou het, 
zo vraagt de CDA-fractie, mogelijk 
zijn om via artikel 3.2.8, dat wi j in het 
concept van het nieuw BW hebben 
verwerkt, een conversiebepaling op 
te nemen? Als het nieuwe BW 
eenmaal van kracht is, gaat naar mijn 
idee dat conversie-artikel al gelden 
voor artikel 1637ij. Immers, dat staat 
ook in het BW; artikel 3.2.8 betreft 
een algemene bepaling die voor het 
gehele BW gaat gelden. Voor de 
nietigheid van artikel 1637ij zou men 
dus al een beroep kunnen doen op 
dat conversie-artikel. Mijn vraag aan 
de minister van Justit ie is, of een 
dergelijke conversiemogelijkheid ook 
is te introduceren voor de andere wet 
gelijke behandeling mannen en 
vrouwen in overheidsdienst, die dus 
niet in het BW is verwerkt. Zou die 
mogeli jkheid dus niet uitdrukelijk in 
de wet moeten worden opgenomen? 
Of is het een algemeen rechtsbeginsel 
dat de rechter converteert, als er een 
dergelijke nietigheid wordt geconsta-
teerd? Vandaar mijn vraag om een 
nadere verduidelijking op dit punt. 

Het amendement op stuk nr. 23 
beoogt de gelijke behandeling niet 
alleen bij de toegang en de mogelijk-
heden tot ontplooiing binnen het vrije 
beroep te garanderen, maar ook bij 
de uitoefening van het vrije beroep. 
Dat komt de CDA-fractie sympathiek 
voor. Het lijkt ons dan ook goed om 
daar voor te stemmen. 

Het amendement op stuk nr. 24 
schrapt de toevoeging "openl i jk" . 
Dat komt mij zeer sympathiek voor, 
omdat het in de lijn ligt van de door 
de CDA-fractie bepleite interpretatie 
van het begrip "aanbieding" . Wij 
hebben namelijk een ruime toepas-
sing daarvan bepleit. Wij hebben 
voorts met name gesteld dat ook bij 
interne sollicitatieprocedures en 
dergelijke sprake moet zijn van gelijke 
behandeling. Wij vrezen dat door de 
toevoeging "openl i jk" daarover 
verwarring kan ontstaan. Vandaar dat 
dit amendement ons als juist 
voorkomt. 

Gelukkig is op het ogenblik de 
minister van Onderwijs en Weten-
schappen in ons midden om ons 
duidelijkheid te verschaffen over het 
amendement op stuk nr. 25. Kunnen 
de onderdelen d en e van artikel 4 
wel vervallen? Regelt artikel 5, lid 3, 
de uitzonderingen afdoende of zijn 
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dergelijke uitzonderingsbepalingen 
toch nog nodig om de grondwettelijke 
vrijheid van het bijzonder onderwijs 
te garanderen? 

Wat de andere amendementen 
betreft, kan ik opmerken dat de 
voorhangprocedure ons sympathiek 
lijkt. Wij hebben op zich geen 
behoefte aan een evaluatiebepaling 
in de wet. De minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid heeft 
namelijk terecht uiteengezet dat die 
evaluatie reeds gegarandeerd is. 

Via het amendement op stuk nr. 28 
wil men de commissie de bevoegd-
heid geven om aanbevelingen te 
doen voor wijziging van het beleid. 
Het komt mij voor dat die commissie 
dat te allen tijde kan doen; een 
oordeel van de commissie kan ook 
zo'n aanbeveling inhouden. Ik vraag 
mij alleen af wat een wettelijke basis 
ter zake daaraan toevoegt. Wat is bij 
voorbeeld de status van die aanbeve-
ling als een werkgever die niet 
opvolgt? Met andere woorden: ik kan 
mij de zin van het amendement niet 
geheel voor de geest halen. 

Over één punt maak ik nog een 
opmerking, de gedachte van de 
administratieve sanctie. Terecht 
heeft de minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid aangegeven dat 
bij introductie van een dergelijke 
sanctie zorgvuldigheid is geboden. 
Omdat hij heeft toegezegd dat 
binnenkort een nota over een en 
ander naar de Kamer wordt gestuurd, 
lijkt het mij beter, deze af te wachten. 
Het gevaar is niet denkbeeldig dat 
een koppeling van het intrekken van 
vergunningen of subsidies bij 
vermeend handelen in strijd met de 
Wet gelijke behandeling, leidt tot 
détournement de pouvoir. Dit is iets 
waarvan de overheid zich beter verre 
kan houden. Om de vereiste zorgvul-
digheid voor dit idee niet in gevaar te 
brengen, wil de fractie van het CDA 
in ieder geval de door de minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid toegezegde nota afwachten. 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kan ter geruststelling 
van de minister van Justitie zeggen 
dat mijn bijdrage in tweede termijn 
erg kort is. Enkele aspecten van het 
voorstel spreken ons aan; dit heb ik 
in eerste termijn al gezegd. Er blijft 
ook na het antwoord van de regering 
in eerste termijn kritiek op onderde-
len. Niettemin dank ik de bewindslie-
den voor hun antwoorden. 

Ik ben vooral de minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

ervoor erkentelijk dat hij opnieuw 
ertoe bereid is geweest, te reageren 
op opmerkingen van principiële aard, 
die ook door mij over het emancipa-
tiebeleid van de regering zijn 
gemaakt. Het is echter te betreuren 
dat wij kennelijk niet erin slagen, hem 
als bewindsman van het CDA weer in 
het goede spoor te krijgen, doordat 
hij de gelijkwaardigheid van mannen 
en vrouwen niet langer verwart met 
gelijkheid. Sterker, ik ben geschrok-
ken van zijn opmerking dat het door 
hem en dus door het gehele kabinet 
gevoerde emancipatiebeleid een 
revolutionaire uitwerking zal hebben. 
Ik deel de opvatting van de minister 
dat de uitkomst van het beleid dat nu 
wordt gevoerd revolutionair kan zijn. 
Ik kijk er echter van op, als ik van een 
oud-voorzitter van de Anti-Revolutio-
naire Partij, dus een anti-revolutionair 
bij uitstek, hoor dat het beleid een 
revolutionaire uitwerking heeft. En 
dan revolutionair in de zin die Groen 
van Prinsterer bedoelde. Ik zeg dit 
om alle misverstanden te voorkomen. 

Het gaat inderdaad om revolutio-
nair in de zin van een principiële visie 
op de positie van man en vrouw en 
de plaats, de geaardheid, de taak en 
de verantwoordelijkheid van beiden 
in de samenleving. Werkelijk, ik ben 
er echt van geschrokken. Ik vind dat 
de minister dit moet weten en breng 
het hier dus over het voetlicht. 
Wellicht reageert hij er nog op, te 
meer omdat hij zei dat hij het ook een 
juist beleid vindt. Met andere 
woorden: hij zette er een uitroepte-
ken achter. 

Ik ben al geruime tijd de mening 
toegedaan dat in het CDA van de 
tegenwoordige tijd weinig is 
overgebleven van het anti-revolutio-
naire denken. Door de opmerking van 
de minister ben ik hierin alleen maar 
gesterkt. 

Zoals gezegd in eerste termijn, 
alsmede in de schriftelijke voorberei-
ding, heb ik weinig behoefte aan 
uitbreiding van de bevoegdheden van 
de commissie. Mijn grote vrees is dat 
wij langs deze weg een inquisitie-
achtig orgaan binnenhalen in ons 
wetsbestel. Dit lijkt mij geen gunstige 
ontwikkeling. Om deze reden zal mijn 
fractie de amendementen op de 
stukken nrs. 22, 28, 29 en 31 niet 
steunen. Om dezelfde reden steun ik 
wel het amendement van mevrouw 
Rempt op stuk nr. 19. 

Het amendement op stuk nr. 24 
van mevrouw Ter Veld is een 
duidelijk voorbeeld van niet te 
handhaven overregulering. Er is ter 

zake dan ook een nogal verwarrende 
discussie gevoerd. Het beste lijkt het 
mij, het woord "openlijke" te laten 
staan. 

Ter geruststelling van mevrouw Ter 
Veld zeg ik dat het amendement op 
stuk nr. 30 wel mijn steun heeft. Ook 
hierin gaat het om deregulering. 

Op grond van mijn opstelling bij 
eerdere gelegenheden zal het geen 
verbazing wekken dat mijn fractie 
aan het amendement op stuk nr. 32 
geen behoefte heeft. 

In tweede termijn kom ik tot een 
zelfde conclusie als ik in eerste 
termijn naar voren bracht. Mijn 
houding is op dit moment nog 
ambivalent. Na de tweede termijn 
van de regering zal ik mij beraden 
over de eindconclusie over het 
wetsvoorstel. 

D 
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de bewindslie-
den voor hun antwoord. Het feit, dat 
er nu drie bewindslieden zitten, kan 
de behandeling alleen maar beter en 
gedegener maken. Eén van de eerste 
dingen die mij na afloop van de 
beantwoording van de eerste termijn 
opviel, was het volgende. Noch van 
de bewindslieden, noch van andere 
kamerleden heb ik een reactie gehad 
op mijn pleidooi om bij deze vorm 
van "groot onderhoud" van de 
bestaande wetgeving — eigenlijk 
vond ik dat het tijd werd voor nieuwe 
wetgeving — het begrip homoseksu-
aliteit — als we de bewindslieden 
beter begrijpen dan heet dat 
"seksuele gerichtheid" 

Mevrouw Rempt-Halmmans de 
Jongh (VVD): Geaardheid! 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Nee, 
geaardheid niet, want de aard was 
niet zo interessant, want die kon je 
ook verborgen houden. Mijn pleidooi 
betrof dus het opnemen van het 
begrip homoseksualiteit in dit 
wetsvoorstel. Omdat dit verzoek niet 
kwam, ben ik ook maar niet begon-
nen met de amendering. Aangezien 
dit onderwerp straks bij voorbeeld in 
het Wetboek van Strafrecht onder 
artikel 429quater valt, heb ik ook 
deze bewindslieden verzocht om dit 
probleem in de Europese discussie 
aan de orde te stellen, mede gezien 
vanuit onze verontrusting over de 
wijziging van onder meer de Engelse 
wetgeving. Nu wij straks niet meer uit 
Europa terug in de wereld kunnen. 
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zoals dat heet, meen ik dat het een 
goede zaak zou zijn wanneer 
Nederland op dit terrein — niet op 
alle terreinen van gelijke behandeling 
is Nederland vooruitstrevend — eens 
een opmerking maakte die het beleid 
de goede kant op zou sturen. 

Ik kom nu bij de discussie over de 
vraag "ja of nee in het BW". Ik heb 
er geen behoefte aan om de 
discussie vanaf 1904 — ik meen dat 
het Kuyper was met 444 artikelen in 
een sociaal wetboek — opnieuw te 
starten, te meer niet omdat in de 
komende maand een, naar ik 
begrepen heb, unaniem SER-advies 
zal worden uitgebracht waarin zal 
worden geadviseerd om alle 
ontslagbepalingen uit de ARBO-wet 
en ik neem aan ook uit de algemene 
wet gelijke behandeling in het BW op 
te nemen. Wat er dan nog overblijft, 
is misschien dubbel, maar die 
discussie zullen wij later nog voeren. 

Vind ik nu dat ten principale alles 
in het BW moet worden geregeld? Ik 
heb daar nog steeds mijn twijfels 
over, Voorzitter. Ik kan nog steeds 
heel goede overwegingen vinden 
waarom het sociaal recht zowel 
specifiek qua aard van het recht als 
— dat is iets moeilijker in de 
discussie — qua object van het recht, 
de werknemer en de ambtenaar, in 
een apart wetboek te regelen. 
Daarmee zouden immers spanningen 
die thans ontstaan praktisch kunnen 
worden voorkomen. Ik noem bij 
voorbeeld een uit woede en per 
ongeluk onstane ontslagaanvrage 
van een werknemer die uitroept: ik 
neem het niet meer; ik ga weg. De 
werkgever zegt dan: ontslag 
gevraagd op eigen verzoek; ik geef 
het gaarne. Thans hanteert de Hoge 
Raad dan het artikel 1356 BW en een 
dergelijk ontslag wordt goedgekeurd. 
Ik noem dat een artikel uit het 
vermogensrecht. Ik heb daar grote 
bezwaren tegen en ik beroep mij dan 
tevens op mr. Ascher-Vonk en mr. 
Bakels. Eigenlijk ben ik dan ook van 
mening, dat de discussie over de 
vraag of het sociaal recht toch een 
apart wetboek van sociaal recht zou 
moeten hebben, niet zou moeten 
vervallen met het feit dat ik het 
amendement op stuk nr. 21 in zal 
trekken. Dat betekent, dat ik thans 
niet meer voorstel, om artikel 1637ij 
apart uit het BW te halen en hier te 
incorporeren. 

De Voorzitter: De amendementen-
Ter Veld op stuk nr. 21 zijn ingetrok-
ken. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik vraag 
wel uitdrukkelijk aan de bewindslie-
den — zij mogen dit ook later 
behandelen - of dit niet ook 
betekent, dat in de algemene wet 
gelijke behandeling die zij hebben 
ingediend, artikel 9 daarmee 
volstrekt komt te vervallen. 

Voorzitter! Ik kom nu toe aan de 
vraag over het laatste artikel 1637ij, 
of in het geval van nietigheid van een 
beding de rechter bepaalt of het 
beding nietig is of dat, zoals wij 
voorstellen, in dergelijke gevallen het 
gunstige beding geldig is. Tien jaar 
geleden hebben wij die discussie ook 
al in dit huis gevoerd en hoewel ik 
kan begrijpen dat er soms problemen 
kunnen ontstaan over de vraag welk 
beding gunstiger is, moet ik zeggen 
dat juist bij arbeidsvoorwaarden bijna 
alles in geld waardeerbaar is. De 
minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid zal mij hierin gelijk 
geven. Het loonbureau doet dit ook 
op allerlei manieren als het CAO's 
uitspit. Ik denk dus toch over 
handhaving van mijn amendement op 
stuk nr. 22, omdat ik niet zonder 
meer van mening ben, dat de 
conversiebepalingen in het nieuwe 
BW voldoende mogelijkheid bieden 
dat het gunstiger beding automatisch 
in de plaats treedt. Het woord is 
hierover nog altijd in tweede termijn 
aan de minister van Justitie. 

Ik verneem graag meer duidelijk-
heid over de aansprakelijkheid die 
door de rechter kan worden gelegd 
bij de media. In tegenstelling tot 
andere berichten heb ik gezegd dat ik 
het niet onrechtmatig kan vinden, als 
de rechter in specifieke gevallen 
uitspreekt dat de drager van het 
nieuws mede-aansprakelijk is voor 
het nieuws dat wordt gebracht. Ik 
heb met name vragen gesteld over 
de situatie waarin de eisende partij 
aansprakelijk kan worden gesteld 
voor rectificaties van advertenties en 
dergelijke. Ik heb gezegd dat ik dat 
nogal afschrikwekkend vind. Ik kan 
mij echter voorstellen dat het geen 
ongebruikelijk artikel is. Ik verneem 
graag van de minister van Justitie 
hoe hij dat ziet. Mevrouw Rempt 
heeft op dit punt een amendement 
ingediend. Ik weet niet of ik mijn 
fractie moet adviseren om dat te 
steunen. Ik heb grote twijfels. Ik 
verkrijg daarom graag meer helder-
heid van de kant van de minister van 
Justitie. 

Het regelen van de groepsacties 
komt natuurlijk aan de hand van bij 
voorbeeld het initiatiefvoorstel van 

mevrouw Groenman later nog in dit 
huis aan de orde. Het lijkt mij een 
goede zaak om de groepsacties 
thans in dit wetsontwerp te laten 
staan. Het is duidelijk wie op welke 
terreinen voor welk onrecht in actie 
kan komen. Het is bij groepsacties 
belangrijk dat helder is op welke 
terreinen en op welke gronden 
dergelijke acties kunnen worden 
ondernomen. 

Heb ik goed begrepen dat het de 
minister van Justitie lood om oud 
ijzer is of zijn wetsvoorstel of het 
wetsvoorstel van mevrouw Groen-
man wordt aangenomen? Of was zijn 
betoog meer een verhaal om de kool 
en de geit te sparen? Misschien moet 
ik in dit geval zeggen: de kool en de 
bok. Er moet immers sprake zijn van 
gelijke behandeling. 

Mevrouw Rempt-Halmmans de 
Jongh (WD): "Kool" is toch niet 
vrouwelijk? 

Mevrouw Groenman (D66): "Geit" 
in ieder geval wel! 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Goed. 
Mijn vraag is of de minister van 
Justitie een voorkeur heeft. Het is 
voor de behandeling van het 
initiatiefvoorstel van mevrouw 
Groenman — één dezer dagen — 
interessant om dat te weten. 

Voorzitter! Dan kom ik te spreken 
over het directe en indirecte 
onderscheid. Ik heb met vreugde 
vernomen dat de minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
ook in zijn eigen tekst duidelijk de 
criteria hanteert van de Emancipatie-
raad en het Europese Hof. In de 
Handelingen staat dat in beginsel 
kostwinnerschap geen argument kan 
zijn voor ongelijke beloning. Het 
begrip "in beginsel" kan toch niet 
bedoeld zijn? Ik wijs erop dat dit in 
strijd zou zijn met de thans vigerende 
wet, artikel 7. 

Er is gediscussieerd over het niet 
aannemen wegens zwangerschap. 
De minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid kan ervan over-
tuigd zijn dat de discussie omtrent 
het afwijken van verdrag 103 van de 
Internationale Arbeidsorganisatie 
steeds weer op zijn bord terecht zal 
komen. Toch moet hij ook nu een 
uitspraak doen. Ik verwijs naar een 
uitspraak van de Haarlemse recht-
bank in 1984. Het gaat dan om 
redenen om vrouwen niet aan te 
nemen. Ik kwam een artikel tegen in 
het blad Mare van 1 september 
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1988. Minister Deetman zal het blad 
zeker kennen, want het is van één 
van onze universiteiten. Daarin wordt 
gesteld dat de faculteit der genees-
kunde te weinig geld heeft voor het 
vervangen van medewerksters met 
zwangerschapsverlof. Hierdoor komt 
het aanstellen van jonge vrouwen bij 
de medische faculteit in gevaar, 
aldus de heer Van Rijn van het 
Boerhaave-kwartier. Oorzaak is dat 
financiële regelingen zijn gedecentra-
liseerd en kennelijk is er onvoldoende 
geld om enkele zwangere vrouwen in 
dienst te nemen. Van Rijn zegt 
vervolgens: ik keur die gang van 
zaken af, maar je kunt niet bij elk 
sollicitatiegesprek gaan zitten en 
bovendien zal niemand ronduit 
zeggen dat hij een vrouw om die 
reden niet aanneemt. In het achter-
hoofd kan het wel degelijk meespe-
len. 

Als reden wordt vaak aangevoerd: 
het hebben van onvoldoende geld. 
Hetzelfde kan dan gelden voor 
mannen van boven de 40! De 
minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en misschien ook 
de ministervan Onderwijs en 
Wetenschappen moeten er geen 
onduidelijkheid over laten bestaan 
dat het zwanger kunnen worden en 
het zwanger zijn van vrouwen als 
zodanig geen reden kan zijn voor niet 
aannemen. Eigenlijk is het hartstikke 
handig. Je weet vooruit hoe lang een 
zwangerschap duurt en wanneer het 
kind komt. Een hartaanval kan 
zomaar plaatsvinden. Wie weet hoe 
lang dat duurt. Het resultaat is ook 
veel minder leuk! 

Ik heb met de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid een leuke 
discussie gevoerd over gelijke en 
voldoende geschiktheid. Ik begreep 
uiteindelijk dat de minister het met 
mij eens is dat het een heel slechte 
zaak is als op oneigenlijke gronden 
nieuwe functiecriteria worden 
ingevoerd die in feite niet met de 
functie te maken hebben. Toch heeft 
juist de overheid op dit heel belang-
rijke punt een rol te vervullen. Ik leg 
de Kamer daarom de volgende motie 
voor, Voorzitter. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de overheid in 

haar personeelsbeleid een positief 
beleid ten aanzien van vrouwen wil 
voeren; 

op prijs stellende, dat de overheid 
hierdoor een voorbeeldfunctie 
vervult; 

constaterende, dat mede als gevolg 
van arbeidsmarktfactoren en nog 
steeds bestaande stereotype 
opvattingen over vrouwen, zij die wel 
voldoen aan de functie-eisen toch 
niet worden aangenomen; 

verzoekt de regering, bij advertenties 
voor functies bij de rijksoverheid 
duidelijk te maken dat, in het kader 
van het beleid gericht op het 
aantrekken van meer vrouwen, 
vrouwelijke sollicitanten die voldoen 
aan de functie-eisen de voorkeur 
genieten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De Voorzi t ter: Deze motie is 
voorgesteld door de leden Ter Veld 
en Van Nieuwenhoven. Naar mij 
blijkt, wordt zij voldoende onder-
steund. 

Zij krijgt nr. 38 (19908). 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Voorzit-
ter! Ik ben ervan overtuigd dat, 
wanneer meer vrouwen worden 
aangesteld, dit niet meteen zal 
betekenen dat er ook meer vrouwen 
zullen rijden tussen Bremen en 
München. Ook als ik in de Neder-
landse sluizen kijk, zie ik nog heel 
vaak met name mannen aan het roer. 
Tegelijkertijd zie ik dat er ook nog 
zeer vaak tegen de kant en de 
sluiswand wordt aangeknald. 

Ik heb een motie ingediend om een 
artikel over het bijzonder onderwijs te 
schrappen, omdat ik niet zag wat 
naast de uitzonderingen voor 
opleidingen, bij voorbeeld voor een 
geestelijk ambt, en andere uitzonde-
ringen die al genoemd waren in de 
wet en in een algemene maatregel 
van bestuur, de bijzondere aard van 
het bijzonder onderwijs nog meer aan 
uitzonderingen zou kunnen beteke-
nen in verband met de gelijke 
behandeling van mannen en 
vrouwen, die zover in onze samenle-
ving is doorgedrongen dat wie straks 
onderscheid maakt, strafrechtelijk op 
een aantal terreinen kan worden 
vervolgd en dat wie het doet het 
expres doet. De minister van 
Onderwijs en Wetenschappen — ik 

ben ervan overtuigd dat hij hier zit 
omdat hij ons tegemoet wil komen — 
heeft daar vast een oplossing voor. 

Ik heb mijn amendement over de 
voorhangprocedure van de AMvB 
herzien. Ik kan instemmen met de 
opvatt ing van de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, dat je 
een AMvB die tegelijk met de wet in 
werking treedt, niet eerst kan 
voorhangen. Wel vraag ik uitdrukke-
lijk om evaluatie die noodzakelijk is 
op grond van de Europese richtlijn en 
die, hoewel de wet al van 1978 
dateert, nooit heeft plaatsgevonden. 
Well icht kan dit leiden tot herziening 
van die AMvB in het licht van de 
sociale en technologische ontwikke-
lingen en dergelijke; de richtlijn zegt 
dat zo mooi. Ik kan mij voorstellen 
dat die AMvB dan regelmatig wordt 
herzien. Dan zou het een goede zaak 
zijn dat die door de Kamer kan 
worden besproken. Ook de mij nog 
volstrekt onduidelijke AMvB's op 
grond van artikel 10 zouden, 
mochten zij tot stand kunnen komen, 
op deze wijze beter aan de Kamer 
kunnen worden voorgelegd. Het is 
een lichte procedure. 

Ik kom op de bevoegdheden van 
de commissie. Ik handhaaf in ieder 
geval mijn amendement met 
betrekking tot openbaarmaking. Ik 
vind dat, aangezien openbaarmaking 
toch aan toestemming van de 
minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid onderworpen is, zo 
nu en dan een persbericht, dat wij 
trouwens ook van de huidige 
commissie zo nu en dan krijgen, een 
heel goede zaak is. Ik heb nooit 
gemerkt dat iemand zich daardoor 
aan een schandpaal voelde geslagen. 

Juist de aanbevelingen kunnen een 
ontzettend goede werking hebben. 
Immers, een verslag van de commis-
sie met daarin haar bevindingen 
wordt ook gestuurd aan de onderne-
mingsraad en aan werkgevers- en 
werknemersorganisaties. Dat heeft 
allemaal een positieve werking. 
Natuurlijk, met wetgeving verander je 
de wereld niet, maar je moet wel 
zorgen dat die zoveel mogelijk in de 
goede richting meewerkt. 

Ik kom op het amendement op stuk 
nr. 30. Ik heb de neiging het 
amendement te laten vervallen, 
omdat de minister er zelf zo aan 
hing. Omdat de steun voor het 
amendement tot nu toe alleen kwam 
van de heer Leerling, neem ik aan dat 
er ook geen enkel bezwaar tegen is 
het amendement te laten vervallen. 
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Ter Ve ld 

De Voorzit ter: Het amendement-Ter 
Veld op stuk nr. 30 is ingetrokken. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Voorzit-
ter! Ik handhaaf het amendement in 
verband met de bepalingen over de 
"contract compliance". Ik vind het 
een heel moeilijk woord; wij hadden 
het administratieve sancties ge-
noemd. Ik kan mij heel goed voorstel-
len dat de nota die rond de jaarwis-
seling zal komen nadere invulling 
geeft aan deze bepalingen. Ik kan mij 
echter nauwelijks voorstellen dat, als 
wij die nota misschien het volgende 
voorjaar hebben afgerond, niet toch 
de noodzaak bestaat deze bepalingen 
in de wet op te nemen. 

Het zal de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid niet 
verbazen dat ik hem wil behoeden 
voor een aantal problemen die hij 
zich op de hals haalt door nog langer 
vast te houden aan het eenderde-cri-
ter ium in de Wet op het min imum-
loon. De wet verbiedt, als die in het 
Staatsblad zou staan, indirecte 
discriminatie bij de arbeidsvoorwaar-
den. Op hetzelfde moment zal de 
vrouwenbeweging natuurlijk onmid-
dellijk naar de rechter gaan, omdat 
immers juist het eenderde-criterium 
in de Wet op het minimumloon 
bepaalt dat zij die minder dan 
eenderde van de normale werkweek 
werken geen recht kunnen doen 
gelden op het minimumloon. Wie zijn 
die "zi j "? Het zal niemand verbazen: 
het zijn in meerderheid en vooral 
vrouwen. Ik vind het directe discrimi-
natie. Het is zeker indirecte discrimi-
natie. Ik vind dat wij met de staatsse-
cretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid al genoeg te doen 
hebben met indirecte indiscriminatie 
in de sociale zekerheid. Ik vind dat de 
minister daar zijn hoofd niet over 
hoeft te breken. Ik handhaaf het 
amendement dan ook. Eigenlijk vind 
ik dat de minister het gewoon moet 
overnemen. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): 
Mijnheer de Voorzitter! Graag zeg ik 
de bewindslieden dank voor hun 
beantwoording. Ik wil beginnen met 
te reageren op de wat pregnante 
opmerking van de minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Hij zei zoiets als: ik daag de SGP-
fractie eens uit, aan te geven waar de 
regering dwang uitoefent op de 
burger. Bij interruptie wees ik als 
voorbeeld op de sollicitatieplicht 

vanaf 1990 voor 18-jarigen. Natuur-
lijk, er zullen er velen zijn die in 
vrijwilligheid kiezen voor het zich 
beschikbaar houden en ook metter-
daad stellen voor de arbeidsmarkt. 
Om hen gaat het daarom dan ook 
niet. Het gaat om hen die dat niet 
doen en daarvoor principiële 
motieven hebben die voor de 
overheid als authentiek moeten 
gelden. Daarover is bij gelegenheid 
van de behandeling van het beleids-
plan emancipatie uitvoerig gediscus-
sieerd. Dat hoeft nu natuurlijk niet te 
worden overgedaan. Het CDA en de 
kleine christelijke fracties stemden 
toen tegen de introductie van die 
sollicitatieplicht. Het is mij niet 
ontgaan dat het CDA daarna weer 
eens een wat ander geluid heeft 
laten horen. Maar goed, wij krijgen 
die discussie ten principale nog. 

Mijn fractie heeft daarvoor 
praktische en ook principiële 
motieven aangevoerd. Bij de 
praktische motieven denk ik aan de 
inkomensgroepen — waarschijnlijk 
vooral de lagere — waar deze 
maatregel zal neerslaan, en aan de 
werksoorten waarvoor dan niet 
zelden moet worden gekozen. Dan 
denk ik ook aan de zich gelukkig hier 
en daar aftekenende herwaardering 
van de onbetaalde arbeid, zoals het 
vrijwilligerswerk en dergelijke. Maar 
ik heb ook principiële motieven 
gegeven. En dan gaat het om de 
onderbouwing van die maatregel. De 
sollicitatieplicht staat niet op zichzelf, 
bij voorbeeld uit financiële overwe-
gingen. Nee, het gaat om een 
instrument om de economische 
onafhankelijkheid van individuen te 
bereiken of dichterbij te brengen. En 
die economische onafhankelijkheid is 
scharnierpunt in het emancipatiebe-
leid. Die onafhankelijkheid is nodig 
om — zo heet het in het beleidsplan 
letterlijk — macht te kunnen doen 
gelden of zich te doen ontworstelen 
aan achterstanden. Alsof dat de 
enige expressie zou zijn van het zich 
waarmaken als mens in relatie tot zijn 
medemens! 

Deze doelstelling divergeert van 
die welke mijn fractie ziet als de 
essentiële in de ordening van God 
van zijn schepping, van de verhou-
ding van man en vrouw, van ouders 
en kinderen en ook omgekeerd. Die 
wordt gekenmerkt door begrippen als 
liefde, zorg, toewijding en offervaar-
digheid. Dit is geen limitatieve 
opsomming; ik noem er slechts 
enkele. Daarop doelde ik toen ik het 

had over door ons allen te erkennen 
Bijbelse normen en waarden. 

Natuurlijk, niet op voorhand hoeft 
het een het ander categorisch uit te 
sluiten. Vandaar ook onze genuan-
ceerde benadering. Maar er moet 
toch worden onderkend dat de 
denkkaders, de grondstructuren, van 
beide visies eerder divergeren dan 
convergeren? En ver divergeren leidt 
tot confl icteren. Dan komt inderdaad 
het begrip "revolut ionair" om de 
hoek kijken. Ik had dan vervolgens 
een alinea voorbereid over de 
politieke historie van de begrippen 
"revolut ionair" en "anti-revolutio-
nair". Ik weet heel zeker dat met 
name de minister aan wie ik dit 
eerstens had geadresseerd, die voluit 
zou herkennen. Maar de heer 
Leerling is mij daarin voorgegaan, 
dus ik sluit mij nu maar op dit punt bij 
hem aan. Ik ben overigens blij dat de 
minister serieus op mijn opmerkingen 
inging. Dat gaf mij gelegenheid om 
nog eens te verduidelijken wat de 
SGP-fractie in dezen drijft. Dat 
immers wordt helaas nog wel eens 
misverstaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Op zichzelf 
ben ik de ministers erkentelijk voor 
het feit dat zij geen voet geven aan 
druk uit delen van de Kamer om 
voldoende geschiktheid als afdoende 
grond voor positieve discriminatie 
van de vrouw te aanvaarden in plaats 
van geiijke geschiktheid. Alleen al om 
psychologische redenen voor 
betrokkenen in een nieuwe werksitu-
atie, lijkt mij dat terecht. 

Voorzitter! Hetzelfde geldt voor de 
terughoudendheid, door bewindslie-
den betoond, ten aanzien van 
bepaalde amendementen die 
beogen, bepaalde verdere stappen te 
zetten, daar waar zij zich beriepen op 
de vraagstelling of dat nu altijd wel 
correspondeerde met de opvatting 
van de eigenlijke taak van de 
overheid. Minister De Koning zei 
enkele keren dat daaraan toch 
grenzen zijn, wat ik onderken en 
ondersteun. 

Ik maak nog enkele opmerkingen 
bij enkele zaken die, al of niet bij 
amendement, aan de Kamer zijn 
voorgelegd. Op het slotartikel is een 
amendement van mevrouw Ter Veld 
ingediend over het eventueel 
intrekken van vergunningen en 
subsidies bij het niet voldoen aan 
deze wet. Ik erken dat dat een 
principiële discussie vergt, die we 
nog niet hebben gehad, waaraan veel 
kanten zitten. Ten minste daarom is 
dit amendement prematuur. Ove-
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Van der Vlies 

rigens zou ik ook nu al duidelijkheid 
willen scheppen over de opstelling 
van mijn fractie dat er niet alleen een 
principiële discussie nodig is, maar 
dat er ook fundamentele bezwaren 
aan kleven. De heer Schutte heeft 
daarvan enkele voorbeelden ge-
noemd. 

Ik kom toe aan artikel 4, lid 3. De 
minister van Onderwijs en Weten-
schappen is nu in ons midden en ik 
heb er voldoende vertrouwen in dat 
hij afdoende zal kunnen aangeven, 
waarom deze bepaling zinnig, en 
uitdrukkelijk geen dode letter, is. 

De algemene benadering van de 
minister van Justitie om uiteindelijk 
een concentratie op en in het 
Burgerlijk Wetboek te bevorderen, 
krijgt voluit de steun van mijn fractie. 
De redenering van de minister op dit 
punt is deugdelijk en verdient 
derhalve onze steun. Wat mij wel 
opviel in de beantwoording door de 
minister van Justitie was - mis-
schien heb ik hem verkeerd begrepen 
— dat hij zich nogal positief uitliet 
over het nog te behandelen initiatief-
wetsvoorstel van mevrouw Groen-
man over de groepsactie. Heb ik het 
goed verstaan dat hij eigenlijk een 
soort aanbeveling gaf, als een 
voortijdig advies voor dit initiatief-
wetsvoorstel, of heeft hij wel degelijk 
een voorkeur voor wat er in deze 
wetstekst staat? Het klonk mij 
allemaal — ik zeg dat onomwonden 
— te positief in de oren. 

Ten slotte werd er door de 
bewindslieden een tendens aange-
wezen om alles wat zich mogelijker-
wijs op dit beleidsterrein kan 
voordoen, waterdicht te regelen, 
terwijl het toch veel meer een 
kwestie van mentaliteit, van gezind-
heid, is. Minister Korthals Altes 
constateerde dat het hoofdbeginsel 
van gelijkwaardigheid van mensen 
zich moeilijk bevredigend in wetten 
laat inpassen, het is een algemeen 
beginsel. De SGP-fractie erkent dat 
en tekent daarbij aan dat gelijk-
waardigheid nog weer iets anders is 
dan gelijkheid, gelijkheid van gaven 
en mogelijkheden van hart, hoofd en 
handen. 

D 
Minister De Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Kamer voor de 
opmerkingen die in tweede termijn 
zijn gemaakt, ten dele als verdere 
verduidelijking van opmerkingen in 
eerste termijn, ten dele als kritische 

noten bij mijn antwoord in eerste 
termijn. 

Mevrouw Rempt heeft gevraagd, 
hoe lang de tunnel is naar de 
oplossing van het pensioenprobleem. 
Ik ben niet gewend, tunnels in dagen 
of maanden uit te drukken. Wel is het 
mij duidelijk dat de collega van 
Binnenlandse Zaken grote prioriteit 
toekent aan de oplossing van die 
pensioenproblematiek. Ik verwacht 
dus dat de tunnel betrekkelijk kort zal 
zijn. 

Mevrouw Rempt vroeg verder, 
waarom het woord "openlijke" bij 
openlijke aanbieding is toegevoegd. 
In de huidige wetstekst worden met 
betrekking tot de wervingsfase van 
een sollicitatieprocedure alleen 
advertenties waarin een betrekking 
wordt aangeboden, afzonderlijk 
vermeld. Andere manieren waarop 
een betrekking kan worden aangebo-
den, bij voorbeeld door een schrifte-
lijke mededeling of door een interne 
vacaturebekendmaking, moeten ook 
onder deze bepaling vallen, vandaar 
de wijziging in "openlijke aanbie-
ding". 

Ik heb tot mijn spijt inderdaad in 
eerste termijn geen aandacht 
besteed aan de opmerkingen van de 
Raad van State over de term 
"bevoorrechte positie". De Raad van 
State heeft inderdaad de suggestie 
gedaan, die bepaling te wijzigen en 
gezegd dat het beter zou zijn, de 
term "bevoorrechte positie" te 
vervangen door "een zodanige 
positie dat feitelijke ongelijkheden 
worden opgeheven". De tegenwer-
ping van onze kant in het rapport, 
namelijk dat de door de Raad van 
State voorgestelde formulering de 
indruk zou kunnen wekken dat ook 
ten behoeve van mannen voorkeurs-
behandeling mogelijk zou zijn, heeft 
mevrouw Rempt niet kunnen 
overtuigen. Ik meen dat de voorge-
stelde herformulering een dergelijk 
misverstand niet zou hoeven op te 
roepen, maar ik denk wel dat zo'n 
redactionele wijziging na acht jaar tot 
meer misverstanden aanleiding zou 
kunnen geven, dan naar de mening 
van mevrouw Rempt met de huidige 
formulering het geval is, namelijk dat 
het vrouwen meer rechten geeft dan 
de gelijke rechten, die deze wet wil 
waarborgen. 

Mevrouw Rempt heeft gesproken 
over de marginale toetsing en 
gevraagd wat je je daarbij moet 
voorstellen. Met betrekking tot bij 
voorbeeld personeelskosten wordt er 
alleen technisch getoetst aan de 

hand van ambtelijke salarisschalen, 
aantal formatieplaatsen, enzovoort. 
De marginale toetsing zal inhouden 
dat getoetst wordt aan de taken die 
in deze wet aan de commissie 
worden gegeven. Als het programma 
van de commissie naar het oordeel 
van de verantwoordelijke minister 
zeer onevenwichtig zou zijn, is het 
duidelijk dat daarover met de 
commissie van gedachten moet 
worden gewisseld. Ik heb tot 
dusverre geen enkele aanleiding om 
te vermoeden dat zulks nodig zal zijn. 

Mevrouw Rempt en mevrouw 
Groenman zijn teruggekomen op de 
kwestie van de erkende gewetensbe-
zwaarden. Zij hebben gevraagd of de 
afdeling tewerkstelling erkende 
gewetensbezwaarden onderzoekt of 
een wervende instelling zich schuldig 
heeft gemaakt aan discriminatie, 
alvorens tot tewerkstelling van 
erkende gewetensbezwaarden wordt 
overgegaan. Dat is inderdaad het 
geval. Als een wervende instelling 
aan de afdeling verzoekt, een door de 
instelling zelf aangenomen, geselec-
teerde en erkende gewetensbezwaar-
de te plaatsen — al of niet door 
middel van een advertentie — dan 
moet de afdeling onderzoeken of de 
desbetreffende vacature uit de 
reguliere arbeidsmarkt kan worden 
vervuld. Pas als blijkt dat dat niet 
mogelijk is, kan een erkende 
gewetensbezwaarde te werk worden 
gesteld. Van discriminatie is dan naar 
mijn oordeel geen sprake. Overigens 
kan de Commissie gelijke behande-
ling op verzoek van derden of uit 
eigen beweging onderzoeken of de 
plaatsing van een advertentie in strijd 
is met de wet. 

Mevrouw Rempt heeft verder 
gevraagd of er gevallen zijn van 
indirect onderscheid die nooit 
objectief gerechtvaardigd zijn. Ik 
meen dat altijd moet worden 
aangetoond of er sprake is van een 
objectieve rechtvaardigingsgrond. 
Het kan echter voorkomen dat bij 
voorbaat al is te voorzien dat een 
bepaling in de meeste gevallen 
dergelijk verboden onderscheid 
teweeg zal brengen. Ik denk dan met 
name aan kostwinnersbepalingen, 
zoals die in CAO's kunnen voorko-
men. Van die bepalingen moet je 
zeggen dat ze in het algemeen 
strijdig met de wet zijn, omdat ze in 
de huidige maatschappelijke situatie 
praktisch uitsluitend aan mannen ten 
goede komen, terwijl in het algemeen 
geen objectieve rechtvaardigings-
grond kan worden aangetoond. 
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De Koning 

Mevrouw Rempt Ha lmmans de 
Jongh (\A/D): Klopt het dat ik uit de 
Handelingen kon concluderen dat de 
minister dat eigenlijk gekoppeld heeft 
aan de echtelijke staat en de 
gezinsomstandigheden? Het was 
toch echter heel uitdrukkelijk 
uitgezonderd dat je daar indirect op 
zou mogen of kunnen discrimineren? 
Hoe zit dat? Heeft u dat gekoppeld of 
niet? 

Minister De Koning: Voorzitter! Ik 
wil het nog wel eens nalezen. Ik heb 
de Handelingen niet zo helder voor 
de geest door de onderbreking van 
het debat. 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh ( W D ) : Wat is uw bedoeling? 

Minister De Koning: Mijn bedoeling 
is in ieder geval " de objectieve 
rechtvaardiging" als een afzonderlij-
ke toets aan te leggen. 

Mevrouw R e m p t - H a l m m a n s de 
Jongh ( W D ) : Ook gekoppeld aan 
"echteli jke staat" en aan "gezinsom-
standigheden"? Komt u dan niet in 
de problemen? Wanneer is het dan in 
vredesnaam objectief gerechtvaar-
digd op dit punt indirect te discrimi-
neren? 

Minister De Koning: Het kan zijn dat 
ik mij in eerste termijn versproken 
heb. Ik heb zojuist bewust de 
kostwinnersbepalingen genoemd, die 
niet objectief gerechtvaardigd geacht 
kunnen worden. 

Mevrouw R e m p t - H a l m m a n s de 
Jongh ( W D ) : Dat is prachtig. Geldt 
dat alleen voor de kostwinnersbepa-
lingen? 

Minister De Koning: Ik i oem die als 
voorbeeld. Ik kan mij r i k andere 
discriminerende bepalingen voorstel-
len. 

Mevrouw R e m p t - H a l m m a n s de 
Jongh ( W D ) : Naar mijn smaak kan 
er op dit punt eigenlijk geen indirecte 
discriminatie mogelijk zijn. Bent u dat 
met mij eens? 

Minister De Koning: Ik kan mij daar 
weinig tot niets bij voorstellen. 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh ( W D ) : Dan is het goed. 

Minister De Koning: Voorzitter! Bij 
de beantwoording van de vragen van 

mevrouw Groenman doe ik er goed 
aan terug te komen op de toevoeging 
van de term "bejegening in de 
arbeidssituatie" die zij in eerste 
termijn naar voren heeft gebracht. 
Dit is juridisch een buitengewoon 
vaag en moeilijk te hanteren begrip. 
Daarnaast zal er vaak een samen-
hang zijn met ongewenste int imitei-
ten, al hoeft dat niet altijd. Mevrouw 
Groenman heeft de vanzelfsprekend 
aan vrouwen toebedeelde taak van 
het koffieschenken als voorbeeld 
genoemd. De regeling individueel 
klachtrecht, die op korte termijn aan 
de Raad van State zal worden 
voorgelegd, zal, naar ik mag aanne-
men, toch soelaas bieden in de 
situaties die mevrouw Groenman op 
het oog heeft. 

Wij hebben in eerste termijn al 
uitvoerig gesproken over de kwesties 
van gelijke geschiktheid en van 
voldoende geschiktheid. Het zou dan 
vooral gaan om het toepassen van 
het cri terium "voldoende geschikt -
he id " in het overheidspersoneelsbe-
leid. Ik heb dat toen van de hand 
gewezen en ik blijf daarbij. Ik houd 
vast aan de voorkeur voor vrouwen 
bij gelijke geschiktheid. De praktische 
uitwerking van het voorkeursbeleid, 
dat plaatsvindt in het kader van het 
positieve actiebeleid op de departe-
menten zal leiden tot rapportage aan 
de Kamer. Daarbij zal ook kunnen 
worden bezien of het criterium "bi j 
gelijke geschiktheid voorkeur voor 
v rouwen" in voldoende mate 
resultaat heeft. 

Mevrouw Groenman meent dat de 
Commissie gelijke behandeling ook 
tussentijds een oordeel openbaar 
moet kunnen maken. Als de commis-
sie dat nuttig en nodig vindt, kan dat 
inderdaad. Dit kan echter alleen 
zonder vermelding van naam en 
toenaam. Het is niet de bedoeling 
individuele gevallen openbaar te 
maken. Het gaat bij de tussentijdse 
openbaarmaking om het aan de kaak 
stellen van misstanden en niet om 
het vermelden van individuele 
gevallen. 

Mevrouw Groenman (D66): 
Voorzitter! Ik begrijp dat niet. In het 
jaarverslag worden alle gevallen wel 
met naam en toenaam genoemd. 

Minister De Koning: Ja! 

Mevrouw Groenman (D66): Wat is 
erop tegen de pregnante voorbeel-
den tussentijds ook met naam en 
toenaam te noemen? 

Minister De Koning: Het gaat om 
het leerzame effect dat van publikatie 
uitgaat. Dat kan zeer wel worden 
bereikt door vermelding zonder naam 
en toenaam. 

De heren Van der Vlies en Schutte 
zijn teruggekomen op de door mij 
gebruikte zinsnede revolutionaire 
verandering als gevolg van realisatie 
van het emancipatiestreven. Je moet 
niet te veel achter een term zoeken. 
Naast de diepe betekenis die hieraan 
door Groen van Prinsterer in 
Ongeloof en Revolutie wordt 
gegeven, is een woordgebruik 
ontstaan dat niet altijd meer dezelfde 
diepe betekenis heeft. De heer 
Schutte noemde het voorbeeld van 
het aantal vrouwelijke bestuurders, 
naar ik meen op de route München/ 
Bremen. Hij heeft daarbij een 
verhouding van 27:1000 genoemd. 
Indien die nu eens 973:1000 wordt , 
zou ik dat een revolutionaire 
verandering willen noemen. Ik vind 
dan ook dat ik mij bedien van een 
passend woordgebruik. Een en ander 
heeft natuurlijk niet alleen invloed op 
de toename van het aantal vrouweli j-
ke bestuurders; het heeft op het hele 
levensterrein diepgaande invioed, 
met name indien die geli jkwaardig-
heid ook tot uitdrukking komt bij het 
aanvaarden van verplichtingen met 
betrekking tot de onbetaalde arbeid. 
Dan zul je beleven wat er verandert 
in onze samenleving, wat er veran-
dert binnen gezinnen. Ook daarvoor 
wil ik graag de term "revolut ionair" 
gebruiken. Dat gaat dan een stuk 
dieper dan het voorbeeld van de 
autoweg München/Bremen, zij het 
dat het nog steeds niet zo diep gaat 
als in het boek van Groen van 
Prinsterer "Ongeloof en Revolutie". 

De heer Schutte zei dat economi-
sche zelfstandigheid naar mijn 
mening een " m u s t " is in de toe-
komst. Ja, in zeker zin is dat zo. 
Daarmee bedoel ik niet dat het moet, 
maar daarmee bedoel ik dat de 
situatie, waarin je economische 
zelfstandigheid nodig kunt hebben en 
waarin je dus in staat bent, als 
individu economische zelfstandigheid 
te realiseren of waarin je economi-
sche zelfstandig kunt zijn, buitenge-
woon belangrijk is. 

De heer Van der Vlies zegt dat er 
andere normen moeten zijn, die de 
relaties tussen mensen regeren: 
liefde, zorg, verantwoordeli jkheid, 
terwijl ik, volgens hem, over macht 
spreek. Indien liefde, zorg, onderlin-
ge verantwoordelijkheid de normen 
zijn, waaraan men zich houdt en die 
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ook tot gelding worden gebracht, 
geef ik daaraan de voorkeur. Indien 
die normen echter worden verwaar-
loosd en indien tegen de norm in 
wordt gehandeld — en dat gebeurt in 
nogal wat samenlevingsrelaties — 
dan heb je weerbaarheid, economi-
sche zelfstandigheid en macht nodig 
om je niet te laten onderdrukken en 
om niet de zwakste partij te zijn, die 
onzorgvuldig, zorgeloos en liefdeloos 
wordt behandeld en benaderd. Dan 
moet je je kunnen verzetten en dat 
kan alleen, indien vrouwen ook de 
mogelijkheid hebben, economisch 
zelfstandig te zijn. 

De heer Van der Vlies (SGP): Het 
zal de minister duidelijk zijn dat ook ik 
het ontkrachten van begrippen als 
liefde en zorg niet voor mijn rekening 
wens te nemen. Ik geef toe dat er 
"knelsi tuat ies" kunnen optreden. Ik 
heb echter wel problemen met het 
generieke karakter van de maatregel. 
De minister zou daarmee een 
bestand bereiken dat hij helemaal 
niet behoeft te bereiken om een goed 
ademen in de maatschappij naar de 
normen en waarden die wij met 
elkander willen dragen te verkrijgen. 

Minister De Koning: Als die liefde, 
zorg en verantwoordelijkheid goed 
functioneren en er bovendien een 
inkomen is waarvan het mogelijk is 
als eenverdiener te leven is niemand 
verplicht zich economisch zelfstandig 
op te stellen. Het gaat erom dat er in 
het leven te vaak en te veel situaties 
voorkomen waarbij sprake is van 
liefdeloosheid, onzorgvuldigheid en 
onverantwoordelijkheid. Dan is het 
goed en zeer aan te bevelen wanneer 
men de mogelijkheid heeft zich 
zelfstandig te redden. 

Ik kan nog niet zeggen wanneer wij 
tot een evaluatie van de werkzaam-
heden van de Commissie gelijke 
behandeling komen. Dat zal in ieder 
geval nog wel een paar jaar duren. 
Het hangt ook af van de intensiteit 
waarmee de commissie haar 
werkzaamheden zal moeten uitvoe-
ren. Zodra er voldoende materiaal is 
voor een evaluatie moet die ook 
plaatsvinden, maar er kan nog wel 
een paar jaar overheen gaan. 

De heer Schutte heeft, naar mijn 
mening terecht, opmerkingen 
gemaakt over het uitoefenen van 
sancties in de vorm van het laten 
vervallen van subsidies en dergelijke. 
Dat kan inderdaad zeer ingrijpend 
zijn. Daarom heb ik het amendement 
op stuk nr. 31 ontraden. Ik vind dat 

wij die zaak grondig moeten bekijken 
wanneer wij met elkaar spreken over 
de contract compliance. 

Mevrouw Soutendijk heeft nog een 
opmerking gemaakt over het 
onderzoek uit eigen beweging en 
over de individuele toestemming. Ik 
wijs erop dat het bepaalde in artikel 
14 over individuele toestemming 
betekent dat de commissie onder-
zoeken waarin personen betrokken 
zouden zijn die geen toestemming 
verlenen, in die zin moet beperken 
dat die personen dan ook inderdaad 
daarbij niet betrokken raken. 

Ik denk, dat de bepalingen met 
betrekking tot de uitoefening van het 
vrije beroep toch meer thuishoren in 
de algemene wet. 

Ik ben het geheel met de heer 
Leerling eens, dat sprake moet zijn 
van gelijkwaardigheid. Ik heb al 
gezegd, dat dit tot uitdrukking moet 
komen in de gelijkwaardige verdeling 
van onbetaalde arbeid. Ik vind 
evenzeer — en dat is dan het 
spiegelbeeld — dat die gelijkwaardig-
heid ook tot uitdrukking moet komen 
in die zin, dat men gelijke mogelijkhe-
den heeft op economische zelfstan-
digheid, van waaruit men relaties met 
elkaar kan aangaan en invulling kan " 
geven op de manier, die partijen 
daarvoor kiezen. Het moet niet zo 
zijn, dat de een altijd in staat is de 
relatie te verbreken, omdat hij 
zichzelf kan redden en dat de ander 
niet in staat is, als alles misloopt, de 
relatie te verbreken, omdat hij 
zichzelf niet kan redden. 

Ik moet nakijken wat ik bedoeld 
heb met " in beginsel". Meestel weet 
ik heel goed, wanneer in zeg: in 
beginsel. Mevrouw Ter veld heeft 
gezegd, dat ik het niet bedoeld kan 
hebben. Het is mogelijk. Als ik het 
niet bedoeld heb, dan zal ik er in 
ieder geval in mijn exemplaar een 
streep door zetten. 

Mevrouw Ter Veld is akkoord met 
het voeren van de discussie over 
Ziektewet en zwangerschap in het 
kader van de wijziging van de 
Ziektewet. Zij heeft gevraagd of 
zwangerschap een reden kan zijn 
voor niet-aannemen. Dat kan geen 
reden zijn. Dat wordt nog eens extra 
duidelijk, wanneer het amendement 
van mevrouw Groenman wordt 
aangenomen waarin nadrukkelijk 
wordt voorgesteld, dat onderscheid 
op grond van onder meer zwanger-
schap onder direct onderscheid valt. 

Voorzitter! Mevrouw Ter Veld heeft 
een motie ingediend over het 
personeelsbeleid bij de overheid in 

het kader van de vraag of de term 
"voldoende geschiktheid" niet tot 
betere resultaten zou leiden. Ik heb al 
gezegd dat ik van mening ben dat 
deze motie nu niet aanvaard dient te 
worden. Op deze discussie kan 
worden teruggekomen wanneer de 
rapportages over de effecten van 
positieve actie beschikbaar zijn. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Voorzit-
ter! Ik had mijn motie juist zo 
zorgvuldig geformuleerd om in 
overeenstemming te zijn met zaken, 
de grote gemeente Amsterdam 
betreffende, die bij Binnenlandse 
Zaken zijn goedgekeurd. Misschien 
kan de minister nog eens naar de 
zorgvuldig opgestelde tekst kijken, 
waarin staat dat duidelijk moet zijn 
hoe gehandeld moet worden in geval 
van voldoen aan de functie-eisen. Als 
hij mij kan toezeggen dat dit duidelijk 
zal worden in alle advertenties, mag 
er zelfs een andere tekst voor worden 
gezocht. 

Minister De Koning: Voorzitter! Ik 
heb de tekst van de motie alleen 
maar gehoord. Ik weet wel dat het 
wat anders is dan "het geloof is uit 
het gehoor", maar instemmen met 
moties op het gehoor vind ik over het 
algemeen vrij hachelijk. 

Na de motie gelezen te hebben, 
word ik bevestigd in mijn mening dat 
de motie niet dient te worden 
aanvaard. 

Het eenderde-criterium dient niet 
in deze wet geregeld te worden. De 
Wet minimumloon moet daarvoor 
aan de orde zijn. In deze wet kan het 
eenderde-criterium niet ingevuld 
worden, want dat lijkt mij een 
onzorgvuldige systematiek voor het 
regelen van dit soort zaken. Daar-
naast zijn er ook nog andere bezwa-
ren, maar die heb ik eerder genoemd. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Voorzit-
ter! Is nu het enige bezwaar van de 
minister dat hij de plaats van het 
amendement niet helemaal zorgvul-
dig vindt? Wil hij dat ik het intitulé, 
de aanhef, van het wetsvoorstel 
wijzig? Als dat het enige bezwaar is, 
ben ik zo bereid, het amendement 
even te herzien. 

Minister De Koning: Voorzitter! Ik 
heb ook andere bezwaren, die eerder 
genoemd zijn. Ik heb ook mijn 
bezwaren met betrekking tot de 
werkgelegenheid geuit. Dit is niet het 
geëigende moment om hierover te 
discussiëren. 
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Voorzitter! Ik ben toch niet 
overtuigd door de voorbeelden die de 
heer Van der Vlies noemde van de 
dwang die uitgeoefend zou worden 
om volgens emancipatoire modellen 
te leven. Ik weet wel dat iemand die 
aanspraak maakt op een uitkering 
rechten heeft, maar daar staan ook 
plichten tegenover. Dat kan de plicht 
zijn om beschikbaar te zijn voor de 
arbeidsmarkt. Zou men daar 
onoverkomelijke bezwaren tegen 
hebben, dan zijn er nog de algemene 
bepalingen met betrekking tot een 
beroep op gewetensbezwaren die 
dan soelaas zouden kunnen bieden. 
Ik denk echter dat dit zeer zelden het 
geval zal zijn. Het lijkt mij redelijk 
tegenover het recht op uitkering de 
plicht te stellen beschikbaar te zijn 
voor de arbeidsmarkt. Daarop is er 
dan de bekende uitzondering van 
vrouwen die kinderen in de leeftijd 
van nul tot twaalf te verzorgen 
hebben. Als die niet van toepassing 
is, kan de redelijkheid van de 
verplichting niet in twijfel worden 
getrokken. 

Over de kwestie van de macht heb 
ik zojuist al het nodige gezegd. Ik ben 
het er geheel mee eens dat de 
realisatie van het emancipatiebeleid 
een kwestie van mentaliteit en vooral 
van mentaliteitsverandering moet 
zijn. Je kunt bij wetten heel veel 
regelen, maar er is minstens even 
veel dat je niet bij wet kunt regelen, 
maar dat toch heel wezenlijk en 
belangrijk is voor de gelijkwaardig-
heid van mannen en vrouwen. Ik 
noemde zojuist het voorbeeld van de 
onbetaalde arbeid. Dat is het meest 
achtergebleven gebied in het hele 
emancipatiebeleid. Ik ben geenszins 
tevreden over de verdeling van de 
betaalde arbeid, maar er is reden om 
nog veel ontevredener te zijn over de 
verdeling van de onbetaalde arbeid. 
Die heeft ook effecten op de 
betaalde arbeid. Het kan niet met 
politie te paard geregeld worden. Het 
kan niet worden afgedwongen, maar 
is een kwestie van mentaliteitsveran-
dering. Als je wilt leven vanuit 
normen van liefde, zorg en verant-
woordeli jkheid, zal die mentaliteits-
verandering daardoor heel sterk 
worden bevorderd. 

D 
Minister Korthals Altes: Mijnheer 
de Voorzitter! Ook ik dank de Kamer 
graag voor de in tweede termijn 
gemaakte opmerkingen. Mevrouw 
Rempt heeft mij de vraag gesteld of 

de commissie ook in het kader van 
CAO's gepleegde overtredingen mag 
aangeven, op grond van artikel 
429quater. Mijn antwoord daarop 
luidt dat indien duidelijk is wie het 
strafbare feit heeft begaan een 
strafvervolging ingesteld kan worden, 
zelfs ongeacht de vraag of er een 
aangifte van de commissie is. Als er 
een aangifte is kan die te pas komen 
bij het nemen van een beslissing of 
tot vervolging moet worden overge-
gaan. 

Ik ben mevrouw Rempt en anderen 
die daarover hebben gesproken, 
onder anderen mevrouw Soutendijk, 
erkentelijk voor de steun die zij geven 
aan de gedachte dat artikel 1637ij 
moet blijven staan in het Burgerlijk 
Wetboek. Mevrouw Rempt heeft mij 
naar aanleiding daarvan gevraagd of 
er niet een onjuist of well icht 
verwarring wekkend verschil is in 
terminologie tussen artikel 1637ij van 
het Burgerlijk Wetboek en artikel 1a 
van de Wet gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen. Mijn antwoord 
daarop luidt dat er enerzijds verschil 
is tussen het arbeidsrecht in de 
marktsector, geregeld in het 
Burgerlijk Wetboek, en het arbeids-
recht in de openbare dienst. Die 
verschillen komen in de terminologie 
tot uitdrukking. In beide gevallen is 
sprake van vernietigbaarheid, ook al 
wordt het woord nietig gebruikt. Of 
er nu staat dat er sprake is van 
nietigheid of van het inroepen van 
nietigheid maakt ook geen verschil. 
In beide gevallen moet een beroep 
op de nietigheid worden gedaan 
alvorens de rechter tot de slotsom 
kan komen dat er nietigheid is. 

Ik kom terug op een kwestie die is 
aangeroerd door mevrouw Rempt, 
maar de vorige keer al uitvoerig door 
mevrouw Soutendijk, de aansprake-
lijkheid van het medium en de 
gevolgen die daaraan zijn verbonden. 
Ik heb mevrouw Rempt er toen op 
gewezen dat haar amendement 
eigenlijk meer regelde dan zij 
beoogde. Daarop heeft zij nu 
gereageerd met een beperking van 
de strekking van haar amendement, 
maar dat houdt natuurlijk niet op 
zichzelf in dat ik zonder meer met de 
inhoud van het nieuwe amendement 
zou kunnen instemmen. Mijn 
bezwaren zijn anders geworden, ze 
zijn niet weggenomen. Omdat ik 
schriftelijk heb geantwoord op de 
vragen die mevrouw Soutendijk 
hierover verleden week heeft gesteld, 
lijkt het mij goed, een samenvatting 
te geven van dit antwoord, opdat de 

gehele Kamer daarvan kennis kan 
nemen. Ik heb namelijk verleden 
week beloofd dat ik nader zou ingaan 
op de verhouding tussen het zesde 
en het zevende lid van artikel 5 van 
het voorstel van de Wet gelijke 
behandeling. Dat antwoord luidt dat 
in het zesde lid van artikel 5 de 
vordering tot rectif icatie wordt 
geregeld die de rechtspersoon kan 
instellen. Voor die vordering geldt 
volgens de tekst van het zesde lid dat 
de vordering kan worden ingesteld 
op de enkele grond dat de aanbie-
ding in strijd met de wet is. Dat 
impliceert in de eerste plaats dat er 
geen schade gesteld of bewezen 
behoeft te worden. Het betekent 
voorts dat het niet vereist is dat er 
sprake is van schuld. Het zesde lid 
maakt het mogelijk, een vordering tot 
rectificatie in te stellen tegen de 
adverteerder, die in vrijwel alle 
gevallen wel zelf schuld zal hebben, 
en tegen het medium, dat soms geen 
schuld zal hebben. Zoals in de 
toelichting op blz. 19 is vermeld, is in 
het zesde lid het schuldvereiste 
vooral niet gesteld om een aanvullen-
de mogeli jkheid te scheppen, ook het 
medium waarin de aanbieding is 
verschenen, aansprakelijk te stellen. 
Voor die aansprakelijkheid zonder 
schuld geeft het zevende lid van 
artikel 5 dan weer een nadere 
regeling, namelijk dat de rechter kan 
bepalen dat de proceskosten en de 
aan rectif icatie verbonden kosten ten 
laste van de eiser komen. Dat is dan 
juist specifiek voor de gevallen 
waarin er geen sprake is van schuld 
en waarin het dus niet redelijk is, 
iemand die niet schuldig is, de 
kosten te laten dragen. En in 
hoeverre het dan wel redelijk is, 
degene die de eis stelt, de kosten te 
laten dragen, daarover kan men 
natuurlijk lang en breed twisten, 
maar de eiser weet dat van tevoren 
als hij die rectif icatie eist. Het lijkt mij 
enerzijds niet onredelijk dat een 
medium, ook als het geen schuld 
heeft, wel tot rectificatie veroordeeld 
kan worden, maar anderzijds kan het 
juist als het medium geen schuld 
heeft, wel onredelijk zijn om dat 
medium tot betaling van de kosten 
van het proces te veroordelen. Dat is 
de afweging die wij hebben gemaakt. 

Als mevrouw Rempt zegt dat ze 
die mogelijkheid eigenlijk helemaal 
wil uitbannen, dan is dat een kwestie 
die beoordeeld moet worden. Ik heb 
verleden week gezegd dat wij op dit 
punt aansluiting hebben gezocht bij 
een regeling in het Burgerlijk 
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Wetboek en in het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek. Ik heb die lijn willen 
doortrekken. Als de Kamer die lijn wil 
verbreken, het zij zo. 

Mevrouw Soutendijk-van Appel-
doorn (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 
Ik wil de minister ervoor danken dat 
hij de inhoud van zijn brief aan de 
Kamer kenbaar heeft gemaakt, want 
hij had zijn antwoord tot mij persoon-
lijk gericht en ik wist niet of ik er in 
dit debat over zou kunnen praten. Nu 
is in ieder geval aan een ieder 
duidelijk, wat er in die brief staat. 
Inderdaad staat erin dat het zesde lid 
een basis biedt om de adverteerder 
aan te spreken, maar ik ben dan toch 
een beetje in verwarring geraakt door 
de tekst van dat zesde lid, want er 
staat dat de rechter degene die een 
aanbieding openbaar gemaakt heeft, 
kan aanspreken, en dat is naar mijn 
idee het medium. Er is dus nog 
steeds verwarring over die tekst en 
de toelichting. De minister heeft de 
toelichting in zijn nadere verduidelij-
king herhaald: het zesde lid biedt ook 
de mogelijkheid om de adverteerder 
aan te pakken. Tekst en toelichting 
stemmen dus naar mijn idee niet met 
elkaar overeen. En dan blijft inder-
daad nog de discussie met mevrouw 
Rempt over de aanpak van het 
medium over. De uitkomst van onze 
beraadslagingen daarover kan ik nog 
niet melden. 

Minister Korthals Altes: Ik meen 
dat dit zesde lid zich inderdaad richt 
tegen zowel de adverteerder als het 
medium, want zonder aanbieding van 
de advertentie is er geen sprake van 
openbaarmaking; dat is zonder 
medium ook niet het geval. Wat dat 
betreft kunnen beiden dus worden 
aangesproken. 

Mevrouw Groenman heeft nog 
weer gesproken over wat zij de 
omkering van de bewijslast noemt. Ik 
sluit mij eerlijk gezegd aan bij 
datgene wat nadien ook door 
mevrouw Soutendijk daarover is 
opgemerkt. Ik geloof dat wij helemaal 
niet meer behoeven te spreken over 
een omkering van de bewijslast, 
omdat de tekst zoals die in het 
voorstel is opgenomen heel duidelijk 
aangeeft wie ertoe verplicht is om 
een stelling te bewijzen. Degene die 
zich beroept op gerechtvaardigd 
onderscheid, moet dat gerechtvaar-
digd onderscheid aannemelijk maken 
en bewijzen. 

Dan is de vraag gesteld waarom de 
commissie met een richtlijn daarvoor 

komt. Het antwoord daarop luidt: 
omdat het niet in alle landen 
hetzelfde geregeld is en omdat er 
klaarblijkelijk onlangs voor een aantal 
landen in de Gemeenschap reden 
was om dit alsnog via de richtlijn op 
dezeifde wijze te regelen als wij hier 
reeds hadden voorgesteld. Het 
gebeurt wel vaker dat een richtlijn 
zich weliswaar richt tot alle leden van 
de Europese Gemeenschap, maar dat 
een aantal leden van de Gemeen-
schap al in overeenstemming met de 
richtlijn leeft. Zij kunnen dan van die 
richtlijn kennis nemen; er is voor hen 
geen aanleiding om de wet aan te 
passen. Ik meen dat de tekst die wij 
hebben voorgesteld, voldoet aan de 
strekking van de richtlijn ter zake. 

Mevrouw Groenman heeft nog 
gevraagd of onder "indirect onder-
scheid" ook kan worden verstaan 
onderscheid dat onderscheid op 
grond van geslacht redelijkerwijs tot 
gevolg kan hebben. Daarop is mijn 
antwoord dat inderdaad onder 
onderscheid op grond van geslacht 
ook kan worden verstaan onder-
scheid dat onderscheid op grond van 
geslacht redelijkerwijs tot gevolg kan 
hebben. Het onderscheid behoeft 
immers niet in feite het gevolg te 
zijn; dat hoeft ook niet te worden 
aangetoond. Als een dergelijk 
onderscheid redelijkerwijs het gevolg 
zou kunnen zijn, is er ook sprake van 
indirect onderscheid. 

Ik kom nu te spreken over de 
kwestie van de conversie. De vraag 
daarbij is of artikel 328 van het 
nieuwe Burgerlijk Wetboek over de 
conversie misschien ook in deze wet 
een plaats moet vinden. Ik geloof dat 
dit technisch zeer slecht uitvoerbaar 
is, om niet te zeggen niet uitvoer-
baar. De formulering van het 
amendement op stuk nr. 22 ziet er 
helemaal niet zo slecht uit. Maar op 
het moment dat je aan conversie 
denkt, ook gelet op de oorsprong van 
het begrip "conversie", moet die 
zaak aan de rechter worden overge-
laten. De rechter beslist namelijk in 
het specifieke geval of er aanleiding 
tot conversie is. Een wettelijk 
voorschrift daaromtrent zou een en 
ander wellicht te veel verstarren. 

Mevrouw Ter Veld heeft evenals 
mevrouw Groenman gesproken over 
de groepsactie en het initiatiefont-
werp van mevrouw Groenman ter 
zake. Verleden week heb ik mij 
daarover ongeveer de volgende 
uitlatingen veroorloofd. Ik heb 
daarover met mevrouw Groenman 
gesproken of mevrouw Groenman 

met mij. Daarbij heb ik gezegd: ik zie 
een zeker risico van een onduidelijke 
samenloop, wanneer er sprake is van 
een aantal verschillende groepsacties 
naast elkaar, die elkaar wellicht ten 
dele dekken. Wij hebben deze wet, 
de algemene groepsactie waarover 
op dit ogenblik een adviesronde 
gaande is en die afkomstig is van het 
departement, en het initiatiefvoorstel 
van mevrouw Groenman. Ik heb 
gezegd dat er, als het voorstel van 
mevrouw Groenman wordt aanvaard, 
wellicht aanleiding toe is — hierover 
moet naderhand met de Kamer 
overlegd worden — om ten gunste 
ervan een of meer van de groepsac-
ties die in deze wet of elders zijn 
voorzien, terug te trekken ten einde 
te voorkomen dat verschillende 
acties samenlopen. Hiermee wil ik 
niet zeggen dat ik nu al een beslis-
sing ter zake neem. Ik laat dit 
afhangen van de wijze waarop de 
discussie zich ontwikkelt. 

Er is een voorstel van het departe-
ment waarover een adviesronde 
gaande is. Ik verneem graag van de 
Emancipatieraad en van de Sociaal-
Economische Raad wat zij ervan 
vinden. Verder zie ik graag hoe het 
met het voorstel van mevrouw 
Groenman verloopt, alvorens ik 
voorstellen doe om andere goede 
gedachten in dit opzicht niet te 
vervolgen. 

Mevrouw Groenman (D66): De 
minister verwijst terecht naar de 
discussie over mijn initiatief, die nog 
moet worden gevoerd. Hij is de 
vorige keer echter wat verder gegaan 
en heeft gezegd dat de fraaist 
ogende operatie, die heel wel die van 
mevrouw Groenman kan zijn, te zijner 
tijd moet worden overgenomen. Hij 
heeft ook gezegd dat zijn gedachten 
uitgaan naar het initiatiefvoorstel en 
dat overigens niet aan overreparatie 
moet worden gedaan. Daarom zei hij 
dat dan heel wel het artikel over 
groepsactie uit de reparatiewet kan 
worden gehaald en dat voor de 
algemene wet hetzelfde geldt. Het is 
dus geen lood om oud ijzer, wat de 
formulering is die mevrouw Ter Veld 
gebruikte. 

Minister Korthals Altes: Dit is een 
terminologie die mij om verschillende 
redenen in het geheel niet aan-
spreekt, ook in dit geval niet. 

Mevrouw Ter Veld heeft de 
boeiende vraag herhaald of het niet 
beter is dat wij in het wetsvoorstel 
meteen de gelijkwaardige positie van 
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homoseksuelen regelen. Ik meen dat 
ik hiervoor een waarschuwend woord 
moet laten horen. Wij hebben de 
vorige keer nogal gelijkgezind 
geklaagd en onze verwondering 
erover uitgesproken dat het zo 
moeilijk was om het onderhavige 
beginsel, dat algemeen aanvaard is, 
in wetgeving tot uiting te brengen. Ik 
roep nu in herinnering hoe het is 
gegaan met de gedachtengang over 
een algemene wet voor gelijke 
behandeling en wat het lot is 
geweest van het voorontwerp dat 
hierover is geproduceerd door het 
eerste kabinet-Van Agt, toen aan de 
oorspronkelijke gedachte van gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen 
de seksuele geaardheid of gericht-
heid werd toegevoegd. Dit heeft tot 
een geweldige vertraging geleid. Ik 
begrijp daarom eerlijk gezegd niet of 
het de bedoeling van mevrouw Ter 
Veld is om ook de discussie over dit 
wetsvoorstel tot in lengte van jaren 
te rekken, dan wel om te scoren. 

Ofschoon ik op zichzelf haar 
gedachte zeer wel kan volgen, vind ik 
dat wij moeten proberen, dit 
wetsvoorstel de eindstreep te laten 
halen. Dan hebben wij in ieder geval 
op dit punt een doelstelling bereikt. 
Achteraf moeten wij dan misschien 
zeggen dat het jammer is dat wij het 
niet wat sneller hebben kunnen doen. 
Gaan wij nu de discussie uitbreiden, 
dan voorzie ik dat deze uitbreiding in 
de praktijk een belasting blijkt te zijn. 
Hoe wij hierover zelf denken, kan ik in 
het midden laten. Het zal echter niet 
leiden tot de spoedige wetgeving die 
wij op dit punt gezamenlijk beogen. 
In het belang van dit voorstel zou ik 
dan ook het voorstel van mevrouw 
Ter Veld niet willen volgen, afgezien 
van het feit dat een dergelijke 
uitbreiding in het stadium van de 
mondelinge behandeling van het 
wetsvoorstel ook betrekkelijk moeilijk 
uitvoerbaar wordt. Amendementen 
liggen er niet en men houdt mij dus 
ten goede dat de collega van Sociale 
Zaken en ik niet tussen nu en twintig 
minuten na dit moment nog met een 
aantal nota's van wijziging komen. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Van der Vlies heeft mij gevraagd of ik 
niet te veel lof had voor het ontwerp-
Groenman. Ik meen die vraag 
impliciet te hebben beantwoord. 
Zoals gezegd, het bestrijkt een wat 
ruimer terrein dan deze reparatiewet, 
maar ik zou toch graag nog even de 
samenhang tussen de verschillende 
voorstellen willen bezien alvorens ik 
mij daarover definitief uitlaat. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik meen 
hiermee de opmerkingen die het 
Justitiedeel van het wetsvoorstel 
betroffen, te hebben beantwoord. 

D 
Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Er zijn een paar vragen 
gesteld waarop ik nu graag nader wil 
ingaan. Enkele vragen kunnen heel 
kort beantwoord worden. Zo is er in 
eerste termijn gevraagd — in tweede 
termijn is dat punt herhaald — in 
hoeverre het onderscheid tussen 
mannen en vrouwen in de examens 
en bij de beoordeling van examens 
moet doorwerken. Die vraag is in 
eerste termijn aan de orde geweest 
en naar dit moment doorverwezen. 
Dat heeft mij de gelegenheid 
geboden om op dit punt nader te 
bezien of er een motief te bedenken 
is waarom ten aanzien van de 
examens een onderscheid relevant 
kan zijn, ook als het gaat om de eigen 
aard van de instelling. Ik ben voor de 
examens tot de conclusie gekomen 
dat op dit punt een uitzonderingsmo-
gelijkheid irrelevant is. Dat betekent 
dat ik hiervoor gaarne bereid ben, 
een nota van wijziging te bevorderen. 
Ik denk dat dit het simpelste is. Het 
gaat dan om een toevoeging aan 
artikel 4, derde lid, van artikel II. 

Voorzitter! Ik kom meteen bij het 
tweede punt. In feite betreft dat het 
amendement dat door mevrouw Ter 
Veld is ingediend om artikel 4, derde 
lid, van artikel II te laten vervallen. 
Dit betreft de bepaling dat scholen in 
verband met de eigen aard van die 
scholen, onderscheid kunnen maken 
tussen mannen en vrouwen. 

Voorzitter! Er is gevraagd of er 
concrete voorbeelden genoemd 
zouden kunnen worden. Alvorens 
daarop in te gaan, wii ik eerst een 
tweetal opmerkingen ten principale 
maken. De eerste opmerking sluit 
aan bij datgene wat de heer Schutte 
zoeven heeft gezegd, namelijk dat je 
je zeer wel kunt afvragen of het in 
het kader van de vrijheid van 
onderwijs relevant is om bepaalde 
concrete ideeën en voorbeelden in 
gedachten te nemen. Artikel 23 gaat 
over de vrijheid van onderwijs en 
daarbij is tot nu toe steeds de uitleg 
geweest, dat zowel voor de specifie-
ke onderwijswetgeving als ook voor 
de algemene wetgeving terughou-
dendheid geboden is, opdat die 
vrijheid niet door allerlei inperkende 
bepalingen steeds kleiner wordt en 
daardoor aan betekenis inboet. 

Indien er derhalve een beperking is, 
is de vraag naar rnijn oordeel 
gerechtvaardigd of die beperking 
strikt genomen nodig is. Een 
concreet voorbeeld is dan niet aan de 
orde, maar uitsluitend de vraag of die 
beperking nodig is. Vanwege dat 
element kan ik dan ook instemmen 
met de benadering van de heer 
Schutte. 

Ik zou ook nog een tweede 
opmerking willen maken. Als het gaat 
om de vraag of een inperking nodig 
is, dan is er de neiging om op dit 
punt concreet te gaan toetsen. Ik wijs 
er in dit verband op dat er tot nu toe 
bij toepassing van de desbetreffende 
onderwijswetten — met name als het 
gaat om schoolstichting — steeds 
voor is gewaakt om een oordeel uit 
te spreken over de wijze waarop 
burgers of groepen van burgers aan 
hun godsdienstige opvatting 
vertaling hebben gegeven in de 
opvoeding van hun kinderen. Dan 
doel ik op de doorvertaling naar het 
onderwijs. Ik moge kortheidshalve 
verwijzen naar de jurisprudentie van 
de afgelopen 20 jaar op met name 
het terrein van het voortgezet en 
hoger onderwijs. Hierbij is zonder 
meer terughoudendheid aan de dag 
gelegd. Wij moeten dus niet in de 
fout vervallen door te zeggen: wij 
vinden het nu onzin om een onder-
scheid te maken tussen jongens en 
meisjes. Het is de vraag of in het 
licht van artikel 23 van de Grondwet 
die ruimte moet worden geboden. 
Ons oordeel is dan van wat mindere 
betekenis. 

Ik kom bij de concrete voorbeelden 
waarmee ik wil aangeven hoe 
voorzichtig je moet zijn. Ik wijs erop 
dat het veld van scholen met een 
bepaalde levensbeschouwelijke 
overtuiging dynamischer is dan men 
denkt. Hiertoe strekte, naar ik 
aanneem, het voorbeeld van de 
Hindoescholen dat collega De Koning 
in eerste termijn noemde. Iets wat wij 
ons tien jaar geleden niet konden 
indenken, geschiedt nu. Bovendien 
merk ik op dat het nog niet zo lang 
geleden is dat er op onderwijsterrein 
in Nederland — hoe men er ook over 
moge oordelen — altijd scholen in 
bepaalde richtingen waren voor 
jongens en voor meisjes. Tevens wijs 
ik erop dat er scholen zijn die soms 
verbonden zijn aan internaten. Bij die 
internaten geldt een onderscheid 
tussen jongens en meisjes. Soms is 
er toegankelijkheid voor leerlingen 
van buiten. Ik zal ook een recent 
voorbeeld noemen dat niet zozeer op 
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het terrein van het jeugdonderwijs 
ligt. De gedachte van het al dan niet 
bekostigen door de overheid is hierbij 
eigenlijk niet relevant. Ik noem het 
idee dat een paar jaar geleden 
opkwam inzake de bekostiging van 
vrouwenvakscholen. Op het moment 
dat naar een bepaald element wordt 
gekeken, moet je heel kritisch zijn. Je 
moet ervoor oppassen dat bepaalde 
mogelijkheden niet worden ontno-
men. 

Ik heb in de afgelopen dagen tijd 
gehad om hierover na te denken. Het 
heeft niet geleid tot de conclusie om 
artikel 4 , zoals het nu luidt, te 
handhaven. Er is in de schriftelijke 
behandeling verwezen naar het 
verdrag tegen discriminatie in het 
onderwijs. Over dat verdrag wil ik het 
volgende opmerken. Ook hier geldt 
de bepaling dat op het punt van 
toelating van jongens en meisjes 
discriminatie niet is geoorloofd. Toch 
is in het verdrag een kanttekening 
opgenomen, namelijk dat het wel kan 
op het moment dat gelijkwaardige 
voorzieningen voor jongens en 
meisjes aanwezig zijn. Met andere 
woorden; op het moment dat de 
gelijkwaardige voorzieningen er niet 
zijn, mag bij de toelating geen 
onderscheid worden gemaakt. Gelet 
op de discussie die heeft plaatsge-
vonden, kan het een begaanbare weg 
zijn om aan artikel 4, derde l id, van 
artikel II het volgende toe te voegen. 
In de eerste plaats moet worden 
aangegeven dat op het punt van de 
examens zeker geen onderscheid 
mag plaatsvinden. In de tweede 
plaats moet voor het overige een 
beperkende bepaling worden 
toegevoegd: indien een onderscheid 
wordt gemaakt, moeten voor beide 
geslachten gelijkwaardige voorzienin-
gen aanwezig zijn. Op dat moment is 
aan de kern van de non-discrimina-
tiebepaling voldaan. Er zijn onder alle 
omstandigheden voorzieningen voor 
meisjes — om wie het in dit verband 
gaat — èn voor jongens. Als deze 
benadering wordt gekozen, ontstaat 
nog een voordeel. Er wordt ruimte 
gelaten voor ontwikkelingen die zich 
in bepaalde bevolkingsgroepen 
kunnen voordoen. Tegelijkertijd 
worden emancipatiedoelen gediend. 

Mevrouw Groenman (D66): 
Voorzitter, misschien is het een rare 
vraag. Het gaat nu over aparte 
scholen voor jongens en meisjes met 
een toevoeging uit een VN-verdrag, 
als ik het goed begrijp. Daar kun je 
over nadenken. Een vraag die 

daarachter ligt is of de minister niet 
exact dezelfde redenering zou 
kunnen volhouden voor het toelaten 
van leerkrachten, vrouwen of 
mannen, op scholen met een 
overtuiging. De minister zegt 
waarschijnlijk: neen, dat kan niet. 
Toch kun je ook daarvan zeggen: 
tenzij zich gelijkwaardige functies 
voor die mannen of die vrouwen 
elders voordoen. Je kunt waarschijn-
lijk dezelfde redenering volgen. 

Minister Dee tman: Je kunt die 
redenering volgen, maar die kan in 
dit verband niet steunen op het 
desbetreffende verdrag waar ik nu op 
terugval. Indien men die redenering 
zou willen volgen, dan moet ik toch 
wijzen op de zeer absolute bepaling 
in artikel 23 van de Grondwet met 
betrekking tot de benoemingsvrijheid 
aan de bijzondere schoolbesturen 
gegeven. Die is op dat punt in 
absolute termen geformuleerd. 
Daarbij is alleen aanvaard dat 
bevoegdheidseisen gesteld kunnen 
worden dan wel eisen — ik meen dat 
die bepaling bij de laatste grond-
wetsherziening eruit is gegaan — 
met de gezondheid. Dat betekent dat 
die weg naar mijn oordeel niet 
begaanbaar is. Dat lijkt mij apert in 
strijd met de Grondwet. 

Mevrouw Groenman (D66): Maar 
dan ook niet voor leerlingen. 

Minister Deetman: Neen, want ik 
heb aangegeven dat dit punt niet zo 
expliciet in de Grondwet voorkomt. 
Verder val ik terug op het verdrag 
tegen discriminatie in het onderwijs; 
een verdrag dat door Nederland 
wordt aangehangen. Op dit punt 
geldt dat onderscheid gemaakt mag 
worden onder de beperkende 
bepaling dat dan gelijkwaardige 
voorzieningen aanwezig moeten zijn. 
Zijn die er niet, dan kan dat onder-
scheid niet werken. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Moeten 
die gelijkwaardige voorzieningen 
door dezelfde instelling voor 
bijzonder onderwijs worden gere-
geld? Of bestaat dan de mogelijkheid 
dat het bijzonder onderwijs het regelt 
voor een van de seksen en dat men 
dan zegt: het openbaar onderwijs 
regelt het maar voor de andere 
kunne? 

Minister Deetman: Wanneer je kijkt 
naar het begrip "gel i jkwaardig" — 
dat is een kwestie van uitleg — lijkt 

het mij dat, als wij het hebben over 
kinderen en de opvoeding die ouders 
voor kinderen verlangen — vanuit 
mijn wijze van zien zult u dat zonder 
meer kunnen billijken — het leven-
sbeschouwelijke element tegen die 
achtergrond niet veronachtzaamd 
kan worden. Met andere woorden, 
wanneer men bij voorbeeld een 
protestant-christeli jke of een 
katholieke school voor de kinderen 
verlangt en er een voorziening is, dan 
lijkt het mij dat op dat punt het 
element van de gelijkwaardige 
voorzieningen geldt. Tenzij je op dit 
moment zou zeggen: het element van 
de levensbeschouwelijke grondslag 
van een school vinden wij irrelevant. 
Maar dat is niet het uitgangspunt in 
het totaal van het stichtingsbeleid en 
het instandhoudingsbeleid van 
scholen. 

Mevrouw Ter Ve ld (PvdA): Ik heb 
nog een opmerking. Het gaat om 
beroepsopleidingen en aanvullende 
beroepsopleidingen. Het gaat wat 
dat betreft nauwelijks om kinderen, 
maar om jongeren, jong volwassenen 
of daartussenin. 

Minister D e e t m a n : Vandaar dat u 
die vrouwenvakscholen zo aardig 
vond. 

Mevrouw Ter Ve ld (PvdA): Die 
vrouwenvakscholen kunnen op grond 
van artikel 5. 

Minister D e e t m a n : Daar kun je over 
twisten. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Wij 
kunnen hier ook over twisten. 
Misschien is het goed dat wij dat 
door ons stemgedrag laten merken. 

Minister D e e t m a n : Er wordt gezegd 
dat het om ouderen gaat; jong 
volwassenen hoorde ik zeggen. Ook 
hier — vandaar mijn opmerking ten 
principale, verwijzend naar de 
jurisprudentie in verband met 
stichtingen van onderwijsinstellingen 
— is de vraag niet aan de orde hoe 
wij beoordelen hoe een bepaalde 
kleur in een school behoort door te 
werken. Daar kun je allerlei persoon-
lijke opvattingen over hebben, maar 
het is niet aan de orde. Ik denk dat 
hier de vraag aan de orde is hoe je 
recht kunt doen aan de desbetreffen-
de bepaling in de Grondwet, terwijl er 
de wens ligt — daarover is geen 
meningsverschil tussen ons — dat de 
toegankelijkheid voor mannen en 
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vrouwen, voor jongens en meisjes tot 
het onderwijs aansluit in het desbe-
treffende internationale verdrag en 
dat het onderscheid alleen aanvaard-
baar is indien gelijkwaardige 
voorzieningen aanwezig zijn en 
anders niet. Zo simpel is het. 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Is het vakonderricht 
voor vrouwen, is de vrouwenvak-
school bijzonder onderwijs? Is een 
internaat bijzonder onderwijs? Vallen 
die dan onder dit artikel? 

Minister D e e t m a n : Dat hangt af van 
de rechtspersoon. Indien de desbe-
treffende rechtspersoon uitgaat van 
een gemeente, dan is er geen sprake 
van bijzonder onderwijs. Is het een 
privaatrechtelijke rechtspersoon, dan 
is het automatisch bijzonder 
onderwijs. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

De Voorzi t ter: Ik stel voor, volgende 
week te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 22.55 uur. 

Lijst van ingekomen s tukken , 
m e t de door de Voorzi t ter ter 
zake gedane voorstel len: 

1. een koninklijke boodschap, ten 
geleide van het volgende voorstel 
van wet: 

Wijziging van de Les- en cursus-
geldwet in verband met de invorde-
ring van het lesgeld en van de Wet 
op de studiefinanciering in verband 
met de invordering van de studie-
schuld (20667). 

Deze koninklijke boodschap, met de 
erbij behorende stukken, is al gedrukt 
en rondgedeeld; 

2. de volgende brieven: 
een, van de minister voor Neder-

lands-Antilliaanse en Arubaanse 
Zaken, over de kosten van studie van 
Antill ianen en Arubanen in Nederland 
(20200-IV, nr. 22) ; 

twee, van de minister van Buiten-
landse Zaken, te weten: 
een, ten geleide van de overeen-
komst met Tsjaad inzake de terbe-
schikkingstelling van ontwikkelings-
werkers van de SNV (20662); 
een, ten geleide van het Protocol van 

Montreal inzake stoffen die de 
ozonlaag afbreken (20666, R1353); 

een, van de mir ;ster en de 
staatssecretaris v „n Buitenlandse 
Zaken, over het onderzoek (enquête) 
paspoortproject (20559, nr. 15); 

twee, van de minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking, te 
weten: 
een, over het visserijproject Peru 
(20200-V, nr. 141); 
een, ten geleide van antwoorden op 
vragen inzake het ECDPM (20485, 
nr. 40) ; 

een, van de staatssecretaris van 
Buitenlandse Zaken en van de 
ministers van Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur en van Onderwijs en 
Wetenschappen, ten geleide van de 
notitie inzake de internationale 
culturele samenwerking (20530, nr. 
3) ; 

een, van de minister van Justit ie, 
ten geleide van het jaarverslag 1987 
van het openbaar ministerie 
(20200-VI , nr. 28) ; 

een, van de staatssecretaris van 
Justi t ie, over buitenlandse pleegkin-
deren (20046, nr. 24); 

drie, van de minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, te weten: 
een, over harmonisatie collegegelden 
(20469, nr. 24) ; 
een, ten geleide van Rechtspositie-
besluit onderwijspersoneel (20670); 
een, ten geleide van het ontwerp-
Plan van Scholen 1989-1991 
(20672) ; 

twee, van de staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen, te 
weten: 
een, over het huisvestings- en 
inventarisbeleid (19790, nr. 32) ; 
een, over het overheidsbeleid ten 
aanzien van ongewenste intimiteiten 
(20200-VII I , nr. 125); 

een, van de staatssecretaris van 
Defensie, over militaire exporten van 
de Verenigde Staten naar Taiwan 
(20444, nr. 4) ; 

twee, van de minister van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, te weten: 
een, over het ontwerp-PCB-besluic 
Wet milieugevaarlijke stoffen 
(20200-XI , nr. 103); 
een, over biologische afbreekbaar-
heid oppervlakte-actieve stoffen in 
wasmiddelen (20200-XI, nr. 104); 

vier, van de minister van Verkeer 
en Waterstaat, te weten: 
een, over rijksweg 73, gedeelte 
Boxmeer-Venlo (20200 B, nr. 14); 
een, over de stand van zaken met 
betrekking tot het bereikbaarheids-
plan Randstad (20389, nr. 16); 

een, ten geleide van een rapport van 
de Accountantsdienst inzake het 
bereikbaarheidsplan Randstad 
(20389, nr. 17); 
een, over de instelling van een 
tijdelijk mobil i teitsfonds (20631 , nr. 
4); 

een, van de minister van Economi-
sche Zaken, ten geleide van het 
Besluit inzake opsporings- en 
winningsvergunningen voor of mede 
voor aardolie of aardgas (20669); 

een, van de minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, over de 
vereveningsbijdrage ingevolge de 
wetten voor oorlogsgetroffenen 
(20200-XVI, nr. 197); 

drie, van de staatssecretaris van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
te weten: 
een, ten geleide van de Tweede 
Voortgangsnota Patiëntenbeleid 
(16771 , nr. 31) ; 
een, over de Rijkssubsidieregeling 
gezinsverzorging (20200-XVI, nr. 
198); 
een, over de sportscholen en 
fitnesscentra (20200-XVI, nr. 199). 

Deze brieven zijn al gedrukt en 
rondgedeeld; 

3. de volgende brieven: 
een, van de minister van Binnen-

landse Zaken, ten geleide van het 
jaarverslag 1987 van de Hoge Raad 
van adel; 

een, van de minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, ten geleide van 
een evaluatie jaarverslagen universi-
tei ten; 

een, van de minister van Verkeer 
en Waterstaat, ten geleide van het 
rapport van de commissie-Toth 
inzake het CBR; 

een, van de ministervan Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, ten 
geleide van het onderzoeksrapport 
Seksueel misbruik van meisjes door 
verwanten; 

drie, van de staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
ten geleide van drie rapporten inzake 
de Bijstandswet, cao- en werkgele-
genheidsstructuren. 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
niet te laten drukken en voor 
kennisgeving aan te nemen. Kopie is 
gezonden aan de betrokken commis-
sies; 

4. de volgende adressen: 
een, van mevrouw PA. Pellikaan te 

Sleeuwijk, met betrekking tot 
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kwijtschelding van onroerend-goed-
belasting; 

een, van mevrouw H. Tazelaar-v.d. 
Knijff te 's-Gravenzande, met 
betrekking tot aanslagen inkomsten-
belasting en premieheffing volksver-
zekeringen; 

een, van J. Verkaik te Nieuwe -
Niedorp, met betrekking tot motorrij-
tuigenbelasting; 

een, van M.J.G.P. van Luijt te 
Eindhoven, met betrekking tot 
kwijtschelding van aanslagen 
inkomstenbelasting en premieheffing 
volksverzekeringen; 

een, van drs. G. Bakker te Maarn, 
met betrekking tot toepassing 
hardheidsclausule; 

een, van R. Rouffaer te Den 
Helder, met betrekking tot het niet 
beantwoorden van correspondentie; 

een, van mevrouw H.V. Nasiem te 
Surabaya, Indonesia, met betrekking 
tot haar financiële omstandigheden; 

een, van J.F. van Amersfoort te 
Amsterdam, met betrekking tot 
toepassing hardheidsclausule; 

een, van de heer en mevrouw J. 
Thoonsen te Wijchen, met betrekking 
tot kwijtschelding van onroerend-
goed belasting; 

een, van mevrouw A.J.Th, de Jager 
te Arnhem, met betrekking tot aftrek 
van bijzondere lasten. 

Deze adressen zijn in handen gesteld 
van de commissie voor de Verzoek-
schriften; 

5. de volgende brieven e.a.: 
een, van de Algemene Nederland-

se Kappersorganisatie, over versobe-
ring van de vestigingswetgeving; 

een, van het Landelijk Comité, ten 
geleide van het rapport Gehandicap-
ten kunnen verder. 

Deze brieven liggen op de griffie ter 
inzage. Kopie is gezonden aan de 
betrokken commissies; 

6. de volgende brieven e.a.: 
een, van J. van Schaik, over zijn 

financiële gang van zaken; 
een, van gemeenteraadsfracties 

van Zoetermeer, over onderdrukking 
van Koerden; 

een, van R. Huizinga, over zijn 
mening inzake enquêtecommissies; 

het jaarverslag 1987 van de 
Stichting FMO; 

een, van Charta '87 Nederland, 
over geweldloos verzet; 

een, van het Comité Geschiedkun-
dig Eerherstel Nederlands-lndië, ten 
geleide van een persbericht; 

een, van G.W. Hemstede, over 
militaire vliegshows in Nederland; 

het jaarverslag 1987 van de 
Stichting van de Arbeid. 

Deze brieven liggen op de griffie ter 
inzage; 

7. het proefschrift "Ambtelijke 
invloed (v)erkend" door G.L. Sporre. 

Dit proefschrift is opgenomen in de 
bibliotheek der Kamer. 
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