
98ste vergadering Dinsdag 1 september 1992

Aanvang 14.00 uur

Voorzitter: Castricum

Tegenwoordig zijn 112 leden, te
weten:

Achttienribbe-Buijs, Akkerman,
Beijlen-Geerts, Beinema, J.T. van
den Berg, Biesheuvel,
Bijleveld-Schouten, Blauw, Boers–
Wijnberg, Bolkestein, Brinkman,
Brouwer, V.A.M. van der Burg,
Buurmeijer, Van de Camp,
Castricum, De Cloe, Dees, Dijkstal,
Van Dis, Doelman-Pel, Eisma, Eisses–
Timmerman, Van Erp, Esselink,
Feenstra, Franssen, Frinking, Frissen,
Van Gelder, Gerritse, Van Gijzel,
Groenman, Van Heemskerck Pillis–
Duvekot, Van Heemst, Van der
Heijden, Hermes, Hillen, Van der
Hoeven, Huibers, Huys, Van lersel,
Janmaat, Janmaat-Abee, A. de Jong,
G. de Jong, M.D.Th.M. de Jong,
Jorritsma-Lebbink, Kalsbeek–
Jasperse, Kamp, Koetje, Koffeman,
Kohnstamm, De Kok, De Korte,
Laning-Boersema, Lankhorst,
Lansink, Lauxtermann, Leerlmg,
Leijnse, Lilipaly, Van der Linden,
Linschoten, Middel, R.M. van
Middelkoop, Mulder-van Dam,
Netelenbos, Niessen, Van Nieuwen–
hoven, Nijland, Van Noord, Nuis,
Paulis, Van der Ploeg-Posthumus,
Quint-Maagdenberg, Ramlal,
Reitsma, Rempt-Halmmans de
Jongh, Van Rey, Van Rijn-Vellekoop,
Roosen-van Pelt, Ruigrok-Verreijt,
Scheltema-de Nie, Schimmel,
Schoots, Schutte, Sipkes, Smits,
Soutendijk-van Appeldoorn,
Stemerdink, Stoffelen,
Tegelaar-Boonacker, G.H. Terpstra,
Van Traa, Tuinstra, Van der Vaart,
Ter Veer, Te Veldhuis, Vermeend,

Versnel-Schmitz, Vliegenthart, Van
der Vlies, Vos, Vreugdenhil,
Wiebenga, Willems, Witkamp–
Ockels, Witteveen-Hevinga,
Wolffensperger, Wolters, Wöltgens
en Van Zijl,

en de heer Van den Broek, minister
van Buitenlandse Zaken, mevrouw
De Graaff-Nauta, staatssecretaris
van Binnenlandse Zaken, de heren
Wallage, staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen, Van
Amelsvoort, staatssecretaris van
Financiën, en mevrouw Van Rooy,
staatssecretaris van Economische
Zaken.

D

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

Deetman, Korthals en Verspaget,
wegens verblijf buitenslands, alleen
vandaag en morgen;

Aarts, Apostolou, Beckers-de Bruijn,
J.H. van den Berg, Blaauw, Frinking,
De Graaf, Van Hoof, De Hoop
Scheffer, Kersten, Krajenbrink, Van
Leijenhorst, Lonink, Melkert, Rosen–
möller, E.G. Terpstra, Tommel, Valk,
Van Vlijmen, Weisglas, Ybema en
Zijlstra, wegens verblijf buitenslands,
de gehele week;

Van der Vaart, wegens bezigheden
elders, alleen voor de middagverga–
dering;

A. de Jong en Vliegenthart, wegens
bezigheden elders, alleen voor de
avondvergadering;

Van Houwelingen en M.M. van der
Burg, wegens bezigheden elders, de
gehele dag;

Van Mierlo, wegens bezigheden
elders, de gehele week;

Van Gijzel en Lilipaly, wegens ziekte;

Ginjaar-Maas, Van Otterloo,
Mateman en De Pree, wegens ziekte,
de gehele week.

Deze berichten worden voor kennis–
geving aangenomen.

De voorzitter: Ingekomen is een
beschikking van de voorzitters van
de Eerste en van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal inzake
aanwijzing van het lid Kersten tot lid
en het lid Quint-Maagdenberg tot
plv. lid van de Raadgevende Inter–
parlementaire Beneluxraad.

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.

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter: Het Presidium heeft
met eenparigheid van stemmen
besloten, te stellen in handen van:

a. de vaste Commissie voor binnen–
landse zaken:
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voorzitter

- Vaststelling WAGW 1995 Rijks–
overheid (22681);

b. de vaste Commissie voor
financiën:
- Wijziging van de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf in verband met
de richtlijn inzake de toepassing van
de overeenkomst tusseri de EEG en
Zwitserland betreffende het directe
schadeverzekeringsbedrijf (22706);
- Machtiging tot deelneming door
Nederland in de Zesde Middelenaan–
vulling van het Afrikaanse Ontwikke–
lingsfonds (22714);
- Machtiging tot deelneming door
het Koninkrijk der Nederlanden in de
Algemene Kapitaalverhoging van de
Internationale Financieringsmaat–
schappij (22720, R1443);

c. de vaste Commissie voor de volks–
gezondheid:
- de nota Patiënten/Consumenten–
beleid in de Zorgsector (22702);

d. de vaste Commissie voor het
milieubeheer:
- de nota Stankbeleid (22715),

e. de vaste Commissie voor
EG-zaken:
- Goedkeuring van de op 16
december 1991 te Brussel onderte–
kende associatieovereenkomsten
tussen de Europese Gemeen–
schappen en hun Lidstaten enerzijds
en respectievelijk Polen, Hongarije
en Tsjecho-Slowakije anderzijds
(22707);

f. de vaste Commissie voor
landbouw en natuurbeheer:
- Wijziging van de Pachtwet
(22705);

Op verzoek van de PvdA-fractie
benoem ik in de bijzondere
Commissie vraagpunten adviesor–
ganen het lid Van Nieuwenhoven tot
lid i.p.v. het lid Jurgens.

Ik stel voor, aan de orde te stellen en
te behandelen hedenmiddag na het
vragenuur:
- het Voorstel van de vaste
Commissie voor sociale zaken en
werkgelegenheid en van de
Commissie voor de rijksuitgaven tot
het instellen van een enquête naar
het functioneren van de organen
belast met de uitvoering van de
sociale verzekeringswetten (22730).

Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter: Op verzoek van de
CDA-fractie stel ik voor, de
stemmingen over het wetsvoorstel
22476 (Herverdeling wegenbeheer)
van de agenda van heden af te
voeren.

De heer Lauxtermann (VVD):
Voorzitter! De VVD-fractie heeft er
wat moeite mee, deze stemmingen
uit te stellen. Wij leggen er ons
niettemin bij neer, omdat de
CDA-fractie kennelijk redenen heeft
om dat uitstel te vragen. Wij gaan
ervan uit dat deze stemmingen
uiterlijk volgende week plaatsvinden
en dat men zich ervan overtuigd
heeft dat het wetsvoorstel nog voor
1 januari a.s. in het Staatsblad kan
staan, want daar gaat het per slot
van rekening om.

De voorzitter: Ik stel nader voor,
volgende week een korte heropening
van de beraadslaging te houden en
volgende week donderdag direct bij
de aanvang van de middagverga–
dering te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter Het woord is aan de
heer Eisma.

De heer Eisma (D66): Voorzitter! Ik
zou u willen vragen, de brief van de
regering over de kernenergiecentrale
Dodewaard op de agenda van de
Kamer te plaatsen. Wij zouden over
die brief graag een debat voeren in
aanwezigheid van de drie onderteke–
naars.

De heer Feenstra (PvdA):
Voorzitter! Ik sluit mij bij dit verzoek
aan. Wij hebben in de kleine uurtjes
van de laatste dag voor het reces
gesproken over de uitspraak van de
Raad van State. Wij hebben toen
kamerbreed uitgesproken dat het
niet het juiste moment was om
conclusies te trekken, omdat wij de
reactie van het kabinet wilden
afwachten. Die reactie is gisteren
binnengekomen en daarom wil ik
graag op korte termijn hierover een
discussie met de betrokken bewinds–
personen.

De heer Willems (Groen Links):
Voorzitter! Namens mijn fractie

ondersteun ik graag het verzoek van
de heer Eisma, zoals het ook door de
heer Feenstra is geformuleerd. Ik zou
er wel op willen wijzen dat wij het
debat op niet al te lange termijn
willen voeren. Gelet op de
complexiteit van de materie - het is
een juridische zeer gecompliceerde,
vrij uitvoerige brief met een aantal
bijlagen - lijkt het ons voor de hand
te liggen om te proberen daar
volgende week een tijdstip voor te
vinden.

De heer Lansink (CDA): Voorzitter!
Ik sluit mij bij deze verzoeken aan.
Wat mij betreft zou het debat ook
deze week mogen worden gehouden.

De voorzitter: Ik stel voor, aan het
verzoek van de heer Eisma te
voldoen en ruimte te zoeken op de
agenda van volgende week en de
spreektijd toch te beperken tot vijf
minuten per fractie.

De heer Willems (Groen Links):
Voorzitter! In een spreektijd van vijf
minuten zie ik een probleem, omdat
het om een vrij gecompliceerde
materie gaat waarbij drie bewinds–
lieden betrokken zijn. Vijf minuten
spreektijd zou niet helemaal in
evenredigheid zijn met het belang
van het onderwerp. De regering
neemt met deze brief een vrij princi–
pieel standpunt in over het
gedurende een jaar of drie gedogen
van een kerncentrale zonder
vergunning. Om dit in een debatje
met spreektijden van vijf minuten per
fractie af te doen, acht ik onjuist. Ik
zou voor mijn fractie in ieder geval
een spreektijd van tien minuten
willen vragen.

De heer Feenstra (PvdA) Ik sluit mij
daarbij aan, voorzitter. Ik denk dat
een spreektijd van tien minuten
inderdaad een minimum is.

De voorzitter Ik stel voor, de
spreektijd vast te stellen op tien
minuten per fractie.

Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter: Vooruitlopend op de
stemmingen deel ik mede dat ook de
stemming over de motie-De Jong
over de taken van de waterschappen
(22476, stuk nr. 28) van de agenda
van heden is afgevoerd.
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voorzitter

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de begroting van
de uitgaven en de ontvangsten
van hoofdstuk XII (ministerie
van Verkeer en Waterstaat) voor
het jaar 1992 (wijziging samen–
hangende met de Voorjaarsnota;
eerste wijziging) (22624).

(Zie vergadering van 25 augustus
1992.)

De artikelen 1 t/m 3, de begrotings–
staat, onderdeel uitgaven en
verplichtingen, de begrotingsstaat,
onderdeel ontvangsten en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, D66, de PvdA, Groen Links,
de RPF en het GPV voor het
wetsvoorstel hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Regelen met betrekking tot de
oprichting van de Stichting ROI
(Wet Stichting ROI) (22638)

(Zie vergadering van 27 augustus
1992.)

De voorzitter: De heer Koetje trekt
zijn amendement op stuk nr. 7 in.

De artikelen 1 t/m 8 en de beweeg–
reden worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Bestrijdings–
middelenwet 1962 (20319)

(Zie vergadering van 27 augustus
1992.)

De voorzitter: Mevrouw

Roosen-van Pelt trekt haar
amendement op stuk nr. 13 in.

De artikelen I en II en de beweeg–
reden worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat
behoudens het lid van de fractie van
de Centrumdemocraten, de
aanwezige leden van aile fracties
voor het wetsvoorstel hebben
gestemd, zodat het is aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van een aantal sociale
verzekeringswetten inzake
vrijwillige verzekering voor
personen werkzaam in het
buitenland (22349)

(Zie vergadering van 27 augustus
1992.)

In stemming komt het
amendement-Van Hoof c.s. (stuk nr.
11,1).

De voorzitter: Ik constateer, dat
behoudens het lid van de fractie van
de Centrumdemocraten de
aanwezige leden van alle fracties
voor het amendement hebben
gestemd, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de
aanneming van dit amendement de
andere op stuk nr. 11 voorkomende
amendementen als aangenomen
kunnen worden beschouwd.

Artikel I, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het
amendement-Van Hoof c.s. (stuk nr.
11, I), wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel II, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het
amendement-Van Hoof c.s. (stuk nr.
11, II), wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel III, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het
amendement-Van Hoof c.s. (stuk nr.
11, III), wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel IV, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het

amendement-Van Hoof c.s. (stuk nr.
11, IV), wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen V t/m X en de beweeg–
reden worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat
behoudens het lid van de fractie van
de Centrumdemocraten, de
aanwezige leden van alle fracties
voor het wetsvoorstel hebben
gestemd.

De vergadering wordt enkele
ogenblikken geschorst.

Aan de orde is de beantwoording
van vragen, gesteld overeen–
komstig artikel 122 van het
Reglement van orde door het lid
Sipkes aan de minister van Buiten–
landse Zaken, overde laatste
ontwikkelingen in de stad Sirnak
in Zuidoost Turkije

D
Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Voorzitter! De Turkse premier
Demirel heeft begin dit jaar verklaard
dat het Turkse leger zich nooit tegen
de eigen bevolking zal keren. Ook
heeft hij tal van goede voornemens
ten aanzien van de Koerden in zijn
land geuit; beleidsvoornemens die
volgens de Nederlandse regering het
ondersteunen waard waren. Aan
Demirel werd het voordeel van de
twijfel gegund. Hoe lang?

Tijdens het Koerdisch nieuwjaar in
maart van dit jaar werd er op
demonstranten geschoten. De
afgelopen twee weken is de stad
Sirnak grotendeels met de grond
gelijk gemaakt, zijn er tientallen
slachtoffers gevallen onder de
burger bevolking en hebben
duizenden moeten vluchten voor het
militair geweld.

De Turkse overheid geeft weinig of
tegenstrijdige informatie over het
bloedbad Zo zou het een aanval van
terroristen betreffen. Maar de
bevolking zelf zegt dat een en ander
door de overheid is uitgelokt. Ook de
media in Turkije zijn voor het eerst
niet tevreden met de lezing van de
Turkse autoriteiten. Zij stellen zich
uiterst kritisch op.
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Sipkes

Demirel heeft gezworen, de
Koerdische opstandelingen te vernie
tigen. In zijn woorden: wij proberen
ze uit te roeien en machteloos te
maken.

Het spreekt vanzelf dat de fractie
van Groen Links alle terroristische
activiteiten, van wie dan ook, dus
ook eventueel van de PKK,
veroordeelt. Zij heeft daar geen goed
woord voor over. Aan dergelijke
activiteiten moet een eind komen.
Maar ook en zeker zal het hevige
geweld van de zijde van de Turkse
overheid moeten stoppen. Dat gaat
zich meer en meer tegen de
Koerdische bevolkmg richten. Het
eist daar de meest slachtoffers. Een
verdere escalatie moet onzes inziens
voorkomen worden.

Het is daartoe absoluut noodza–
kelijk dat er eerst duidelijkheid komt
over de precieze gang van zaken in
Sirnak.

De voorzitter: Uw spreektijd is bijna
vol. Wilt u ten minste een enkele
vraag formuleren?

Mevrouw Sipkes (Groen Links): Dat
zal ik doen Een van de vragen die ik
hier herhaal, komt van een Koerdisch
parlementariër uit Turkije. Hij heeft
namelijk gevraagd om interventie van
de internationale gemeenschap. Kom
kijken welke tragedie zich hier
afspeelt, aldus die parlementariër.
Wat is de mening van de minister
hierover? Vindt hij op dit ogenblik
ook een CVSE-missie echt noodza–
kelijk van bijvoorbeeld het Hoge
commissariaat voor minderheden
van de CVSE? Deze week blijkt de
minister bezoek te krijgen van zijn
Turkse collega Wat zal zijn
inschatting daarbij zijn? En wat is de
opstelling van de minister als hij van
8 tot 10 september Turkije bezoekt?
Wij hebben het nu inderdaad over
het interne Turkse overheidsgeweld
tegen de eigen Koerdische
bevolking.

De voorzitter Wilt u nu afronden?

Mevrouw Sipkes (Groen Links): Ik
wil ook graag de mening van de
minister vernemen over het grens–
overschrijdende karakter. Op het
ogenblik worden er niet alleen
bombardementen uitgevoerd in
Zuidoost-lran, maar ook in Irak. Het
lijkt er bovendien op dat de Turkse
geheime dienst overweegt om ook in

het buitenland Koerdische mensen te
achtervolgen en eventueel uit te
schakelen.

D

Minister Van den Broek Voorzitter!
Het is helaas niet de eerste maal dat
dit onderwerp ons bezighoudt. Ik
deel overigens de verontrusting die
mevrouw Sipkes heeft verwoord.

Wij zijn al eerder geconfronteerd,
evenals de Turkse regering, met
enerzijds het trachten op enigerlei
effectieve manier en op een politiek
houdbare wijze verbeteren van het
lot van de Koerden en anderzijds het
krachtig stelling nemen tegen, het
niet aanvaarden van en derhalve
krachtig optreden tegen elke vorm
van terrorisme of geweld, waarmee
groepen van Koerden hun politieke
doeleinden wensen te bereiken.

De gebeurtenissen in Sirnak van
de afgelopen week zijn daar weer
een droevig voorbeeld van. Ook ik
ken de exacte gang van zaken niet.
Ook wij beschikken over berichten
uit de Turkse media, waarin vragen
worden gesteld over de lezing die er
van verschillende kanten over deze
incidenten gegeven wordt. Het
resultaat van de militaire actie tegen
de gewapende opstandelingen is
natuurlijk wel duidelijk, namelijk dat
een dorp nagenoeg geheel verwoest
blijkt te zijn en dat de betrokken
bewoners daaruit zijn getrokken.
Waar het om slachtoffers gaat, heeft
het afgelopen jaar wel bewezen dat
ook aan legerzijde aanzienlijke
aantallen slachtoffers zijn gevallen,
zoals dit ook het geval was aan
PKK-zijde en helaas - het is zeer te
betreuren - eveneens aan de zijde
van de burgerij.

Het lijkt mij, voorzitter, nu min of
meer het toeval wil dat ik een
officieel bezoek aan Turkije breng in
de loop van volgende week, dat ik zal
proberen mij ook daar ter plaatse
nader op de hoogte te stellen van de
toedracht. Daarbij kan het voor het
politieke gesprek dat ik mij voorstel
met de Turkse autoriteiten te
hebben, nog belangwekkender zijn
om eens na te gaan op welke wijze
de Turkse autoriteiten denken dat
het probleem ten gronde, in zijn
wortels, met een beter resultaat zou
kunnen worden aangepakt dan tot
dusver.

Ik heb er nooit een geheim van
gemaakt, ook niet in deze Kamer, dat

het probleem rond de Koerdische
opstandelingen en meer in het
algemeen het lot van de Koerden,
niet alleen in Turkije, maar ook in
Irak en in landen als Iran en Syrië,
een heel gecompliceerd vraagstuk is
dat zich niet met makkelijke
uitspraken laat oplossen. Ik denk wel
dat wij als deelgenoot van Turkije,
bijvoorbeeld in de Raad van Europa
of in de CVSE, kunnen proberen om
ook aan de hand van de beginselen
die ons daar in feite beiden binden,
oplossingen te bepleiten.

Ik kan derhalve geen nauwkeurig
antwoord geven op de vragen van
mevrouw Sipkes. Ik kan haar wel
toezeggen dat ik ook mijn bezoek wil
benutten om dit belangrijke
onderwerp, ook nader tijdens mijn
bezoek, aan de orde te stellen.

D

Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Voorzitter! Dank aan de minister voor
zijn beantwoording. Ik ben blij dat hij
ook de verontrusting deelt en het is
goed dat hij deze aan de orde stelt,
zowel tijdens zijn bezoek als deze
week.

Er zijn nog een aantal punten. De
minister praat, uiteraard, met een
politicus, ook daar. Het probleem is -
wij hebben daar al eerder op
gewezen - dat het Turkse parlement,
de Turkse politiek, eigenlijk de mond
dicht moet houden. Wat ik gehoord
heb, is dat de vergadering van het
Turkse parlement van 26 augustus is
overspeeld, overruled, door de
nationale veiligheidsraad, simpelweg
omdat die uitzonderingstoestand in
Zuidoost-Turkije nog steeds bestaat.
Is de minister voornemens om deze
uitzonderingstoestand in Zuidoost–
Turkije nadrukkelijk aan de orde te
stellen? En als hij zegt dat hij in
gezamenlijk overleg wil kijken hoe er,
aan de hand van de beginselen van
de Raad van Europa en de CVSE,
gezamenlijk kan worden opgetreden,
houdt dit dan, wat hem betreft, ook
een onafhankelijke onderzoekscom–
missie naar deze regio in?

D
Minister Van den Broek: Voorzitter!
Ik geloof niet dat gezegd kan
worden, dat het parlement als
zodanig overruled is. Hoe uitzon–
derlijk de situatie was, moge blijken
uit het feit dat de Turkse president
zowel de ministerraad, als de
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Van den Broek

nationale veiligheidsraad van Turkije
in zitting bijeen geroepen heeft in
Zuidoost-Turkije, in dat zeer
omstreden gebied, narnelijk in de
plaats Diyarbakir, en daar een aantal
uitspraken heeft gedaan die een
duidelijke boodschap en een
duidelijk signaal bedoelden te
bevatten in de richting van de
opstandige Koerden, namelijk
diegenen die zich aan terrorisme en
gewelddadige acties schuldig maken.

Zoals de geachte afgevaardigde
weet, heeft Nederland eerder met de
Turkse autoriteiten de vraag
besproken, hoe lang de uitzonde–
ringstoestand moest worden
gehandhaafd, maar met name ook
de daarvan afgeleide beperking die
Turkije heeft gevraagd, te weten de
uitzondering op de toepasselijkheid
van het Europese verdrag voor de
rechten van de mens van de Raad
van Europa. Wij zullen zeker ook dit
punt opnieuw aan de orde stellen.
Het is voor buitenstaanders als wij
buitengewoon moeilijk om rechttoe
rechtaan te pleiten voor de opheffing
van een noodtoestand die een aantal
extra bevoegdheden verschaft aan
de Turkse autoriteiten zonder dat wij
een nauwgezet beeld hebben van de
ontwikkeling van de situatie aldaar.
Ik geloof nog steeds dat wij door niet
alleen onze belangstelling maar ook
onze bezorgdheid te tonen over de
uitwassen die daar plaatsvinden - bij
tijd en wijle wordt ook de indruk
gegeven dat met militaire middelen
wordt overgereageerd op een aantal
ontwikkelingen ter plaatse - zonder
nogmaals op een of andere manier
de terroristische acties van de PKK
goed te willen keuren die niet
krachtig genoeg veroordeeld kunnen
worden, dat dit gesprek wellicht in
de dialoog kan bijdragen aan het
nemen van bepaalde beslissingen in
Turkije die in onze ogen in de goede
richting gaan.

Wat de CVSE betreft, wil ik dit
zeker ook met de Turkse autoriteiten
bespreken. Over het algemeen heb ik
sterk de indruk gekregen dat Turkije
zich absoluut niet verzet tegen het
bezoek van fact-finding-missies, van
parlementariërs of anderen.
Verscheidene groepen hebben
Turkije in het afgelopen jaar bezocht.
De vraag is wel of het voor die
missies gemakkelijk mogelijk wordt
om in het onrustige gebied van
Zuidoost-Turkije onderzoek te doen.

Maar ook dat ben ik graag bereid te
vragen.

D

De heer Van Traa (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! Toen de
regering-Demirel aantrad, dachten
velen dat de Turkse regering met een
werkelijk nieuw plan op tafel zou
komen om te bezien, zoals de
minister het probleem terecht
aanduidt, hoe in de grond van de
zaak tot een overeenstemming
gekomen kan worden tussen het
Koerdische volk dat in Turkije leeft
en de Turkse regering. Niemand in
deze Kamer heeft ooit gepleit voor
complete zeifstandigheid Is de
minister bereid om speciaal naar dat
probleem te vragen omdat dat
overleg lijkt te stokken? Immers op
basis van zo'n totaalplan zouden wij
toch beter kunnen beoordelen of een
uitzonderingssituatie werkelijk
gerechtvaardigd is. Als dat plan niet
op tafel komt, dan ontkom je er op
een bepaald moment niet aan om
tegen Turkije te zeggen dat wij op
die manier geen zaken kunnen doen.
Is de minister het daarmee eens?

D
Minister Van den Broek: Ja,
voorzitter, daar ben ik het mee eens.

D

De heer Eisma (D66): Mijnheer de
voorzitter! Als de minister spreekt
over de rol van de Raad van Europa
dan moet ik daar enige terughou–
dendheid bij betrachten, want ik
constateer dat zelfs het debat in de
plenaire zitting van de Raad van
Europa over de toestand in
Oost-Turkije gevolgd werd door een
reactie van de parlementariërs om
niet aan de debatten en aan de
stemmingen deel te nemen en weg
te lopen. Dat tekent de sfeer hoe in
de parlementaire assemblée samen–
gewerkt wordt ten aanzien van deze
kwestie met onze collegae uit
Turkije.

Ik zou graag een nadere specifi–
catie krijgen van de rol van de CVSE.
De minister zegt dat hij het aan de
orde wil stellen maar dat hij rekening
moet houden met de specifieke
omstandigheden in het gebied. Zal
de minister in CVSE-verband pleiten
voor het zenden van een missie - dat
is een van de nieuwe instrumenten

die we hebben - naar dit bedreigde
gebied om fact finding te verrichten
en om als waarnemer op te treden?

D

Minister Van den Broek Mijnheer
de voorzitter! Ik wil graag met de
Turkse autoriteiten bespreken op
welke wijze de geïnteresseerde
partners van Turkije zouden kunnen
beschikken over materiaal dat een
beter inzicht geeft in zaken die daar
gebeuren, overigens zonder op
enigerlei manier de soevereiniteit en
de zeggensmacht van Turkije ten
aanzien van de oplossing van dit
probleem in het geding te willen
stellen of daaraan afbreuk te willen
doen. Dat spreekt volledig vanzelf.
Daartoe kan ook behoren een
gesprek over de mogelijkheden, die
wellicht in CVSE-kader daartoe
bestaan. Daarbij teken ik aan dat,
voor zover het betrokken land
waarheen de missies zouden afreizen
het daarmee eens is, het natuurlijk
ook noodzakelijk is dat de andere
leden van de CVSE behoefte hebben
aan een dergelijke missie. Ik kan dat
niet voorzien en ik kan dat ook niet
voorspellen.

Voorzitter! Mijn gesprekken in
Ankara moeten dat nader beves–
tigen, maar het is mijn vaste
overtuiging dat het dilemma zich ook
voor de Turkse regering in volle
hevigheid voordoet. Enerzijds moet
zij de eigen bevoikmg duidelijk
maken, dat zij haar verantwoorde–
lijkheid neemt als het gaat om het
niet aanvaarden en het bestrijden
van terrorisme en anderzijds moet zij
constateren, dat niet voor de eerste
keer op zijn minst de indruk wordt
gewekt, dat de wijze waarop dat
terrorisme wordt bestreden wellicht
hier en daar uitwassen vertoont dan
wel dat doel en middelen in geen
evenwichtige verhouding tot elkaar
staan. In de derde plaats is er de
kwestie ten principale, waarbij zich
natuurlijk op een gegeven ogenblik
de vraag voordoet of de Turkse
regering ten opzichte van de eigen
bevolking het risico loopt te worden
gezien als te zwichten voor terro–
risme, wanneer zij op een gegeven
ogenblik in de rïchting van de
Koerden bepaalde voorstellen doet.

Dat is naar mijn gevoel de wat
vicieuze cirkel waarin men geraakt is.
Ik zeg, nog eens in antwoord op de
vraag van de heer Van Traa, dat het
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voor zover wij dat van buiten kunnen
beoordelen, naar onze mening van
buitengewoon groot belang zou zijn,
dat er eens een hernieuwde impuls
zou komen van regeringszijde die in
het verlengde ligt van de uitspraken
van de regering-Demirel op het
moment van aantreden. Daaruit werd
internationaal afgeleid, dat de
nieuwe regering zich van deze
problematiek zeer terdege bewust
was en van plan was om met de
betrokken groepen een dialoog aan
te gaan.

D
Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Voorzitter! Misschien kan de minister
zijn standpunt verduidelijken. Is hij
van mening, dat het CVSE-mecha–
nisme in werking zou moeten treden?
Unanimiteit is niet meer vereist,
hetgeen natuurlijk een belangrijk
punt is. Is de minister van plan om
ook met de EG-partners hierover te
overleggen?

D
Minister Van den Broek: Voorzitter!
Het CVSE-mechanisme zou wellicht
enige nadere feiten aan het licht
kunnen brengen, hoewel ik dat op
zichzelf betwijfel. Dat hangt namelijk
ook in sterke mate af van de vraag in
hoeverre de Turkse regering het
geëigend acht om die internationale
missies ten aanzien van verificatie
van het gebeurde in Zuidoost-Turkije
- waar de noodtoestand heerst - toe
te laten. Ik blijf van mening, dat ook
ingeval waarnemingsmissies zouden
terugkomen met duidelijke aanwij–
zingen dat door het leger overgerea–
geerd is, die situatie uitsluitend en
alleen in de toekomst werkelijk kan
worden voorkomen als men ook in
staat is om het politieke grondpro–
bleem op een juiste wijze te adres–
seren en daar voortgang mee te
maken. Anders zal deze gang van
zaken zich blijven herhalen. Het is
ook zeer de vraag in hoeverre alles
wat er aan militair optreden plaats–
vindt natuurlijk onder verantwoorde–
lijkheid van en altijd in concrete
opdracht van de Turkse regering
gebeurt. Kortom, het doordringen tot
de kern van het probleem en het
samen trachten een oplossing
dichterbij te brengen, heeft sterk
mijn voorkeur.

D

De heer Wiebenga (WD):
Voorzitter! Wellicht ten overvloede
wil ik de aandacht van de minister
van Buitenlandse Zaken vragen voor
de regionale en internationale
context van dit probleem. Ik wijs
hem op een recente, ook in de
Turkse pers verschenen publikatie in
het dagblad Arabic AI-Hayat. Daarin
zouden - ik heb deze informatie uit
de tweede hand - documenten zijn
gepubliceerd waaruit blijkt dat er in
dat deel van Turkije wordt sarnenge–
werkt tussen de Koerdische arbei–
derspartij, de PKK, en de veiligheids–
dienst van Irak. Ook blijkt uit deze
documenten dat vanuit de veilig–
heidscorridor in Irak, die aan Turkije
grenst, bewegingen van gewapende
militairen of opstandelingen gaande
zijn. Dat zou een mogelijke compli–
catie van het gebeuren in Zuidoost–
Turkije zijn. Als deze berichten waar
zijn, is de minister het dan met mij
eens dat wij niet kunnen volstaan
met het betrekken van de
CVSE-mechanismen en –organisatie
bij deze zaak of althans het in het
kader van de CVSE bespreken van
deze kwestie, maar dat wij er ook
niet omheen kunnen de Verenigde
Naties te betrekken bij de situatie in
de desbetreffende zone van Irak?

D
Minister Van den Broek Voorzitter!
Ik ken deze berichten ook via
geruchten, uit de media en zonder
bevestiging. Het lijkt mij niet onwaar–
schijnlijk dat er door de PKK ook
vanuit Irak wordt geopereerd. Ten
eerste leeft daar een grote
Koerdische bevolking. Ten tweede is
het, met verwijzing naar een vraag
van mevrouw Sipkes, bekend dat
Turkse militairen tot over de grens,
dus ook in Irak, hebben geopereerd.
Dat wijst erop dat men wellicht
doende was om terroristen te achter–
volgen die intussen weer een goed
heenkomen in Irak hadden gezocht.

In hoeverre de Verenigde Naties
hierbij kunnen worden ingeschakeld,
anders dan in het kader van de
betrokkenheid bij het waarborgen
van de veiligheid van de Koerdische
populatie in Noord-lrak, kan ik op dit
moment eerlijk gezegd niet overzien.
Dit geldt zeker als men denkt in
termen van bemoeienis van de
Veiligheidsraad. Ik denk nog steeds
dat de Turkse regering, op zichzelf

niet ten onrechte, zich eerstverant–
woordelijke voelt om terrorisme en
terreur tegen haar eigen grond–
gebied te beantwoorden. Dat is ook
niet omstreden. Het gaat om de
manier waarop het gebeurt en om de
vraag of de oorzaken van dat geweld
niet tegelijkertijd ook politiek dienen
te worden geadresseerd.

D

De heer Middel (PvdA): Voorzitter!
De minister heeft een aantal
problemen opgesomd. Mijn vraag is
of hij niet een probleem vergeten
heeft, namelijk dat de Koerdische
minderheid volgens de CVSE rechten
heeft. Nu lijkt het erop dat de Turkse
regerlng daaraan voorbijgaat of dat
althans vergeten is.

D
Minister Van den Broek Voorzitter!
Volgens mij hebben wij die discussie
in commissieverband gevoerd,
waarbij de gehele situatie rondom de
Koerden uitvoerig aan de orde is
geweest. Als wij een politieke
dialoog bepleiten en waar rnogelijk
vanuit onze positie behulpzaam
willen zijn bij het bevorderen van een
pohtieke dialoog in Turkije tussen de
regering en de groeperingen waar
het hier om gaat, spreekt het
natuurlijk vanzelf dat wij dat pleidooi
juist voeren omdat wij ervan uitgaan
dat het probleem ten principale
alleen kan worden opgelost als op
enigerlei manier de aspiraties van
bepaalde groepen Koerden ook
worden beantwoord. Daarbij maakt
het niet uit of je dat nu "rechten"
noemt of iets anders. Ik ben het met
eerdere woordvoerders eens dat de
Nederlandse regering noch het
Nederlandse parlement ooit heeft
aangedrongen op verlening van
onafhankelijkheid aan de Koerden.
Wij weten immers allemaal hoe
buitengewoon complex dat ligt en
dat wij te maken hebben met nog
drie andere landen waar verwante
groepen Koerden wonen. Het gaat
veeleer om de ruimte die in feite
door premier Demirel bij zijn
aantreden in het vooruitzicht werd
gesteld. Daar willen wij op terug–
komen.

Aan de orde is de beantwoording
van vragen, gesteld overeen–
komstig artikel 122 van het
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Reglement van orde door het lid Van
Dis aan de minister van Buitenlandse
Zaken en de staatssecretaris van
Economische Zaken, over de
ontduiking van de VIM-boycot
tegen Servië en Montenegro en
de mogelijke betrokkenheid
hierbij van Nederlandse
bedrijven.

D
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de
voorzitter! De afgelopen dagen zijn
in de pers berichten verschenen over
de ontduiking op grote schaal van
het economische embargo tegen
Servië. Vertegenwoordigers van de
Vervoersbond FNV hebben ter plekke
schendingen waargenomen. Deze
schendingen vinden niet alleen
plaats via routes over land, maar ook
via de Donau.

Het is zeer te betreuren, te moeten
constateren dat het embargo niet
naar behoren wordt nageleefd. De
gehele Kamer heeft de nadruk
gelegd op het naleven van dat
embargo. De inzet van politieke en
economische drukmiddelen verdient
om verschillende redenen verre de
voorkeur boven de inzet van militaire
middelen. De versterking van het
toezicht ter naleving van het
embargo dient daarom hoge
prioriteit te hebben, zowel nationaal

als internationaal. Mede naar
aanleiding daarvan wil ik de
volgende vragen stellen.

1. Heeft de regering kennis
genomen van de bevindingen van de
onderzoekscommissie van de
Vervoersbond FNV, die erop wijzen
dat de boycot tegen Servië op grote
schaal wordt ontdoken?

2. Zijn er aanwijzingen van een
mogelijke betrokkenheid van het
Nederlandse bedrijfsleven bij schen–
dingen daarvan?

3. Is het juist dat de Economische
controledienst een onderzoek
ingesteld heeft naar aanleiding van
een klacht van de zijde van de
genoemde vervoersbond over chauf–
feurs die door hun werkgever zouden
worden gedwongen, naar het
betrokken gebied te reizen?

4. Zo ja, op welke termijn zal dit
onderzoek zijn afgerond en is de
regering bereid, de Kamer van de
uitkomsten daarvan op de hoogte te
stellen?

5. Welke inspanningen worden
door de regering ondernomen ter
controle op de naleving van het
embargo door het Nederlandse
bedrijfsleven? Wat doet zij, zo vraag
ik de minister van Buitenlandse
Zaken, om dit ook internationaal
beter te laten werken?

6. Kan de regering nader
aangeven, wat tot op heden de resul–

De heer Van Dis (SGP)

taten zijn van het streven in
EG-kader naar een betere controle
op de tenuitvoerlegging van het
embargo?

7. Welke concrete resultaten heeft
de conferentie in Londen van vorige
week opgeleverd op het punt van de
verscherping van de boycot tegen
Servië?

8. Op welke termijn kan daadwer–
kelijk assistentie worden verleend
aan Roemenië bij de controle op het
grensoverschrijdend verkeer met
Servië?

9. Wat zijn de resultaten van de
technische missie die naar Boekarest
is gezonden om de mogelijkheden
hiertoe te inventariseren?

D

Staatssecretaris Van Rooy:
Voorzitter! Ook ik betreur uiteraard
de berichten die doorkomen, zoals
recentelijk van de missie van de FNV
naar Joegoslavië, dat het embargo
niet volledig zou worden nageleefd.

In antwoord op de vraag, in
hoeverre Nederlandse bedrijven zijn
betrokken bij het ontduiken van dat
embargo op transportgebied, moet ik
zeggen dat wij geen aanwijzingen of
aanleiding hebben om te veronder–
stellen dat het embargo vanuit
Nederland op dit moment niet zou
worden nageleefd. De missie van de
FNV heeft weliswaar overtredingen
geconstateerd, maar niet dat daarbij
sprake was van betrokkenheid van
Nederlandse bedrijven dan wel
chauffeurs van Nederlandse nationa–
liteit.

Wij zullen gaarne het rapport
bestuderen dat door de FNV over die
missie wordt opgesteld; dat rapport
is op dit moment nog niet
beschikbaar. Het zal evenwel, zodra
het beschikbaar is, in nauw overleg
met het departement van Verkeer en
Waterstaat worden bestudeerd om
te bezien welke basis dat wellicht
biedt voor nadere onderzoek. Maar,
zoals gezegd, vooralsnog heeft ook
de FNV-missie geen overtredingen
van Nederlandse zijde geconsta–
teerd.

Uiteraard tracht het ministerie van
Economische Zaken via de ECD en
ook via de douane zeer nauwgezet te
controleren dat het embargo ook
daadwerkelijk wordt nageleefd. Met
dat doel zijn inmiddels bij de ECD
een viertal mensen full-time bezig
met de controle op de naleving van
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embargo's en in het bijzonder met
dat tegen Servië en Montenegro. Ik
voeg eraan toe dat onderzoeken naar
mogelijke schendingen nog niet
geleid hebben tot de conclusie dat
daarvan sprake was.

Mocht het rapport van de
Vervoersbond FNV aanleiding geven
tot nader onderzoek, dan zal de
Kamer daar uiteraard van op de
hoogte gesteld worden. Door de
preventieve controles van de ECD en
door de nauwgezette controles van
de douane wordt er zo goed mogelijk
op toegezien dat het embargo
daadwerkelijk wordt nageleefd. Tot
op heden zijn er gelukkig geen
signalen dat het embargo vanuit
Nederland ontdoken wordt.

D

Minister Van den Broek: Mijnheer
de voorzitter! Ik ben het geheel met
de heer Van Dis eens dat het van
uitermate groot belang is dat deze
handelssanctie tegen Servië en
Montenegro strikt wordt nageleefd.
Zoals ik de Kamer vandaag in een
brief inzake het verslag van de
conferentie in Londen heb laten
weten, reiken wij zo langzamerhand
aan de grenzen van hetgeen politiek,
diplomatiek en economisch nog
mogelijk is om te trachten om
onwillige partijen in Joegoslavië te
laten meewerken aan een politieke
oplossing. Het embargo speelt
hierbij een belangrijke, druk verho–
gende rol.

Op de conferentie in Londen is
hierover dan ook uitvoerig
gesproken. De stand is van zaken is
dat men zonder over harde bewijzen
te beschikken wel het gevoel heeft
dat het embargo te land het meest
kwetsbaar is. Dat kan het gemakke–
lijkst ontdoken worden. Daarbij is
vooral het vervoer over de Donau
aan de orde geweest. Op de confe–
rentie in Londen is geconstateerd en
geaccoordeerd dat het bekende
statuut van de Donau, dat een vrije
internationale doorvaart garandeert,
niet mag worden gebruikt om
controle op contrabande in de
richting van Servië of Montenegro
ongemoeid te laten. Anders gezegd:
de resolutie van de Veiligheidsraad
die het embargo tegen Servië en
Montenegro inhoudt, stelt landen die
dat willen in staat, de controle op
scheepsvervoer in de richting van
Servië en Montenegro te controleren

zonder gehinderd te worden door het
statuut van de Donau.

Al eerder is in CVSE-verband
afgesproken dat getracht zou
worden, aan de landen die dat
vroegen assistentie te verlenen bij
het uitoefenen van de controle op
hun grondgebied van het goederen–
vervoer in de richting van Servië en
Montenegro. De heer Van Dis heeft
de missie naar Roemenië genoemd
van het Brits voorzitterschap samen
met de Europese Commissie. De
uitkomsten van dat bezoek hebben
ertoe geleid dat mede aan de hand
van een rapport van die Britse
technische commissie, Buitenlandse
Zaken en Financiën nu onderzoeken
of Nederland één of twee douane–
deskundige kan sturen voor
eventuele waarnemersteams ter
plaatse Andere landen die
deelnemen aan de conferentie in
Londen hebben ook waarnemers
aangeboden. Wat ons betreft zal dit
zich zeker niet hoeven te beperken
tot Roemenië.

In de EG is daarnaast een
discussie gaande - als ik het wel
heb, wordt die ook vandaag gevoerd
- over een tweetal verordeningen die
verdere voorwaarden stellen aan de
export vanuit Nederland naar het
voormalige Joegoslavië. Op die wijze
wordt geprobeerd om in ieder geval
illegale transit in de richting van
Servië en Montenegro zoveel
mogelijk tegen te gaan. Ik verwacht
dat komende donderdag wellicht op
dat punt overeenstemming kan
worden bereikt binnen de Twaalf.

Ten slotte is aan de Veilig–
heidsraad aandacht gevraagd voor
het nemen van nieuwe maatregelen
waardoor de controle op de scheep–
vaart op de Adriatische Zee kan
worden verscherpt. Daarnaast is
tijdens de Londense conferentie aan
de Veiligheidsraad gevraagd,
maatregelen te nemen waardoor de
overmaking van illegale gelden aan
Servië en Montenegro kan worden
tegengegaan. Tevens is aan de
Veiligheidsraad gevraagd - zoals
men weet, wordt deze ten aanzien
van deze problematiek bijgestaan
door een speciaal sanctiecomitè - de
problematiek van het zogenaamde
transitverkeer aan te vatten, nu blijkt
dat veel van dat verkeer wellicht ook
een verkeerde bestemming - lees:
Servië en Montenegro - bereikt.

Ik meen dat hieruit mag blijken,
dat de kwestie van het meer sluitend

maken van het embargo een hoge
prioriteit heeft, ook in het kader van
de conferentie in Londen. In het
gesprek dat ik hedenochtend met de
nieuwe co-voorzitter van de EG voor
Joegoslavië, Lord Owen, mocht
hebben, is dit punt ook aan de orde
geweest. Ook door hem wordt
hieraan hoge voorrang toegekend.

D

De heer Van Dis (SGP): Voorzitter!
Ik dank beide bewindslieden voor
hun beantwoording.

Ik stel eerst nog een vraag aan de
staatssecretaris. Er zijn nu nog geen
aanleiding en aanwijzmgen Ik neem
aan, dat men bij de departementen
via de Economische controledienst
zeer nauwlettend de vinger aan de
pols houdt, opdat deze zaak zoveel
mogelijk kan worden gevolgd. Wordt
er ook aan gedacht om in de vracht–
brieven al van meet af aan de
eindbestemming heel duidelijk te
laten vermelden?

Indien het nu niet volkomen
mogelijk is om het huidige embargo
effectief te maken, zou het dan niet -
een vraag aan de minister van
Buitenlandse Zaken - wenselijk zijn,
te streven naar een uitbreiding van
het embargogebied tot het grond–
gebied van Bosnië en eventueel
Macedonië? Vooral Bosnië bevindt
zich thans voor het grootste deel in
handen van de Serviërs.

Ziet de regering mogelijkheden om
de handhaving van het embargo
tegen Servië te versterken door de
inzet van militaire middelen, waarbij
naast het goederenverkeer over land
het scheepvaartverkeer op de Adria–
tische Zee en de Donau zal worden
gecontroleerd? Is het mogelijk om
via een nieuwe resolutie van de
Veiligheidsraad het transitoverkeer
door Servië te verbieden? Hierop
heeft de minister in feite al geant–
woord dat die mogelijkheid wordt
onderzocht.

G

Staatssecretaris Van Rooy:
Voorzitter! Uiteraard hebben wij niet
alleen de afgelopen tijd via de ECD
en de douane de vinger zeer
nauwgezet aan de pols gehouden om
echt tot een effectieve controle over
te gaan. Dat geldt in versterkte mate
voor de toekomst en dat zal zeker
het geval zijn als wij het rapport van
de FNV-missie hebben bestudeerd.
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Mocht dat aanleiding geven tot
speciale onderzoeken, dan zullen wij
deze uiteraard niet nalaten.
Nogmaals, de eerste berlchten van
de FNV-missie gaven geen
aanleiding te vermoeden dat Neder–
landse bedrijven of Nederlandse
chauffeurs op enigerlei wijze
betrokken waren bij het bewust
ontduiken van het embargo. Dat
wordt wellicht voor een deel
verklaard uit het feit dat de handel
met Joegoslavië de afgelopen tijd al
behoorlijk is teruggelopen. Een
belangrijk deel van de handel was
aitijd de textielhandel. Die is zeer
nauwgezet te controleren. De
bedrijven in kwestie zijn bekend. Dat
maakt het voor de ECD op dat
gebied beter te controleren.

Wij concluderen naar aanleiding
van de signalen van de FNV-missie
dat het des te belangrijker is dat wij
de vergunningverlenende instanties
op het terrein van het wegvervoer,
de NIWO en de SIEV, heel uitdruk–
kelijk verzoeken om zeer nauwgezet
te opereren bij het afgeven van
vergunningen. Zij zullen de uiteinde–
lijke bestemming van de vracht–
wagens uiteraard heel goed moeten
controleren. De ervaring tot nu toe
wijst uit dat dit systeem goed loopt.
maar een extra signaal als gevolg
van de FNV-missie kan dat doel
alleen maar dichterbij brengen.

D

Minister Van den Broek Mijnheer
de voorzitter! Op zoek naar een
betere afdichting van het embargo
en een verscherpte controle op de
naleving vraagt de geachte afgevaar–
digde de heer Van Dis of het
embargo zich niet zou moeten
uitbreiden tot Macedonië respectie–
velijk Bosnië-Herzegovina. Hij wijst
erop dat twee derde van het grond–
gebied van Bosnië-Herzegovina
onder Servische controle staat. Ik
heb de neiging om het volgende te
denken. Dat hoeft echter niet als een
eindoordeel te gelden. Zolang niet
vast komt te staan dat de regeringen
van respectievelijk Macedonië en
Bosnië-Herzegovina zich onttrekken
aan de verplichtingen die voort–
vloeien uit het embargo, zou het een
erg hard gelag voor beide
republieken zijn als de sanctie van de
Veiligheidsraad ook in hun richting
wordt uitgebreid.

In hoeverre zou gebruik kunnen

worden gemaakt van militaire assis–
tentie bij de controle op de naleving
van het embargo? Afgezien van het
embargo dat maritiem wordt gecon–
troleerd, onder andere met een
Nederlandse bijdrage in de vorm van
een fregat, heeft de nalevingspraktijk
niet uitgewezen dat militaire
middelen bij de uitvoering van de
controle noodzakelijk zijn. Er is al
aangegeven dat het hier veel meer
gaat om de controle te land die
buiten Servië en Montenegro plaats–
vindt. Bij die controle in de
buurlanden, de Donau-oeverstaten,
kun je met civiele waarnemers zeer
wel uit de voeten. Daar gaat het
veeleer om specialisten op het
gebied van douane. Er moet gekeken
worden of er geknoeid wordt met
formulieren en dergelijke. Wellicht is
ook de inschakeling van politie
daarbij gewenst. Daar kunnen de
Donau-oeverstaten ook zelf in
voorzien.

Ik begrijp de grote aandrang om te
zoeken naar mogelijkheden van de
heer Van Dis zeer wel. Ook wij
blijven daar met hem over nadenken
aan de hand van de geconstateerde
praktijk van de naleving. Er is een
sanctiecomité van de Verenigde
Naties in New York. Dat geeft
telkens adviezen aan de Veilig–
heidsraad op basis van ingewonnen
informatie. Die moet dan een politiek
besluit nemen of verdergaande
maatregelen voor de controle
moeten worden genomen.

D

De heer Eisma (D66): Mijnheer de
voorzitter! De constatering van de
staatssecretaris dat er geen directe
aanwijzingen bestaan, kan waar zijn.
De conclusie die zij eraan verbindt,
lijkt mij echter te optimistisch. Wij
hebben immers domweg het mecha–
nisme niet om die aanwijzingen aan
te tonen. Met andere woorden, hoe
kunnen wij nagaan dat het embargo
wordt nageleefd? Hoe weten wij dat
de vrachtbrief met bestemming
Macedonië niet in Servië
terechtkomt? Dat mechanisme
hebben wij niet. Als de staatssecre–
taris zegt, dat de vinger aan de pols
zal worden gehouden, dan stelt dat
niet veel voor, omdat er gewoon niet
veel pols is. Er is geen mechanisme.

Wanneer verwacht de minister van
Buitenlandse Zaken, dat de EG over
een verscherping van de criteria zal

besluiten? Is de minister het met ons
eens, dat wij veel te laat zijn met
invoering van deze nadere verscher–
pingen? Als er een embargo wordt
ingesteld, zal van meet af aan het
optimale gedaan moeten worden om
ontduiking tegen te gaan. Zoveel
weken na dato van de besluitvorming
over het embargo zijn wij daar veel
te laat mee.

Ten slotte, voorzitter...

De voorzitter: Het woord is aan de
staatssecretaris.

D

Staatssecretaris Van Rooy:
Mijnheer de voorzitter! De heer
Eisma noemt mij te optimistisch. Ik
wil niet pretenderen, dat wij in staat
zijn om een garantie van 100% af te
geven ter zake van het niet ontduiken
van het embargo. Tot op heden
hebben ons nog geen serieuze
signalen bereikt, dat het embargo
ontdoken zou zijn. Dat is niet alleen
maar een passieve zaak. Uiteraard
heeft ook de ECD de mogelijkheid
om preventief te controleren. Gelet
op het geringe volume van de handel
en de bedrijven, waar het om gaat -
in de textielsfeer - is de preventieve
controle geen wassen neus, zonder
dat daar een garantie van 100% aan
opgehangen kan worden.

Ook het feit, dat de FNV-missie
ruime overtredingen vanuit andere
landen heeft geconstateerd, maar
daarbij geen Nederlandse bedrijven
heeft aangetroffen, moge wellicht
een indicatie zijn, dat het Neder–
landse bedrijfsleven zich serieus aan
de bepalingen van het embargo
houdt.

D

Minister Van den Broek: Mijnheer
de voorzitter! Ik heb al aangegeven,
dat ik hoop, dat aanstaande
donderdag in het Comité van perma–
nente vertegenwoordigers het besluit
kan vallen over de EG-maatregelen.

Op de vraag van de heer Eisma, of
de EG niet veel te laat is met deze
maatregelen en eerder had moeten
handelen is mijn antwoord: in de EG
zou in het algemeen gesproken, veel
sneller moeten worden gehandeld.
Of het ook sneller kan, is vraag twee.
Dat is niet van één lidstaat afhan–
kelijk. Soms wel, maar dan betekent
het een vertraging.
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D

Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! Op het
gevaar af, dat een en ander staat in
het verslag dat wij over de confe–
rentie in Londen hebben gekregen,
wil ik vragen, wat de rol, positie en
taak van het sanctiecomitè is. Doet
dat sanctiecomité aanbevelingen? Is
dat het comité, dat de verschillende
lidstaten oproept om verscherpte
controle uit te oefenen? Of wordt het
aan de lidstaten zelf overgelaten?

Er is gesproken over het nemen
van scherpere maatregelen van de
kantvan de EG. Roemenië heeft
Nederland een verzoek gedaan. Wat
doet dat sanctiecomité? Als er een
VN-embargo ligt, is het aan de VN
om dat te controleren. De lidstaten
van de VN moeten naar vermogen
een bijdrage leveren.

D

Minister Van den Broek: Mijnheer
de voorzitter! Zo is het ook. Het
sanctiecomité heeft tot taak om
informatie over de naleving te verza–
melen en aanbevelingen te doen,
wanneer er hiaten optreden. Dat
heeft desalniettemin lidstaten en
deelnemers aan de conferentie van
Londen niet verhinderd om zelf
voorstellen voor aanscherping te
doen. Het is zeer wel mogelijk, dat
leden van de Veiligheidsraad advies
inwinnen van het sanctiecomité. De
vijf permanente leden van de Veilig–
heidsraad namen uitgerekend aan de
conferentie in Londen deel. Een van
de belangrijke voordelen, die de
verbreding van de Joegoslavie–
conferentie heeft is, dat de VN er
zeer direct bij betrokken is, ook door
de rechtstreekse participatie van de
permanente Vijf. Daarnaast zijn er
een aantal risico's, waarop ik op dit
moment niet zal ingaan.

D
De heer Van Traa (PvdA):
Voorzitter! De staatssecretaris
spreekt vaak over de missie van de
FNV. Twee mensen van het FNV
staan twee dagen aan de grens
tussen Hongarije en Servië. Zij zien,
dat er een heleboel niet deugt.
Gelukkig zien zij dat Nederlanders er
niet bij betrokken zijn. Laten wij het
hopen! Waar komen alle aanwij–
zingen vandaan dat het inderdaad zo
is? Volgens mij hebben dle beste

mensen het daar niet kunnen zien. Zij
hebben alleen gezien dat ontzettend
veel pleepapier in de richting van
Macedonië ging. Mijn vraag is deze:
is de export van Nederland naar
Macedonië toegenomen of niet? Is
dat een van de indicaties die de
staatssecretaris heeft dat het goed
is?

Ik wil de minister van Buitenlandse
Zaken ook een vraag stellen,
voorzitter. Is het geen tijd dat aan de
Hongaars-Servische grens iets aan
de overtredingen wordt gedaan?
Mijn vraag is niet zozeer wat de
uitkomst van de conferenties is. Dat
is wel heel belangrijk, maar daar
spreken wij een andere keer over.
Wat gebeurt er praktisch om tegen
te gaan wat geconstateerd is?
Eigenlijk zou je daar een stelletje
douane-ambtenaren moeten hebben,
die iets kunnen doen als een
vrachtauto, die eerst komt met
artikelen voor Servië een half uur
later komt met pleepapier voor
Macedonië.

D

Staatssecretaris Van Rooy
Voorzitter! Ik heb over het bezoek
van de FNV-delegatie gesproken,
omdat mij daarover vragen waren
gesteld door de heer Van Dis. Ik heb
een en ander niet als een bewijs
aangevoerd, maar als een indicatie in
de goede richting. Men zal het mij
met eens zijn dat het heel wat erger
zou zijn geweest als geconstateerd
was dat daar talloze Nederlandse
vrachtwagens gestaan stonden.

De handelsstromen zullen harde
indicaties geven of er sprake is van
ontduiking van het embargo. Tot op
heden hebben wij daarover geen
cijfers beschikbaar. Die komen altijd
pas enige maanden later via de
statistieken over de buitenlandse
handel Het is mij niet bekend in
hoeverre die cijfers uitgesplitst
kunnen worden naar de diverse
onderdelen van het voormalige
Joegoslavië. Uiteraard zijn dergelijke
gegevens voor ons buitengewoon
indicatief. Tot op heden zijn derge–
lijke gegevens echter nog niet
beschikbaar, zoals gezegd.

D
Minister Van den Broek Voorzitter!
Ik heb, zeg ik in antwoord op
hetgeen door de heer Van Traa naar
voren is gebracht, eerder gesproken

over het onderzoek dat plaatsvindt in
overleg tussen Financiën en Buiten–
landse Zaken inzake het ter
beschlkking stellen van douanespe–
cialisten. lets soortgelijks kan
gemakkelijk in discussie komen ten
aanzien van andere Donau-oever–
staten of buurlanden van Servië en
Montenegro. Ik ken op dit moment
niet alle details daarover. Men moet
zich realiseren dat dit een rol speelt
én in CVSE-verband én in het
verband van de conferentie van
Londen en in EG-verband. Ik ben het
er ovengens mee eens dat wij zelf zo
concreet mogelijk verdere stappen
voorwaarts moeten maken en dat,
als een bredere besluitvorming
noodzakelijk is, dit verder kan
worden gedragen naar een ander
forum dan de EG. Wij hebben
behoord tot degenen die in
CVSE-verband de kwestie van de
hulp van waarnemers aan die
buurlanden zeer sterk hebben
bevorderd. Aan de uitvoering
daarvan wordt nu een begin
gegeven.

D
Deheer Wiebenga (VVD)
Voorzitter! Niet voor niets werd
vorige week bij de twee debatten
over Joegoslavië de ontduiking van
de handelsboycot beschouwd als
een bijzonder belangnjke zaak. Als
men zich in Nederland daaraan
bezondigt, brengt dit ons in een
bijzonder ernstige positie.

Nederland heeft een groot aantal
vrachtvervoerders. Dat er geruchten
opduiken, is dan ook op zichzelf
helemaal niet zo vreemd. Dat bij de
grens door de FNV-missie niets
onoirbaars geconstateerd is,
verbaast mij in zoverre niets dat
bekend was op welke grenspost de
heren van de FNV-missie aanwezig
waren Mogelijke ontduikers hadden
alle kans om naar elders te gaan.

In dit licht bezien vind ik de
opstelling van de staatssecretaris
van Economische Zaken iets te
passief. Zij moet niet zeggen: als er
meer aanwijzingen komen, zullen wij
verdere onderzoeken doen. Nee, er
moet zo actief mogelijk worden
opgetreden Mijn vraag is in dit
verband of de staatssecretaris bereid
is, toe te zeggen dat de Econo–
mische controledienst van ons land
zal samenwerken met vergelijkbare
diensten van andere landen die bij
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Wiebenga

deze route betrokken zijn, zoals de
economische controlediensten van
Duitsland en Hongarije.

D

Staatssecretaris Van Rooy:
Voorzitter! Uiteraard werkt de
Economische controledienst nu al
nauw samen met zusterorganisaties
in andere landen om de effectiviteit
van het werk langs die weg te
kunnen vergroten.

De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van stemverkla–
ringen achteraf over de onderwerpen
waarover zojuist is gestemd.

Rijksopleidingsinstituut

D

De heer Koetje (CDA): Voorzitter!
De CDA-fractie heeft tijdens het
debat kunnen vaststellen dat over
een groot aantal onderwerpen in het
CAO-overleg overeenstemming is
bereikt. Heden wordt het gesprek
voortgezet, en mogelijk afgerond,
over een aantal resterende punten.
Nu de afronding aanstaande is en in
het debat de minister haar intentie
duidelijk heeft gemaakt die gelijk
bleek aan die van de CDA-fractie,
was handhaving van het
amendement minder opportuun.
Gelet op de aanstaande afronding en
de noodzaak, duidelijkheid te
verschaffen heeft de CDA-fractie de
stemming nietwillen ophouden en
voor het wetsvoorstel gestemd.

D

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Voorzitter! Mijn fractie stond niet te
juichen bij de privatisering van het
Rijksopleidingsinstituut. Een
belangrijk punt van kritiek was voor
ons dat het uitvoeren van oplei–
dingen door de rijksoverheid soms
wel en soms niet in eigen huis wordt
gehouden. Gelijksoortige gevallen
worden ongelijksoortig behandeld.
Financiën bijvoorbeeld gaat nu weer
een eigen opleidingsinstituut in het
leven roepen, terwijl Binnenlandse
Zaken het afstoot. Kortom, weinig
lijn in het beleid van de rijksoverheid
op dit punt.

In een uitvoerig interruptiedebat is
de minister uiteindelijk de
toezegging ontlokt dat zij een inven–

tarisatie zal maken van de wijze
waarop de rijksoverheid met haar
opleidingen omgaat om uiteindelijk
tot een meer gelijke behandeling in
vergelijkbare situaties te komen.
Deze toezegging heeft ons doen
besluiten ons niet verder tegen de
concrete privatisering van het ROI te
verzetten. Daarom hebben wij voor
het wetsvoorstel gestemd.

Aan de orde is de behandeling van:
- het Voorstel tot het instellen

van een enquête naar het
functioneren van de organen
belast met de uitvoering van de
sociale verzekeringswetten
(22730)

De beraadslaging wordt geopend.

D

Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Voorzitter! Ook vanaf deze
plaats wil ik namens de PvdA-fractie
uitspreken dat wij veel waardering
hebben voor het werk van de
subcommissie die ingesteld was
door de vaste Commissie voor
sociale zaken en werkgelegenheid en
de Commissie voor de rijksuitgaven.
Het voorstel dat afgelopen
donderdag in de procedureverga–
dering van de beide commissies

geformuleerd is om vandaag in de
plenaire vergaderzaal te spreken over
het instellen van een enquète naar
het functioneren van de organen,
belast met de uitvoering van de
sociale verzekeringswetten, kan dan
ook van harte de steun van mijn
fractie krijgen.

Het is ook met grote voldoening
dat ik constateer, dat beide kamer–
commissies geheel unaniem aan de
voltallige Kamer voorstellen, het hele
onderzoeksvoorstel van de subcom–
missie integraal over te nemen. De
werkzaamheden van de subcom–
missie zien wij dan ook als een
voorbereiding op de, naar ik hoop,
door deze Kamer in te stellen enquê–
tecommissie. Wij kunnen instemmen
met de voorgestelde omvang van de
commissie, namelijk negen leden en
negen plaatsvervangers. En verder
zijn wij er verheugd over dat in de
procedurevergadering alle fracties
hebben uitgesproken dat het de
eigen verantwoordelijkheid van elke
fractie is, wie zij willen voordragen.
De Kamer kan ervan uitgaan dat mijn
fractie hierbij met de nodige zorgvul–
digheid te werk zal gaan.

Bij het beoogde onderzoek staat
centraal, in welke mate de uitvoe–
ringsorganisatie bijdraagt aan de
door de wetgever beoogde
doelstelling en of er een systeem van
zelfbewaking wordt gehanteerd.

Mevrouw Van Nieuwenhoven (PvdA)
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Van Nieuwenhoven

Daarbij zijn aan de orde de werkne–
mersverzekeringen, zoals de WW, de
ZW, de AAW, de WAO en de Toesla–
genwet, voor zover die daarmee
verband houdt. Excuses voor het
gebruik van deze afkortingen. Bij het
onderzoek zijn dus de Sociale verze–
keringsraad, de bedrijfsverenigingen,
het GAK en de GMD aan de orde.
Maar, daarbij kan ook wel degelijk de
rol van ministers, staatssecretarissen
en hun ambtsvoorgangers, alsook
van leden en oud-leden der Staten–
Generaal aan de orde zijn.

Over het instellen van de enquête–
commissie zou ik nog de volgende
opmerkingen willen maken. Het
onderzoek zou volgens mijn fractie
aan tempo winnen door het uitdruk–
kelijk overnemen van inhoud en
"bemensing" van de subcommissie.
De vraagstelling gaat uit naar het
doelmatig functioneren van het
systeem, het gaat niet om een
schuldvraag. Geruchten over
moedwillige fouten, fraudes en
schandalen, zoals soms bij vorige
enquêtes op voorhand al de ronde
deden, zijn hierbij niet aan de orde.
De rechten en plichten van leden van
de in te stellen commissie, alsook
van de op te roepen getuigen, zijn in
onze ogen het best verzekerd als de
nu aan de Kamer voorgestelde
onderzoeksvorm wordt gekozen.

Dan nog een vraag aan de
voorzitters van de vaste kamercom–
missies, of, te hunner beoordeling,
aan de voorzitter van de subcom–
missie. Zien wij het juist dat de wijze
van uitvoering van de wetgeving
door de uitvoeringsorganen aan de
orde is en dat daarbij natuurlijk ook
het element van feitelijke uitvoer–
baarheid getoetst zal worden? Is
daarmee ook de mate waarin de
wetgever rekening heeft gehouden
met de uitvoerbaarheid aan de orde?
Het lijkt ons dat het voorstel op dat
punt nog enige toelichting behoeft.
Wij nemen aan dat de Kamer ook
rekening zal houden met de
uitkomsten van het onderzoek.

Voorzitter! Voor alle duidelijkheid
het volgende. De op stapel staande
behandeling van de Organisatiewet
sociale zekerheid behoeft in onze
ogen geen vertraging op te lopen.
Ook de andere in behandeling zijnde
of aangekondigde wetten op dit
gebied, bijvoorbeeld de Ziektewet en
de Wet op de arbeidsongeschiktheid,
behoeven in onze ogen niet
vertraagd te worden door dit

onderzoek. Dat zou ook niet moeten
gebeuren.

In het instellen van een onderzoek
naar dit onderwerp moet geen
negatieve doelstelling gezien
worden. Wij denken - dit komt
vooral voor rekening van de fractie
van de Partij van de Arbeid - daarom
bijvoorbeeld aan de uitwerking van
een opdracht die door de
commissie-Wolfson van de Partij van
de Arbeid is opgesteld. Daarin wordt
gepleit voor een zodanige wijziging
in de organisatie van de sociale
zekerheid, dat er wat ons betreft
zeker van een positieve uitwerking
op de wetgeving kan worden
gesproken. Het onderzoek kan een
onderbouwing geven voor verdere
verbetering van de wetgeving.

Tot slot. De kwaliteit van het
onderzoek is gebaat bij onderzoekers
- het betreft dan zowel kamerleden
als medewerkers - die bereid zijn
veel tijd en energie te steken in deze
belangnjke opdracht. Daarbij is
deskundigheid op het brede terrein
van de uitvoeringsorganisatie van de
sociale zekerheid in onze ogen een
voordeel bij dit vrij organisatorische
en beleidsmatige onderzoek.

D

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Voorzitter! Ook de fractie van Groen
Links heeft grote waardering voor
het werk dat beide commissies en de
subcommissie tot nu toe verricht
hebben.

De belangrijkste conclusie van de
fractievergadering is dat Groen Links
het eens is met het instellen van een
parlementair onderzoek naar de
uitvoering van de sociale verzeke–
ringswetten. Er zijn voldoende
aanwijzingen, zoals het eerder
genoemde alarmerende rapport van
de Algemene Rekenkamer, dat ook
de aanleiding vormde, en de
conclusies die nu uit het vooron–
derzoek getrokken zijn. Deze geven
voldoende aanwijzingen om een
middel als de parlementaire enquête
te rechtvaardigen.

De commissies-Doelman en
Vermeend en de subcommissie
hebben grondig vooronderzoek
gedaan. Naar onze overtuiging zijn
zij terecht tot de conclusie gekomen
dat nader onderzoek gewenst is
naar, zoals het wordt genoemd, de
complexe uitvoeringsorganisatie die
een evenzeer complexe regelgeving

dient uit te voeren. Die conclusie is
des te belangrijker, omdat de uitvoe–
ringsorganisaties de laatste jaren
onderwerp van veel discussie waren
en in de komende tijd zullen zijn. Er
worden hoge eisen gesteld aan de
uitvoeringsorganisatie.

De vraag aan deze Kamer is dan
ook, of de huidige wijze van
uitvoering voldoende is in verband
met deze hoge eisen. Het lijkt ons
van belang, dit onderzoek zich
daarop te laten richten.

Het nader onderzoek zou kunnen
worden verricht door een bijzondere
commissie. Deze Kamer staan
tenslotte meerdere middelen ter
beschikking. Mevrouw Van Nieuwen–
hoven heeft al gezegd dat, nu er op
voorhand geen sprake is van
misstanden, het voorgestelde middel
van een parlementaire enquête soms
wat zwaar klinkt. Met de commissies
zijn wij echter van mening dat de
parlementaire enquête een zeer goed
instrument is en dat juist in dit soort
situaties waarbij van tevoren geen
sprake is van misstanden, fraude,
verdenkingen en dergelijke en
waarbij de Kamer inzicht wenst te
krijgen in de wijze van uitvoering, de
parlementaire enquête zeer goed
gebruikt kan worden. Naar onze
mening was dat ook de bedoeling
van de laatste wijziging van de Wet
op de parlementaire enquête. Met
andere woorden: het is goed dat het
instrument van de parlementaire
enquête uit de sfeer van de
verdachtmakingen wordt gehaald en
dat het wordt gehanteerd als een
weliswaar zwaar, maar geijkt middel
voor de Kamer om nader onderzoek
te verrichten. Wij zijn het eens met
het voorstel van de commissies, dat
dit middel rechtszekerheid en regels
geeft voor iedereen die met de parle–
mentaire enquête te maken krijgt.

De fractie van Groen Links is
overigens van mening dat bij een
dergelijke uitleg van het middel van
de enquête, de duur van het
onderzoek beperkt dient te zijn. Een
halfjaar snel en grondig onderzoek
en het trekken van de politieke
conclusies daaruit, passen beter in
zo'n opzet van de parlementaire
enquête dan de voorgestelde termijn
van een jaar. Mijn vraag is dan ook
aan de vertegenwoordigers van de
subcommissie en de gemengde
commissie, die nu achter de
regeringstafel zitten, of het mogelijk
is om dit punt nog eens te bekijken.

Tweede Kamer
Enquête uitvoering sociale
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Brouwer

Wij hebben gezien dat het voorstel
een bepaald tijdschema bevat voor
veldonderzoek, analyse, verhoren en
pohtieke conclusies. Wij vragen de in
te stellen commissie dan ook, nog
eens te overwegen of het mogelijk
is, zonder de kwaliteit van het werk
te kort te doen, om het geheel,
inclusief de politieke conclusies die
getrokken moeten worden, in elk
geval voor het zomerreces af te
ronden, dus om te pogen, de parle–
mentaire enquête slechts èén parle–
mentair jaar te laten duren. Als dat
kan, ook indachtig de hoge kwaliteit
waaraan het onderzoek moet
voldoen, helpt dat onzes inziens om
het middel van parlementaire
enquête een goed aanzien te geven
bij de gehele maatschappij. Het zou
ook een bezuiniging op de begroting
kunnen betekenen en dat is natuurlijk
nooit weg, zeker niet als je van
mening bent dat een parlementaire
enquête wel eens vaker gehanteerd
zou kunnen worden.

Het zou kunnen zijn dat dit
betekent, dat veldonderzoek en
analyse van het veldonderzoek in
kortere tijd zouden moeten gebeuren
en dat de verhoren eerder zouden
moeten starten dan in mei volgend
jaar, bijvoorbeeld in maart volgend
jaar. Ik vraag nogmaals aan de
commissie om dit te onderzoeken.

Het is ons overigens niet ontgaan
dat er met name bij de fractie van
het CDA naar onze mening misver–
standen bestaan over de aard van
het onderzoek. In een ochtendkrant
heb ik mogen lezen dat de opvatting
in de CDA-fractie zou bestaan - deze
opvatting werd althans aan het CDA
toegeschreven - dat de Kamer door
het instellen van een dergelijk
onderzoek rechter in eigen zaak zou
zijn. Voorzitter! Wij delen die
opvatting niet. Natuurhjk is dit niet
zo, omdat de Kamer geen onderzoek
doet naar de werkwijze van de
Kamer zelf. Sterker, de Kamer kan
dat onderzoek ook niet doen. De
Kamer kan slechts telkens een
politieke conclusie trekken over haar
eigen werkwijze. Uiteraard is er een
verbinding - dat zegt ook de
commissie - tussen de uitvoeringsor–
ganisatie en debatten die hier
gevoerd zijn, maar het onderwerp
van het onderzoek is de uitvoerings–
organisatie voor de uitvoering van de
werknemersverzekeringen, de
bedrijfsverenigingen, en niet de
werkwijze van de Kamer zelf. Als het

CDA deze opvatting zou blijven
hanteren, is het de vraag of een
parlementaire enquête überhaupt
ingesteld zou kunnen worden, over
welk onderwerp dan ook, waar de
Kamer zich eerder mee heeft bezig–
gehouden. Naar onze mening is dit
dan ook een verkeerde gedach–
tengang inzake het middel van de
parlementaire enquête.

Uiteraard is de uitvoering van de
sociale verzekeringswetten geen
nieuw onderwerp voor de Tweede
Kamer. Uiteraard zijn hier woord–
voerders die hierover gesproken
hebben in het verleden en misschien
zelfs in het recente verleden, zoals er
indertijd ook woordvoerders waren
die gesproken hebben over de RSV,
visfraude, bouwsubsidies en derge–
lijke: onderwerpen die eerder
onderwerp waren van de parlemen–
taire enquête. Maar een enquête is
er nu juist niet om een nieuw
onderwerp aan te snijden of te
onderzoeken, maar om een bekend
onderwerp aan een diepgaand
onderzoek te onderwerpen en
daaruit politieke conclusies te
trekken, zowel voor de uitvoeringsor–
ganisatie, als wellicht voor de
werkwijze van de Kamer zelf.

Dan wil ik nog iets zeggen over
deelname van de leden aan de in te
stellen commissie. De leden van de
enquêtecommissie dienen bij
voorkeur wel enige deskundigheid te
hebben op het gebied van de sociale
verzekeringen. Natuurlijk doen leden
die op enigerlei wijze een hoofdrol
hebben gespeeld bij de vormgeving
en totstandkoming van de uitvoering
van de sociale verzekeringswetten,
er goed aan enige afstand te
bewaren, zeker als het risico
aanwezig is dat zij als getuigen
zouden kunnen worden opgeroepen.
Het lijkt mij dat dit voor de grote
fracties een probleem kan zijn. Voor
de fractie van Groen Links ligt dat
iets anders. Ik kan u daarvan zeggen
dat het misschien nog gecompli–
ceerder wordt, omdat er, gezien de
bijzondere ontstaansgeschiedenis
van Groen Links, drie woordvoerders
zijn in onze fractie die te maken
hebben gehad met de stelselher–
ziening sociale zekerheid. Desalniet–
temin denken wij dat wij op een
wijze manier er wel uitkomen om
iemand in deze commissie plaats te
laten nemen. Maar, voorzitter, enig
wijs beleid is uiteraard op zijn plaats.

Dat geldt ook, als het gaat om het

aanwijzen van het voorzitterschap,
een onderwerp dat in deze Kamer
altijd veel tongen losmaakt en
aanleiding geeft tot aardige
discussies over en weer. Naar onze
mening zou het toch in de tijdgeest
liggen om de volgorde van de
partijen een minder belangrijke rol te
laten spelen dan de kwaliteit van de
persoon. Wij denken dat het belang–
rijker is, dat er een kwalitatief goede
voorzitter zit, dan dat daar een verte–
genwoordiger van een partij zit die
toevallig op de een of andere wijze
aan de beurt is. Natuurlijk, het speelt
een rol en dat willen wij ook niet
ontkennen, maar het gaat om het
kwalitatieve aspect, dat wil zeggen:
iemand die op een wijze manier de
commissie kan leiden in een toch
uitermate gecompliceerd onderzoek.
Wij vertrouwen erop dat de
commissie die nu wordt ingesteld,
op een goede wijze tot een afweging
komt en een voorzitter zal aanwijzen.
Maar ik wil daar tot slot wel bij
zeggen dat wij er ook op vertrouwen,
dat de bewaking van een wijs beleid
op voortreffelijke wijze kan
geschieden door bijvoorbeeld een
collega als de heer Buurmeijer, die
immers bij uitstek geen woord–
voerder is geweest op het gebied
van de werknemersverzekeringen en
de sociale zekerheid...

De voorzitter De commissie moet
nog worden ingesteld en de
commissie beslist vervolgens zelf
over een aantal dingen. Ik snap dat
het een belangrijk punt is, maar ik
weet niet of u op dit punt al
helemaai kunt ingaan, daar waar de
commissie nog moet worden
ingesteld.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Nee, ik zei ook dat de commissie nog
moet worden ingesteld, maar ik wil
mijn collega's toch bepaalde
afwegingen die in mijn fractie zijn
gemaakt, niet onthouden. Dat lijkt
mij de kern van het plenaire debat te
zijn.

De voorzitter: Nee, de kern van het
plenaire debat is het voorliggende
stuk zoals dat geagendeerd staat.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Natuurlijk, voorzitter, maar daar is
veel over gediscussieerd.

Voorzitter! Afsluitend wil ik zeggen
dat ik de in te stellen commissie veel
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wijsheid wens en dat ik hoop dat wij
hebben bijgedragen aan het
wegnemen van een aantal misver–
standen bij de CDA-fractie.

D

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! De subcommissie die op
21 mei jl. is ingesteld, heeft goed
werk gedaan, waarvoor lof en
waardering. Haar conclusie dat een
omvangrijker en een meer diepgaand
onderzoek nodig is om te komen tot
een verantwoord oordeel over het
functioneren van de uitvoeringsorga–
nisaties verwondert mij niet. De
vraag of zo'n omvangrijker en meer
diepgaand onderzoek er moet
komen, beantwoorden wij voluit
positief.

Het gaat immers om de vraag of
de uitvoering van een omvangrijk
pakket wetgeving optimaal plaats–
vindt. Die vraag staat uiteindelijk ter
beoordeling van de wetgever. Dat
particuliere organisaties van belang–
hebbenden een belangrijke rol
spelen bij de uitvoering doet aan
deze verantwoordelijkheid van de
wetgever niets af. Dat de beide vaste
commissies nu voorstellen, te kiezen
voor een parlementaire enquête
heeft mijn instemming. Het
argument van de subcommissie dat
de keuze voor dit instrument de
eenzijdige benadering van de
enquête zou kunnen opheffen, als
zou bij hantering van het instrument
op voorhand sprake moeten zijn van
misstanden, vind ik aardig gevonden,
maar niet ter zake. Het recht van
enquête is een instrument voor
waarheidsvinding, steeds wanneer
daaraan behoefte bestaat. Doorslag–
gevend is voor mij, dat het gaat om
een omvangrijk en belangrijk
onderzoek waarbij veel uiteenlo–
pende instanties en functionarissen
zijn betrokken. Het instrument van de
enquête is dan mijns inziens het
meest doelmatig en biedt de meeste
duidehjkheid omtrent ieders positie.
Daarbij behoort het vanzelfsprekend
te zijn dat voor elke vooringeno–
menheid geen plaats is.

De kritiek die nu vanuit sommige
uitvoeringsorganen wordt vernomen,
is dan ook ongefundeerd. De
wetgever staat in de komende tijd
voor belangrijke beslissingen inzake
de inhoud en de uitvoering van de
sociale zekerheid. De uitvoeringsor–
ganen alsmede organisaties van

werkgevers en werknemers hebben
belang bij een zorgvuldige besluit–
vorming ter zake. Het instrument van
de enquête is een van de mogelijk
heden om hen hierbij te betrekken.
Onderzoek naar het verleden zal
immers bouwstenen kunnen
opleveren voor de regeling voor de
toekomst. Uiteraard betekent het
instellen van de enquête niet dat het
voeren van beleid intussen wordt
opgeschort. Overheid en uitvoerings–
instanties behouden intussen hun
verantwoordelijkheid, optimaal
inhoud te geven aan de doelstel–
lingen van de sociale zekerheid. Van
vertraging van noodzakelijke volume–
maatregelen behoeft geen sprake te
zijn en mag geen sprake zijn.

Het is van belang de taak van de in
te stellen commissie goed in het oog
te houden. Het functioneren van de
organen, belast met de uitvoering
van de sociale verzekeringswetten en
in het bijzonder enkele met name
genoemde wetten, is een zeer ruime
omschrijving en duidt op een
omvangrijke en tijdrovende
bezigheid Daarom is het goed dat in
de toelichting de probleemstelling
nader is uitgewerkt.

Naar aanleiding van het voorstel
zijn al kritische vragen gesteld over
de taakstelling van de commissie. De
nadruk zou te veel liggen op de rol
van de uitvoeringsorganen en te
weinig op die van de overheid zelf en
in het bijzonder van de Tweede
Kamer. Ik zie in deze reacties geen
kritiek op de voorgestelde
taakstelllng. De Kamer heeft uitdruk–
kelijk behoefte gevoeld aan meer
inzicht in het feitelijk functioneren
van de uitvoeringsorganisatie.
Daarop moet het onderzoek zich
richten. Uiteraard sluit dit niet uit dat
in de loop van het onderzoek ook
behoefte kan blijken te bestaan,
kritische vragen te stellen aan de
Kamer of aan kamerleden. Als de
commissie al niet zelf op die
gedachte komt, zullen enkele
getuigen of deskundigen daar wel
voor zorgen! Het ligt volgens mij in
de rede dat, evenals bij vorige
enquêtes het geval was, de
commissie op zulke kritische vragen
zal ingaan. Het voorstel van de beide
vaste commissies biedt daartoe ook
voldoende mogelijkheden.
Voorkomen moet echter worden, dat
de onderzoeksopdracht zich feitelijk
verschuift van de uitvoering van
sociale zekerheidswetgeving naar het

algemene beleid inzake sociale
zekerheid. Politiek gezien, is dat
onderwerp tenminste even
mteressant, maar daarover zullen
ook in de komende tijd ongetwijfeld
nog vele discussies in de Kamer
plaatsvinden.

Voorzitter! Het is een goede zaak,
dat in de Kamer een grote mate van
eensgezmdheid bestaat over nut en
opzet van deze enquête Maar zoals
het vaker gaat als over de hoofd–
punten eensgezindheid bestaat,
kunnen over relatieve bijzaken
politieke discussies ontstaan. En dat
was de laatste week ook het geval
met de samenstelling van de
commissie. Ik wil daarover nu slechts
enkele opmerkingen van algemene
aard maken.

Met de instelling van een
commissie met enquêtebevoegdheid
ontstaat een nieuwe situatie. Een
kamercommissie zet het werk voort,
dat is begonnen door een subcom–
missie uit twee kamercommissies. In
de samenstelling van de commissie
is de Kamer geheel vrij. Het voorstel
om te kiezen voor een commissie
van negen leden en plaatsver–
vangers, politiek samengesteld zoals
is voorgesteld, heeft mijn
instemming. De onderscheiden
fracties kunnen kandidaten
voordragen, waarna de Kamer de
leden benoemt. Ik meen, dat hierbij
een grote mate van vertrouwen aan
de fracties kan worden gegeven.
Ongetwijfeld zullen zij in staat zijn
om deskundige leden voor te dragen,
die ook in staat en bereid zijn in het
komende jaar een belangrijk deel van
hun politieke tijd aan deze enquête
te besteden. Hun onafhankelijkheid
ten opzichte van het onderzoek moet
uiteraard uitgangspunt zijn. Na de
laatste wijziging van de Wet op de
parlementaire enquête biedt de wet
op dit punt een extra waarborg in
artikel 4a, dat dankzij een
amendement van collega Wiebenga
en enkele collega's in de wet is
opgenomen. Op grond van dit artikel
kan een getuige of deskundige die
door de commissie wordt verhoord,
niet tevens lid zijn van de commissie.
Uit een oogpunt van geloofwaar–
digheid van het werk van de
commissie is dat een goede regel.
De fracties en de Kamer zullen bij de
aanwijzing van leden deze regel in
het oog moeten houden. Er is veel
voor te zeggen, dat in de commissie
ook leden worden opgenomen, die
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een grote mate van deskundigheid
op het terrein van sociale zekerheid
bezitten, maar het moet niet zo zijn
dat tijdens het onderzoek zou blijken,
dat bepaalde getuigen of deskun–
digen niet kunnen worden gehoord
omdat zij lid van de commissie zijn.
De kans op het ontstaan van dat
soort situaties moet bij de
benoeming van de leden van de
commissie zwaar wegen.

Voorzitter! Ten slotte spreek ik
hoop uit, dat het werk van de
commissie zal bijdragen aan een
verdere verbetering van de
uitvoering van de sociale zekerheid.
Dat zo'n verbetering mogelijk is, zal
niemand betwisten maar dat zij dus
ook nodig is, is evident voor een
ieder die hecht aan een goed stelsel
van sociale zekerheid.

D

De heer Wolters (CDA): Voorzitter!
De Kamer staat vandaag aan de
vooravond van de dertiende parle–
mentaire enquête. De voorberei–
dingscommissie, die ik ook namens
de CDA-fractie dank voor haar snelle
werkzaamheden, hanteert met name
twee argumenten die de keuze voor
een parlementaire enquête in haar
ogen rechtvaardigt.

Allereerst de behoefte aan een
optimale rechtszekerheid ten aanzien
van de instanties en personen, die bij
het parlementaire onderzoek
betrokken raken. Op zichzelf is
optimale rechtszekerheid een
belangrijk goed, maar toch kan men
zich afvragen of bij de onderzoeken
die tot nu toe door de bijzondere
commissies door de Tweede Kamer
zijn gedaan deze rechtszekerheid op
een aantoonbare wijze ontbroken
heeft, te meer indien volledige
medewerking door betrokkenen is
toegezegd, zoals ook bij dit
onderzoek.

De tweede reden die genoemd
wordt door de voorbereidingscom–
missie is, dat de recente toepassing
van het enquêterecht het odium
heeft gekregen, dat er op voorhand
sprake zou moeten zijn van
misstanden. Het middel zou ook
toegepast dienen te worden indien
hiervan op voorhand geen sprake is.
Voorop moet onzes inziens staan,
dat het middel van een parlementaire
enquête een waardevrij middel is.

De CDA-fractie heeft bij de
mstellmg van de parlementaire

enquêtecommissie bouwsubsidies
gesteld, dat elke keer bij de keuze
voor dit parlementaire middel een
zorgvuldige afweging nodig is. In
haar eindrapportage stelde de
enquêtecommissie, dat het zwaarste
middel dat het parlement heeft
slechts gekozen dient te worden
indien lichtere middelen niet zouden
voldoen.

De CDA-fractie heeft indertijd
ingestemd met een onderzoekscom–
missie, zoals deze onder leiding van
de heer Buurmeijer van start is
gegaan. Daarbij speelde op de
achtergrond de verwachting, dat
deze commissie in december
aanstaande met een afrondend
oordeel zou kunnen komen. De
complexiteit van het te onderzoeken
gebied heeft geleid tot een nadere
vraagstelling aan de beide moeder–
commissies en, vandaag, aan het
parlement.

De CDA-fractie heeft overwogen,
dat het wellicht aanbeveling
verdiende om door een externe
instantie een onderzoek te laten
verrichten naar het beleidsterrein,
dat nu besproken wordt. Daarbij
speelde voor mijn fractie een belang–
rijke rol dat in de opdracht van de
commissie-Buurmeijer, evenals in de
taakopdracht aan de te in te stellen
enquêtecommissie, de rol van de
Tweede Kamer aan de orde zou
kunnen komen. In de visie van de
CDA-fractie is een duidelijke relatie
tussen wetgeving en regelgeving
enerzijds en de mogelijkheid, casu
quo onmogelijkheid van uitvoering
anderzijds aan de orde. Hoe
uitvoerbaar zijn de opgestelde
regels? De lijn doortrekkend, kan
worden gesteld dat er een relatie is
tussen de uitvoerbaarheid van regels
en de mogelijkheid van toezicht.
Kortom, wij vinden het van groot
belang dat de Kamer zich ook ten
opzichte van haar eigen rol
kwetsbaar opstelt.

Na de presentatie van het rapport
is ons duidelijk geworden dat de
opdracht tot alleen een extern
onderzoek effectief achterhaald is.
Na ampel beraad heeft de
CDA-fractie, ook lettend op de
voorstellen van de subcommissie,
hedenochtend besloten zich niet te
verzetten tegen het houden van een
parlementaire enquête. Wij willen
dus vanaf nu ook de volledige
medeverantwoordelijkheid voor het
slagen van dit onderzoek dragen. De

in te stellen enquêtecommissie kan
dankbaar gebruik maken van het
voorwerk dat met name de
RSV-enquêtecommissie heeft
gedaan. Ik denk aan praktische zaken
als de inrichting van de werkzaam–
heden De recente enquêtes toonden
aan dat een grote werklast afkomt
op de betrokken leden en ambte–
naren van de Kamer. De CDA-fractie
onderstreept uiteraard het grote
belang van de openbaarheid van een
parlementair onderzoek. Toch mogen
de onvoorspelbare en mogelijk
onbedoelde gevolgen van de publi–
citeit rondom een dergehjk
onderzoek niet worden onderschat.
Een zelfde type discussie hadden wij
bij het instellen van de enquêtecom–
missie bouwsubsidies.

Over de taakopdracht in de
huidige vorm heeft mijn fractie een
aantal opmerkingen. Zoals eerder is
gesteid, is mijn fractie van mening
dat er een relatie is tussen
wetgeving, uitvoering en toezicht. In
de onderzoeksopdracht wordt enkele
malen de vraag gesteld in welke
mate de uitvoeringsorganen hebben
getracht de door de wetgever
beoogde doelstellingen te effec–
tueren. Is de doelstelling van de
wetgever wel altijd duidelijk? In
hoeverre is de doelstelling door de
jurisprudentie steeds verder weg
komen te liggen van de oorspronke–
lijke bedoelingen? Heeft de wetgever
niet een te grote interpretatievrijheid
gelaten, waardoor de rechter een en
ander zelf is gaan invullen? Mijn
fractie kan zich voorstellen dat de
enquêtecommissie zich bij het begin
van haar werkzaamheden onder
andere buigt over de interpretatie
van de opdracht. Dat is ook bij
vorige enquêtecommissies zo
gebeurd. Wij kunnen ons voorstellen
dat daarbij onder andere de boven–
staande vragen aan de orde komen
en dat een studie, al dan niet uitbe–
steed, wordt verricht naar ontwikke–
lingen in de jurisprudentie inzake de
sociale verzekeringen. Bovendien
kunnen wij ons voorstellen dat de
enquétecommissie gaande het
onderzoek tot de conclusie komt dat
aanpassing van de onderzoeksop–
dracht gewenst is. Gedacht zou
bijvoorbeeld kunnen worden aan de
relatie tussen werknemersverzeke–
ringen en de bijstand, met name wat
de uitvoering betreft.

Als laatste punt wil ik de samen–
stelling van de commissie aan de
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orde stellen. Daarbij gaat het ons
niet om personen, maar om het
volgende. De commissie moet ook
kritisch zijn jegens de Kamer zelf. Er
is wel eens gesteld dat de Kamer
niet zowel onderzoeker als oordelaar
kan zijn. Daarbij komt dat sprake is
van een belangrijke mate van
medeverantwoordehjkheid voor het
te onderzoeken beleid. Met inacht–
neming van een dergelijke combi–
natie van aspecten is het naar onze
mening wel degelijk mogelijk om op
verantwoorde wijze een parlementair
onderzoek uit te voeren. Wij
verwerpen nogmaals de stelling die
ook werd besproken bij de instelling
van de bouwsubsidie-enquête, toen
de uitspraken van de heer Polak aan
de orde waren. Met name ten
aanzien van de samenstelling dient
rekening gehouden te worden met
die eerder genoemde aspecten.
Overigens is deze discussie niet
nieuw. Bij de behandeling in
september 1990 van het initiatief–
wetsvoorstel van de heren Schutte,
Castricum en Hermans inzake de
Wet op de parlementaire enquête is
een amendement aangenomen dat
luidt: "Een getuige of deskundige die
door de commissie wordt verhoord,
kan niet tevens lid zijn van de
commissie." Onder meer collega De
Cloe heeft zich van harte achter dit
amendement geschaard en ook mijn
fractie heeft dat gedaan. ledere
fractie zal bij de afweging wie wordt
afgevaardigd naar de enquêtecom–
missie met dit artikel 4a terdege
rekening moeten houden. De
CDA-fractie kan zich voorstellen dat
leden van de betrokken vaste
commissie geen deel zullen uitmaken
van de parlementaire enquêtecom–
missie. Het genoemde artikel beoogt
te voorkomen dat "een commissielid/
ex-woordvoerder door andere leden
van de enquêtecommissie in het
openbaar worden verhoord". Ook de
woordvoerder van de WD-fractie, te
weten de heer Joekes, bij het debat
over de instelling van de parlemen–
taire enquête bouwsubsidies op 26
november 1986 was hierover
glashelder, evenals de heer Tommel
namens D66 tijdens datzelfde debat.
Er is ook gesproken over de
mogelijkheid om in principe de leden
van de enquêtecommissie ook door
diezelfde commissie te laten horen;
wij weten dat dat ongewenst is,
aldus de heer Tommel. In feite heeft
de gehele Kamer toentertijd de

aanbevelingen ter zake van de
RSV-commissie onderschreven.

Zoals gezegd, iedere fractie moet
die afwegingen zelf maken. Daar ligt
ook de verantwoordelijkheid op dit
punt. Het gaat daarbij wel om een
zaak die de gehele Kamer aangaat.
Het gaat vandaag, zo vinden wij, om
het instellen van een geloofwaardig
parlementair onderzoek door een
geloofwaardig parlement.

D

De heer Linschoten (VVD):
Mijnheer de voorzitter! Voor ons ligt
een voorstel tot het instellen van een
parlementaire enquête, dat wil
zeggen: het instellen van een
onderzoek naar het functioneren van
de organen, belast met de uitvoering
van de sociale verzekeringswetten.
Het beraad van de VVD-fractie van
vanmorgen heeft opgeleverd dat wij
akkoord zijn met het instellen van
een dergelijke parlementaire
enquête. De VVD-fractie voegt
daaraan toe: beter laat dan nooit.

Voordat ik een paar opmerkingen
over die enquête maak, wil ik de
commissie-Buurmeijer, een subcom–
missie van de vaste Commissie voor
sociale zaken en werkgelegenheid en
de Commissie voor de rijksuitgaven,
lof toezwaaien. Wij vinden dat de
commissie zowel op het punt van de
kwaliteit van het afgeleverde werk
als op het punt van de voortva–
rendheid lof verdient.

Wat betreft het niet komen met
amendering op welk onderdeel van
het voorstel dan ook, heeft het bij
mijn fractie een belangrijke rol
gespeeld dat het voorstel van beide
kamercommissies zowel inzake het
formuleren van de onderzoeksop–
dracht als inzake de personele
invulling van de enquêtecommissie
(dan bedoel ik getalsmatig en niet
qua personen) unaniem was.

Van verschillende kanten is de
vraag aan de orde gesteld, of je juist
in een dergelijke zaak zou moeten
komen met het zware middel van
een enquêtecommissie. Misschien
moeten wij als Nederlandse volksver–
tegenwoordiging wat minder zwaar
aankijken tegen het middel van een
parlementaire enquête. De
VVD-fractie is van mening dat het
enquêtemiddel een heel gewoon
parlementair instrument is, dat niet
alleen maar moet worden gebruikt
op het moment dat de voorstellers

van een dergelijk middel "politiek
bloed aan de paal" willen hebben.
Nee, wij zijn het eens met de formu–
lering die zojuist ook door collega
Schutte werd gebruikt: het is een
instrument om de waarheid te
achterhalen De enquête die nu zal
worden ingesteld, heeft bovendien
betrekking op een belangrijk deel van
onze collectieve sector. Bij de
uitvoermg van de sociale verzeke–
ringswetten zijn miljarden aan de
orde. Een enquête is helemaal geen
zwaar middel om daar eens een keer
goed de waarheid naar boven te
halen.

Er is in het kader van de discussie
over het instellen van een enquête
het volgende element naar voren
gebracht: moet je als Kamer niet
ontzettend uitkijken, gelet op de
relatie tussen uitvoering, wetgevmg
en controle, dat je geen rechter in
eigen zaak zult spelen? De
VVD-fractie vindt dat een heel
ongelukkige formulering. Gelukkig
hebben wij eens in de zoveel tijd
verkiezingen. Maar ook de collega's
van de CDA-fractie moeten zich
realiseren dat het parlement bijna
per definitie in die tussenliggende
periode rechter in eigen zaak is en
dat ook moet durven te zijn. Ik merk
bovendien op dat de daarbij in het
geding zijnde woordvoerders
natuurlijk niet a titre personnel hun
standpunt verkondigen en niet in hun
eentje praten, tenzij zij lid zijn van
een eenmansfractie of dat nadruk–
kelijk hier melden, maar als woord–
voerders van fracties opereren. Het
rechter in eigen zaak is daarbij niet
aan de orde.

Wat wel aan de orde is, is de
keuze van fracties bij het voordragen
van mensen die in zo'n parlementaire
enquêtecommissie zitting nemen.
Daarbij moet je als fractie de nodige
prudentie betrachten. Eigenlijk is het
heel simpel. Na het aannemen van
het amendement-Wiebenga is het
duidelijk dat niet iemand voorge–
dragen moet worden waarvan men
zeker weet dat die op enig moment
onder ede gehoord zal worden. Daar
zal mijn fractie bij het voordragen
van kandidaten met nadruk rekening
mee houden. De conclusie is echter
niet dat mensen die benoemd
worden als lid van een parlementaire
enquêtecommissie, niet door die
commissie onder ede gehoord
kunnen worden. De conclusie is dat
indien de enquêtecommissie tot de
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conclusie komt dat het noodzakelijk
is om een van haar leden te horen,
de betrokkene aftreedt als lid van de
enquêtecommissie. Natuurlijk
behoort diegene wel onder ede
gehoord te worden. Wat dit betreft,
zijn er veel minder problemen dan
sommigen suggereren.

De heer Schutte (GPV): Zo kan
geredeneerd worden, maar ik
betwijfel of dit twee jaar geleden de
bedoeling van de indiener van het
amendement is geweest. De
commissie komt namelijk in een
dwangpositie te verkeren. Zij moet
kiezen. Als men een zeer gewaar–
deerde collega wil horen, moet die
aftreden. Dat kan een moeilijke
afweging zijn.

De heer Linschoten (WD): Dat ben
ik geheel met u eens. Gelukkig is de
indiener van het amendement
vandaag aanwezig en ik heb daar
zojuist met hem over gesproken.
Natuurlijk is de eerste bedoeling van
het amendement: fracties zorg
ervoor dat er geen mensen in een
enquêtecommissie worden
benoemd, waarvan met aan
zekerheid grenzende waarschijn–
lijkheid kan worden aangenomen dat
zij gehoord zullen worden. Ik heb
naar aanleiding van de discussie
slechts willen opmerken, dat indien
tijdens het onderzoek blijkt dat een
lid van de commissie ook moet
worden gehoord, het naar het
oordeel van de WD-fractie een
verkeerde conclusie is om diegene
dan maar niet te horen. Op grond
van de huidige wettelijke formulering
is de enige juiste conclusie dat het
betrokken lid moet aftreden om
vervolgens te kunnen worden
gehoord.

Van de kant van de CDA-fractie is
zojuist opgemerkt dat de Kamer zich
in een dergelijke zaak kwetsbaar
moet durven opstellen. Ik ben het
daar op zichzelf mee eens. Maar
laten wij ons alsjeblieft niet zo
kwetsbaar opstellen dat er slechts
mensen in een enquêtecommissie
benoemd worden die van de materie
absoluut geen verstand hebben. Dat
is een mate van kwetsbaarheid die
wij de samenleving niet aan kunnen
doen.

Voorzitter! Materieel en formeel
kunnen zaken uiteenlopen. Formeel
betekent het instellen van een parle–
mentaire enquêtecommissie dat er

een nieuw besluit komt en er een
nieuwe commissie aan het werk
gaat, die op zichzelf - ook al weer
formeel - geen relatie heeft met de
subcommissie-Buurmeijer. Dit neemt
niet weg dat continuïteit heel goed
is. De afgelopen tijd is door de
subcommissie veel werk verzet.
Rekening houdend met de door mij
gemaakte kanttekeningen, ziet mijn
fractie in het kader van de conti–
nuïteit graag dat bij het samenstellen
van de enquêtecommissie geen
onnodige tijd verloren gaat en dat
kan worden voortgebouwd op
hetgeen er inmiddels is bereikt.

Voorzitter! Er heeft ons een brief
bereikt van mensen en organisaties
die er verontrust over zijn dat een
parlementaire enquête als deze kan
betekenen dat er vertraging ontstaat
bij de wetgeving met betrekking tot
de uitvoeringsorganisatie van de
sociale verzekering. Men is ook bang
voor vertraging bij het toegroeien
naar een geïntegreerde gevalsbehan–
deling met betrekking tot het
volumebeleid in het kader van de
WAO. Voorzitter! Het advies van de
VVD-fractie is: laat iedereen gewoon
zijn werk doen. Men moet vooral niet
stilzitten omdat er een parlementaire
enquête gaande is. De enquêtecom–
missie moet haar werk gaan doen.
ledereen die nu verantwoordelijk–
heden heeft in het kader van het

uitvoeren van bepaalde wetten,
houdt die verantwoordelijkheden. Zij
komen niet in een ander daglicht te
staan.

Voorzitter! Er is vaak opgemerkt
dat alles met alles te maken heeft.
De uitvoering van sociale zekerheids–
wetten heeft te maken met degenen
die de wetten maken en met
degenen die invloed hebben op het
beleid. De enquêtecommissie moet
zich ook absoluut niet belemmerd
voelen om daar waar nodig derge–
lijke relaties in de beschouwingen te
betrekken. Het blijft echter een
enquête naar het functioneren van
de organen die belast zijn met de
uitvoering van de sociale verzeke–
ringswetten. Ik zeg met enkele
collega's dat gaandeweg het
onderzoek geen verschuiving van die
doelstelling mag optreden.

D
Mevrouw Groenman (D66):
Voorzitter! De fractie van D66 kan
instemmen met het voorstel van de
vaste Commissie voor sociale zaken
en de Commissie voor de rijksuit–
gaven om een parlementaire enquête
te houden naar het functioneren van
de organen belast met de uitvoering
van de sociale verzekeringswetten.
De subcommissie, die lof verdient
voor haar voorbereidend onderzoek -

Mevrouw Groenman (D66)
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velen hebben het al gezegd - heeft
goede argumenten aangedragen
voor het houden van een parlemen–
taire enquête. Een parlementaire
enquête geeft de zekerheid dat wat
de Kamer wil onderzoeken ook goed
onderzocht kan worden. Het
commentaar van de vakbeweging
heeft mijn fractie voor kennisgeving
aangenomen.

Zoals ook vonge week in de
gezamenlijke procedurevergadering
door ons naar voren is gebracht,
stemmen wij in met een parlemen–
taire enquêtecommissie van negen
mensen en evenzovele plaatsvervan–
gende leden. Inzake de onderzoeks–
opdracht delen wij de mening van
beide commissies, dat het onderzoek
zich primair uitstrekt tot de uitvoe–
ringsorganen zelf, omdat onvol–
doende zicht bestaat op het feitelijk
functioneren van de buitengewoon
complexe uitvoeringsorganisatie,
overigens zonder dat op voorhand
van misstanden wordt uitgegaan.
Aangezien het echter ook kan gaan
om de vraag of de uitvoeringsor–
ganen recht doen aan de doelstel–
lingen van de evenzeer zeer
complexe wet– en regelgeving en
dus aan de bedoelingen van regering
en parlement als wetgevende
organen, is naar de mening van D66
de positie van de Kamer zelf ook in
het geding. Dit staat niet in de
formele onderzoeksopdracht, maar
valt impliciet te begrijpen uit de
stukken die de subcommissie ter
besluitvorming aan beide
commissies heeft voorgelegd.

Om elke publieke verdenking uit te
sluiten dat de Kamer haar eigen
positie buiten schot wil houden, wil
ik dit punt nog eens namens mijn
fractie benadrukken. Het is een
afgeleide van de feitelijke onder–
zoeksopdracht en het komt tot
uitdrukking in de lijst van personen
die in het kader van het onderzoek
gehoord zouden moeten kunnen
worden: leden en oud-leden van de
Staten-Generaal kunnen dus ook
worden gehoord in de parlementaire
enquête.

Thans doet zich in de marge van
de discussie van vandaag de situatie
voor dat publiekelijk de nieren
geproefd worden van potentiële
kandidaten voor het lidmaatschap en
het voorzitterschap van de parlemen–
taire enquêtecommissie. Voor D66
staat de geloofwaardigheid van zo'n
parlementaire enquêtecommissie

voorop. Voor ons is bij de beoor–
deling van de vraag wie lid moet
worden van de commissie, het
doorslaggevend criterium dat de
mogelijke dubbelrol van de commis–
sieleden vermeden moet worden. Er
moet worden vermeden dat een lid
van de enquêtecommissie op het ene
moment wordt ondervraagd en op
het andere moment in de getuigen–
bankjes plaatsneemt. Het is door
anderen ook al gezegd. Dat is voor
ons het doorslaggevende criterium.

Wij gaan ervan uit, dat elke fractie
voor zichzelf tot een verantwoorde
afweging komt omtrent de personele
afvaardigmg en wij zullen de resul–
taten van de afweging bij andere
fracties ook respecteren. Overigens -
maar dat is wellicht ten overvloede -
wensen wij de in te stellen
commissie zeer veel wijsheid toe.

D

De heer Van der Vlies (SGP) Ook
de fractie van de SGP wil beginnen
met het uitspreken van haar
waardering voor het werk van de
subcommissie. De aanleiding tot en
de argumenten voor een gedegen
onderzoek zijn voldoende bekend.
Die hoeven hier niet te worden
herhaald. De fractie van de SGP gaat
dan ook akkoord met de constatering
van de subcommissie, dat een
noodzakelijk onderzoek qua tijd en
opzet het mandaat van de commissie
te buiten gaat en er dus een moment
van beraad dient te zijn ter zake van
de voortgang van het onderzoek. Een
onderzoeksvoorstel is gedaan en de
fractie van de SGP gaat daarmee
akkoord.

In het voorstel prijkt een
tijdschema. Wij willen hieraan de
wens verbinden dat men zich tot het
uiterste zal inspannen om zich ook
aan dat tijdschema te houden. Met
de equipering van de onderzoeks–
commissie - over de vorm ervan kom
ik nog te spreken - en het daarbij
gevoegde budget kan worden
akkoord gegaan.

Dan doet zich vervolgens de vraag
voor: welke vorm kennen wij toe aan
het door het parlement in te stellen
onderzoek? Ik wil niet verhelen dat er
bij de SGP-fractie, het geheel
overziende - het gaat om een
onderzoek naar het feitelijk functio–
neren van de uitvoerïngsorganisatie
ter zake van de sociale zekerheid,
een doelmatigheidsonderzoek, de

effectiviteit en de rechtszekerheid
voor gerechtigden en de besteding
van middelen - oorspronkelijk een
lichte voorkeur bestond voor een
bijzondere kamercommissie.

Het gaat niet om het traceren van
misstanden. Op voorhand is de
schuldvraag geheel niet in beeld. Dat
hebben anderen geconstateerd en ik
voeg mij bij hen. De parlementaire
enquête is het zwaarste middel dat
het parlement heeft om een
onderzoek in te stellen. Dat moet
niet uitslijten. De voorkeur van een
groot deel van de Kamer is inmiddels
bekend. Vorige week is in de verga–
dering van beide vaste kamercom–
missies al gebleken dat de
SGP-fractie, alle overwegingen her
en der gehoord hebbende, zich in
geen geval wenst te verzetten tegen
het instellen van een parlementaire
enquête. Op zichzelf is dat natuurlijk
ook prima. De Kamer heeft dat
instrument en moet er met groot
respect mee omgaan.

Wij gaan akkoord met de omvang
van de in te stellen commissie, die
zal bestaan uit negen leden en negen
plaatsvervangende leden. Er is een
discussie ontstaan over de vraag,
wie nu bestens in die commissie
zouden kunnen plaatsnemen. Het is
onze stellige opvatting dat het doen
van voordrachten daartoe geheel tot
de verantwoordelijkheid van fracties
behoort. De SGP-fractie vooronder–
stelt bij diezelfde fracties echter wel
de volgende wijsheid. Voor de
ingestelde parlementaire enquête
zou het zeer bezwaarlijk zijn als
gaandeweg een discussie ontstaat
over de bemoeienis van leden van de
parlementaire enquêtecommissie
met de totstandbrenging van de
sociale verzekeringswetten. Met
betrekking tot de uitvoeringspraktijk
is het niet denkbeeldig dat de vraag–
stelling naar de beleidssfeer wordt
uitgebreid. Dan kun je ook komen bij
de wetgevende macht en het
toezicht. Als die discussie dan pas
wordt gevoerd, dan is dat compro–
mitterend. Dat schaadt het aanzien
van de parlementaire enquête en
uiteindelijk het aanzien van het
parlement.

Daarom hechten wij eraan, de
eerder geformuleerde wijsheid te
blijven vooronderstellen bij fracties
die tot voordrachten moeten komen.
Die fracties zullen daar dan in
prudentie mee omgaan, ook lettend
op artikel 4a van de Wet op de parle–
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mentaire enquête, het
amendement-Wiebenga. Overigens
zullen wij de voordrachten van de
fracties geheel respecteren.

Voorzitter! Het trefwoord conti–
nuïteit wil ik nog genoemd hebben.
De subcommissie heeft veel werk
verzet. Het ware wenselijk dat daar
zoveel mogelijk gebruik van kan
worden gemaakt. Het zal straks gaan
om een dieptesondering die liefst op
korte termijn plaatsvindt. De uitvoe–
ringsorganen staan ter discussie. Ik
denk voorts aan wetgeving ter zake
van de organisatie van de sociale
zekerheid, het volumebeleid
etcetera. Aan de ene kant mag het
instellen van een parlementaire
enquête het beleid en de ontwik–
keling ervan uiteraard niet ophouden.
Aan de andere kant is daar de
praktijk. Als er publiciteit ontstaat
rondom bepaalde waarnemingen via
de parlementaire enquête en er
tegelijk knopen ter zake van beide
beleidsterreinen moeten worden
doorgehakt, dan zal vrij spontaan de
behoefte aan het zwaluwstaarten van
een en ander kunnen optreden.
Daarom hecht ik eraan, nog een keer
te zeggen dat het tijdschema heel
uitdrukkelijk in de gaten zal moeten
worden gehouden. Uiteraard moet
dat gebeuren binnen de mogelijk–
heden en met behoud van kwaliteit
en zorgvuldigheid.

D

Mevrouw Doelman-Pel, voorzitter
van de vaste Commissie voor sociale
zaken en werkgelegenheid: Mijnheer
de voorzitter! Namens de Commissie
voor de rijksuitgaven en de vaste
Commissie voor sociale zaken en
werkgelegenheid heb ik er behoefte
aan, in het kort aan te geven hoe wij
gewerkt hebben en hoe wij tot het
onderhavige voorstel zijn gekomen.
Het verschijnen van het rapport van
de Rekenkamer en het verzoek van
enkele leden van deze Kamer om te
komen tot een onderzoek naar de
werking en de uitvoering van de
sociale zekerheid hebben ertoe
geleid, dat de commissies deze zaak
eendrachtig hebben aangepakt.
Beide commissies zijn meerdere
malen bij elkaar geweest. Er is een
werkgroep ingesteld om naar deze
problematiek te kijken. Dit was een
unaniem besluit. Vervolgens hebben
wij met elkaar vastgesteld, dat een
subcommissie van zes leden moet

worden ingesteld om te komen tot
een onderzoek. Ook dit was een
unaniem besluit. De subcommissie is
aan het werk gegaan en heeft
moeten constateren, dat de onder–
zoeksopdracht ruimer en dieper
moest worden geïnterpreteerd. De
subcommissie is bij beide
commissies gekomen met het
voorstel tot het instellen van een
enquêtecommissie. Vorige week
hebben beide commissies daarover
vergaderd en zijn tot de conclusie
gekomen, dat de beste weg is het
instellen van een enquêtecommissie.
De opdracht, door de subcommissie
verwoord, is overgenomen.

Er is besloten een brief te sturen
naar de voorzitter van deze Kamer
met het verzoek het onderzoek te
richten op de werknemersverzeke–
ringen. Duidelijk hebben we aange–
geven, welke groepen door de
enquêtecommissie gehoord kunnen
worden. De rol van de Kamer - dit
aan het adres van mevrouw Van
Nieuwenhoven - zal naar alle
waarschijnlijkheid aan de orde
komen. Het is uiteraard aan de
commissie om uit te maken, welke
mensen zullen worden gehoord. De
invalshoek is uiteindelijk de
uitvoering van de sociale zekerheid
en het toezicht op die uitvoering. De
Kamer is daarbij indirect betrokken.

De commissie heeft besloten, dat
de te vormen enquêtecommissie uit
negen leden dient te bestaan, in
tegenstelling tot de zes leden van de
subcommissie. Gezien de zwaarte en
draagkracht is het beter te komen tot
een samenstelling van negen leden.
Tevens zullen plaatsvervangende
leden worden aangewezen.

Wat mevrouw Brouwer vraagt, kan
formeel niet. De fracties hebben een
eigen verantwoordelijkheid voor het
voordragen van mensen. De namen
van de mensen worden door de
fracties doorgegeven aan de
voorzitter van deze Kamer. De
voorzitter benoemt de leden. Mijn
tegenvraag aan mevrouw Brouwer is:
wenst zij een openbaar debat over
de bezetting van de enquêtecom–
missie? Ik herhaal, dat in de
Commissie voor de rijksuitgaven en
de vaste Commissie voor sociale
zaken en werkgelegenheid is
afgesproken, dat het gaat om negen
leden. ledere fractie heeft een eigen
verantwoordelijkheid voor het
voordragen van personen.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Het spijt me dat ik kennelijk woorden
heb gebruikt die tot dit misverstand
aanleiding geven. De werkwijze is
natuurlijk die zoals door mevrouw
Doelman uit de doeken is gedaan.
ledere fractie kan zelf leden
voordragen. Ik heb enkele opmer–
kingen gemaakt naar aanleiding van
een discussie in het openbaar over
het voorzitterschap van de enquête–
commissie Ik heb daarbij gezegd:
bijvoorbeeld Ik heb dus geen lid of
een voorzitter voorgedragen. Zoiets
kan formeel ook niet.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA):
Voorzitter! Er zijn vervolgens een
paar opmerkingen gemaakt over de
termijn. Er moet een termijn gesteld
worden voor het onderzoek. Dat wil
niet zeggen dat, als de enquêtecom–
missie eerder gereed is, zij haar
rapport niet eerder mag aanbieden
aan de Kamer. Als zij echter een
langere periode nodig heeft dan tot
1 september volgend jaar - ik wijs
erop dat de uiterste datum 1
september 1993 is en dat het heel
frappant is dat het vandaag 1
september 1992 is - moet de
commissie aan de Kamer vragen om
een verlenging van de termijn.

lets dergelijks geldt met
betrekking tot de onderzoeksop–
dracht. Wij hebben met elkaar een
onderzoeksopdracht geformuleerd.
Indien de commissie daarvan in
bijzondere mate wil afwijken, dan -
dat is gebruikelijk in dit soort
gevallen - moet zij zich daarvoor
verantwoorden tegenover de Kamer.
Achteraf geldt overigens altijd een
verantwoordingsplicht van de enquê–
tecommissie jegens de Kamer.

Op de interpretatie betreft van
artikel 4a van de Wet op de parle–
mentaire enquête behoef ik, denk ik,
niet in te gaan namens de
Commissie voor de rijksuitgaven en
de vaste Commissie voor sociale
zaken. Wij hebben immers duidelijk
afgesproken dat iedere fractie een
en ander in haar eigen afweging zal
meenemen.

Voorzitter! Ik meen alle vragen die
in de richting van onze commissies
zijn gesteld te hebben beantwoord.
Ik verzoek u namens beide
commissies nu de gelegenheid te
geven aan de voorzitter van de
subcommissie om nog het een en
ander naar voren te brengen.
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D
De heer Buurmeijer (PvdA):
Voorzitter! De vorige week is
besloten dat de subcommissie blijft
functioneren totdat het besluit zou
zijn genomen tot het instellen van
een enquête. Ik wil op die grond en
uitsluitend op die grond heden–
middag nog iets zeggen over het
produkt dat de subcommissie heeft
afgeleverd. Ik maak tevens van deze
gelegenheid gebruik om grote dank
uit te spreken voor de waardering die
alle fracties hebben geuit voor het
werk van de subcommissie. Het is
plezierig om zoiets te horen.

In de discussie is èén element een
aantal keren naar voren gekomen,
namelijk de inzet van het onderzoek
en de relatie van het onderzoek tot
de Karner zelve. Ik kan het niet
anders zeggen dan in feite door de
heer Schutte is verwoord. Vanuit de
subcommissie hebben wij de
taakstelling en de opdracht geïnter–
preteerd. Daarbij hebben wij een
opzet geleverd die gericht is op het
vergroten van het inzicht in het
functioneren van de uitvoeringsor–
ganen die zijn belast met de
uitvoering van de sociale verzeke–
ringswetten. Let wel: daar ligt al een
aanzienlijk beperkmg in; daarbij gaat
het niet om de sociale zekerheid in
totaliteit.

Het onderzoeksmodel zou ik willen
typeren als een cyclisch model. Je
gaat via de lijn van de vastgestelde
wet– en regelgeving de organisatie
in. Je lijkt hoe de uitvoering daar
verloopt, waarbij in de opzet alle
ruimte wordt gegeven om, zoals de
heer Wolters het zei, na te gaan
welke invloed de jurisprudentie heeft
gehad op de uitvoering. Dat leidt tot
een conclusie over dat verloop.
Indien dan bijvoorbeeld blijkt dat de
regelgeving te ingewikkeld is, komt
in die cyclus de zaak terug bij
degene die verantwoordelijk is voor
de wetgeving, regering en Kamer. In
die zin is de rol van de Kamer als
medewetgever impliciet in dit hele
onderzoek aanwezig. Ik vind het
plezierig vanmiddag te kunnen
zeggen dat ik ervan uitga - dat zal de
parlementaire enquêtecommissie zelf
hebben te bepalen - dat de rol van
de Kamer daarmee ook expliciet in
het onderzoek aanwezig is. In de
onderzoeksopzet is dit impliciet het
geval vanwege de cyclus die daarin
is beschreven en waarvoor ook een

schema is gegeven, waarin vanuit de
wetgeving wordt geredeneerd.

Ik bhjf er waarde aan hechten dat
hier is gezegd dat de opdracht van
beide moedercommissies aan de
subcornmissie was, dat het zou gaan
om het functioneren van de uitvoe–
ringsorganen.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, overeen–
komstig het voorstel van de vaste
Commissie voor sociale zaken en
werkgelegenheid en de Commissie
voor de rijksuitgaven een onderzoek
in te stellen te besluiten en de
termijn waarbinnen het onderzoek
voltooid moet zijn, te bepalen op een
jaar na heden. Tevens stel ik voor,
een commissie van onderzoek in te
stellen. Ik bepaal dat die commissie
zal bestaan uit negen leden en negen
plaatsvervangende leden. De samen–
stelling van de commissie zal ik op
een nader tijdstip aan de Kamer
meedelen.

Het besluit van de Kamer tot het
instellen van het onderzoek, alsmede
de samenstelling van de commissie,
zal zodra de samenstelling bekend is,
in de Staatscourant worden
geplaatst.

Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging

van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen tot aanpassing
van de administratieve verplich–
tingen ten dienste van de belas–
tingheffing en in verband
daarmee wijziging van enige
andere wetten (aanpassing van
administratieve verplichtingen)
(21287);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de Algemene wet inzake de
douane en de accijnzen tot
nadere vaststelling en
aanpassing van administratieve
verplichtingen (administratieve
verplichtingen) (21339)

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D

De heer Vreugdenhil (CDA):
Voorzitter! De ontwikkelingen in de

administratieve technieken staan niet
stil. Het is daarom goed, dat dit
wetsvoorstel een modernisering
bevat. De uitwerking is niet
eenvoudig. Enerzijds moet een rijks–
accountant niet met gebonden
handen zijn werk doen - ik citeer een
niet onbelangrijke public accountant
- anderzijds moet de inbreuk op de
normale bedrijfsgang zo gering
mogelijk zijn. Burgers zijn er nu
eenmaal niet voor de overheid.
Blijkens een rapport van de Reken–
kamer mankeert er nogal wat aan de
kwaliteit van de controle. Ook aan
die kant van de zaak moet hard
worden gewerkt, anders komen de
lasten, ook die van een niet kwali–
teitsvolle controle, te zeer terecht bij
de vaak goedwillende ondernemers.

De accountantscontrole is slechts
een tak van bedrijvigheid van
accountantsmaatschappen. Gezien
recente gegevens uit de VS en het
VK is het ongeveer 50/50. Bij een
aantal accountantsmaatschappen is
de controle-arbeid al een minder
belangrijk onderdeel geworden. Er is
sprake van een multidisciplinaire
groep van financiële dienstverleners.
Regelmatig kan men horen dat men
een onderneming is. Het zijn niet
meer de oude vrije beroepsbeoefe–
naren.

Bij kleinere kantoren is vaak de
zaak nog gebundeld. Uiteraard voor
zover het om fiscale adviezen en
correspondentie gaat, moet een
zekere terughoudendheid worden
betracht, dezelfde terughoudendheid
als ter zake van adviezen van belas–
tingadviseurs. De zaak ligt wat
moeilijker bij controledossiers. Ik kan
mij voorstellen dat zich bij kleinere
kantoren wat mengvormen
voordoen. Die controledossiers
kunnen ook voor de fiscus belang–
rijke informatie bevatten. Het kan
ook om informatie gaan die op
zichzelf niet relevant is, zoals
commentaar op beweringen en
personen.

Het is een bekend twistpunt of de
fiscus ook inzage mag hebben in de
controledossiers. De CDA-fractie
geeft er de voorkeur aan, ter zake te
werken met een convenant. Na
ingewonnen advies van de Algemene
Rekenkamer kan naar mijn mening
zo'n convenant tot stand komen. De
huidige directeur van het NIVRA, de
heer Molenveld, heeft al eens op de
wenselijkheid van zo'n convenant
gewezen tijdens een interview van
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20 januari 1990 in de Volkskrant.
De vraag rijst of het bij een

bepaald dossier gaat om adviezen,
correspondentie, e d , waar de fiscus
geen inzage in heeft krachtens een
aanschrijving of dat het om feitelijke
gegevens gaat. Het lijkt mij
verstandig om ter zake een vertrou–
wensaccountant te benoemen, een
wat oudere accountant die misschien
geen praktijk meer uitoefent of een
gewezen rijksaccountant. Op deze
manier kunnen wij dit probleem
oplossen.

Voor de goede orde zij opgemerkt
dat de CDA-fractie op zichzelf geen
bezwaar heeft tegen inzage in
accountantsdossiers. Dit is overigens
al mogelijk onder het geldend recht.
Het CDA acht het betoog van de
staatssecretaris op dit punt dan ook
juist.

In de stukken is de vraag al aan de
orde geweest of deze dossiers
worden gebruikt wanneer er sprake
is van bepaalde lacunes, dan wel dat
je daarmee begint. Het lijkt mij
verstandig om pas in een uiterst
geval, wanneer er via de dossiers van
het bedrijf niet achter te komen is,
gebruik te maken van de controle–
dossiers.

Ongeveer een zelfde problematiek
geldt voor koppeling van databe–
standen en doorbladeren van
elektronische informatiesystemen.
Ook dan kom je toch een beetje aan
de grenzen van wat een rijksac–
countant kan doen. Ook op dit punt
is een advies van de Algemene
Rekenkamer gewenst. Zij is eraan
gewend, met deze problemen om te
gaan. Bovendien staat zij enigszins
buiten de overheid in engere zin.
Men kan op een goed onafhankelijk
oordeel van de Rekenkamer rekenen.
Dat is ook gewenst, omdat hierbij
grote zorgvuldigheid geboden is. Als
het één keer goed mis gaat, kunnen
wij deze wellicht goede methode de
eerstkomende jaren namelijk niet
toepassen.

In de praktijk speelt het inzage–
recht in adviezen van interne fiscale
juristen steeds een rol. Daartegen
bestaat bezwaar bij deze groep. Ik
kan mij dat ook wel voorstellen. Ik
geef het volgende voorbeeld. Een
directeur oppert het idee om in een
tax haven iets te beginnen, waarop
een jurist in een notitie aan de
directie of de raad van commissa–
rissen schrft dat dit niet zo
verstandig is. Wanneer de fiscus

inzage heeft in al dat soort notities,
is dat bar vervelend. Immers, de
onderneming komt onder een
bepaalde verdenking te staan, iets
wat absoluut niet nodig is. Ik heb
zoiets eens meegemaakt in een
vergadering van een raad van
commissarissen. Daarin kwam de
boekhouder ineens met een fraai
plan. Ik heb dat afgeschoten. De
vraag is dan, of dit in de notulen
moet worden opgenomen. Als het in
de notulen staat, is het effect nogal
slecht.

Er moet een mogelijkheid blijven
voor een vorm van interne corres–
pondentie. Wanneer de interne fisca–
listen lid zijn van de Nederlandse
orde van belastingadviseurs of van
de Federatie van belastingconsu–
lenten en dus aan een zeker tucht–
recht zijn onderworpen, moet er
eigenlijk hetzelfde standpunt
ingenomen worden: voor adviezen en
brieven bestaat er geen inzagerecht.
Ik begrijp dat men zich heden ten
dage wel zal redden via privécorres–
pondentie, maar dat lijkt mij niet zo
gewenst. Wij kunnen deze zaak dus
beter met de groep opnemen en een
soort convenant of een regeling
maken en daarnaar handelen. Dat
kan een stuk spanning wegnemen.

Bij het systeem van bevragen van
personen van bovenaf stuit je weer
op het verschil tussen het gedrag
van een public accountant en van de
rijksaccountant. Vaak wordt de rijks–
accountant als het ware in een hokje
gezet waar hij de fiscale jurist
ontmoet. De vragen worden dan
doorgespeeld. Dat werkt niet altijd
erg snel. Het is ook niet altijd
praktisch. In principe moet de
directie de vragen kunnen beant–
woorden. Daarna, bij gebleken
lacunes, moet men naar beneden
gaan. Misschien kan de staatssecre–
taris ons berichten, mede in het
kader van een toezegging bij het
ISMO-debat over de positie van de
accountant, wat het verschil is
tussen wat een public accountant en
een rijksaccountant bij een bedrijf
doet en mag doen. Ik was toch wel
onder de indruk van de woorden van
de public accountant die ik reeds
geciteerd heb, namelijk dat de rijks–
accountant een beetje met gebonden
handen daar zit. Dat is de ene kant
van de zaak. De andere kant van de
zaak begrijp ik ook best. Zo'n man
loopt daar rond en ontmoet dan
misschien wel personeelsleden met

wat rancune: dat is toch ook niet
altijd de goede gang van zaken.

Ik kom nu bij de bewaarplicht. Dat
is een noodzakelijke, doch grote last
voor het bedrijfsleven. Als je soms
een brief terug wilt hebben bij een
bedrijf, moeten zij naar pakhuizen
toe waar alle notities, brieven en dat
soort zaken liggen opgeslagen. Het
is bepaald niet eenvoudig. Beperking
tot datgene wat nuttig is, is dringend
gewenst. Daar is nu het wetsontwerp
als het ware nog wat in gebreke,
want ons is een algemene maatregel
van bestuur reeds toegezegd in de
memorie van toelichting van
september 1989. Dat is nu drie jaar
geleden. Er zou een overleg plaats–
vinden met Justitie. De memorie van
antwoord, van 26 oktober 1990,
vermeldt wederom dat er overleg
zou worden gepleegd Nu, het is
allemaal "overleg plegen". Je denkt
dan wel eens dat er een werkgroep
bestaande uit de heren Slak en
Schildpad is ingesteld, want het
duurde toch wel lang. Men heeft
waarschijnlijk een wedstrijd
gehouden wie toch wel het
langzaamst kan lopen. Het zal wel zo
zijn dat het ene departement het
andere de schuld geeft, maar het
resultaat is dat er nu nog niets is.

Het kan best zijn dat bij een van
beide departementen de prioriteit
van het onderwerp niet zo groot is.
Welnu, laat men dat dan gewoon
eerlijk zeggen dan zijn wij daarmee
klaar, want nu worden in de nota
naar aanleiding van het eindverslag
vele door Justitie te raadplegen
adviesorganen genoemd. Ik heb er
maar van één gehoord, te weten het
VNO, waar men zegt op een gegeven
moment geraadpleegd te zijn, met
een paar bedrijfsjuristen. En verder
heb ik in dezen niets vernomen. Het
lijkt mij dus dat wij maar eens
moeten weten wat er allemaal
precies een rol speelt en welke
adviesorganen er nu geraadpleegd
moeten worden. Wanneer is er
advies aangevraagd? Wanneer zijn
adviezen binnengekomen en op welk
adviezen wordt nog gewacht? Laten
wij nu maar eens goed kijken wat er
aan de hand is, waardoor er nu drie
jaar op zo'n AMvB wordt gewacht.
Het is ongeveer hetzelfde als bij de
bankenrichtlijn. Ook die is een paar
jaar onder handen. Gelukkig is het
ontwerp nu juist binnengekomen,
nog voor de plenaire behandeling,
maar het heeft een hele tijd geduurd.
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De vraag is ook, wanneer nu
eindelijk het BW wordt gemoderni–
seerd op het gebied van het
boekhouden, enz. Ik kan mij best
voorstellen dat het allemaal de
prioriteit niet heeft. Wij hebben het
richtlijnenrecht te verwerken, maar
laten wij dan een niet al te optimis–
tische planning maken en zeggen dat
in het jaar 1999 of daaromtrent
zoiets kan gebeuren. Dan weten wij
dit in ieder geval en hoeven wij ons
niet te ergeren, als het niet voor dat
tijdstip gebeurt.

Mijnheer de voorzitter! De
CDA-fractie heeft in de schriftelijke
stukken op een gegeven moment de
redevoering van prof. Bindenga op
het accountantscongres, het
NOVAA-congres van 1987,
geciteerd, ter zake van wat een
accountant kan en dat soort dingen
meer. Daarover wordt in de nota
naar aanleiding van het eindverslag
opgemerkt dat prof. Bindenga - ik
meen dat hij vice-voorzitter is van
wat tegenwoordig de grootste
Nederlandse accountantsmaatschap
is - slechts de opvatting van de
argeloze leek heeft weergegeven. Ik
dacht niet dat dit juist is, gezien de
context. Ik lees zijn verhaal maar
eens even door, want het komt mij
verder nog wel van pas.

Het funderen van de systema–
tische controleleer, zo zegt Bindenga
op dat NOVAA-congres, had als
achtergrond dat de gebruiker van
een jaarrekenmg terecht bepaalde
verwachtingen mag hebben, als een
accountant een onderzoek heeft
verricht. Het financieel-economisch
verkeer dat op grond van informatie
uit jaarstukken besluiten neemt, mag
ervan uitgaan dat informatie
betrouwbaar is, als de naam van een
accountant ermee is geassocieerd.
Informatie is betrouwbaar, als de
opbrengsten volledig zijn verant–
woord en de techniek van de
accountantscontrole moet een
accountant in staat stellen een
verklaring hieroverte kunnen geven.
Voor de dikwijls naamloze gebruiker
is dit de betekenis van een
zogenaamde verklaring van
getrouwheid: de opbrengst is juist,
tijdig en volledig. Een dergelijke
verklaring houdt eveneens in dat de
bezittingen aanwezig en juist
gewaardeerd moeten zijn en de
schulden volledig zijn opgenomen. In
dit verband moet ook worden
beschouwd dat het geven van een

dergelijke accountantsverklaring, een
verklaring van getrouwheid, alleen
kan zijn voorbehouden aan personen
die kennis en vaardigheid hebben in
het toepassen van een systematische
controleleer, ter bescherming van
het naamloze financieel-econo–
mische verkeer.

Hij sprak niet tot leken maar tot
leden van de NOVAA die hij juist
wilde vertellen dat zij dat allemaal
niet konden en dat het voorrecht van
de volledige controle aan de
beroepsgroep, waartoe de heer
Bindenga behoorde, was voorbe–
houden Dit vond allemaal plaats
voordat de initiatiefnemers aan de
Accountantswet begonnen en het zal
binnenkort allemaal anders zijn.
Maar het geeft toch duidelijk weer
wat de mogelijkheden zijn. Ik weet
wel dat anderen zeggen dat dit
allemaal niet zo goed kan maar dat is
een ander verhaal. Een accountant
kan uiteraard ook bedrogen worden.

Ter zake van de waardering van
schulden zal de accountant dikwijls
te raden moeten gaan bij andere
deskundigen als actuarissen,
advocaten en belastingadviseurs. Ik
noem als voorbeeld een situatie op
een bank waar ingewikkelde zeker–
heidsverhoudingen slechts in samen–
werking met juristen kunnen worden
bekeken. Hetzelfde geldt voor belas–
tingadviseurs. Vroeger gaf ik opinies
af ter zake van de belastingplicht van
een onderneming. Vooral Ameri–
kaanse bedrijven vroegen mij dan of
er moeilijkheden waren te
verwachten. Men wil heel precies
weten of er geschillen met de fiscus
verwacht worden of dat de cliënt van
fraude verdacht wordt. Kortom, mijn
personeel maakte een verklaring over
hoe de zaken er voor stonden en ik
tekende die. Welnu, een accountant
mag op zo'n verklaring van een
bevoegd adviseur afgaan. Natuurlijk
kan de accountant ook bedrogen
worden. Er zijn ook zaken die hij
moeilijk kan weten. Er is buiten de
accountant om allerlei bedrog
mogelijk. Men kan niet zeggen dat
een accountantsverklaring te allen
tijde de accountant aansprakelijk kan
houden. Maar de zaak is ook bepaald
niet andersom. De rechter, ook inter–
nationaal, is niet snel geneigd om de
accountant van zijn verantwoorde–
lijkheid te ontslaan indien de juiste
procedures niet zijn gevolgd. Er
wordt immers dikwijls een offerte
gedaan waarbij men een bepaalde

risico-analyse voor lief neemt.
Wanneer het dan mis gaat, kan men
moeilijk zeggen dat men het risico
heeft genomen om dat onderdeel
niet te bekijken. Zelf heb ik dat ook
eens meegemaakt. Alle kasafreke–
ningen via voorlieden op werken
werden in dat geval niet onderzocht
en toen bleek dat er zwart loon werd
betaald. Dat is natuurlijk een beetje
vervelend.

Op 12 maart 1991 heeft de Kamer
een motie aangenomen en ook in de
stukken is eerder om wetgeving
gevraagd, om een bepaalde post van
artikel 375, namelijk die van lid 1,
sub h, Boek 2 meer gewicht te geven
door uitsplitsing. Dit is van groot
belang voor de bewijsvoering. De
jaarrekening wordt opgemaakt om
tot bewijs te dienen en in die bewijs–
voering kan men zien wat er wel en
wat er niet is misgegaan. Die zaak is
duidelijk en de verantwoordelijk–
heden liggen ook duidelijk. Ik weet
wel dat een inspecteur altijd de
specificatie kan opvragen maar dat
kan dan al in het kader van een
bepaalde vervolging gebeuren. Hij
zou daarbij moeten zeggen tegen de
belastingplichtige dat hij op
onderzoek is naar zwart loon. Het is
de vraag of die belastingplichtige
dan moet antwoorden wanneer om
zo'n uitsplitsing wordt gevraagd in
het kader van verdenking van fraude.
Wanneer die specificatie tevoren
wordt gegeven, is naar mijn oordeel
en naar dat van gezaghebbenden op
dit terrein, de bewijsvoering voor
Justitie een stuk eenvoudiger.

Is die uitsplitsing nu wel zo
moeilijk als altijd wordt voorgesteld?
De premies loon– en omzetbelasting
volgen eenvoudig uit de aangifte die
in januari moet worden ingediend.
Omzet en loonkosten vormen nu juist
typisch een onderdeel van de jaarre–
keningcontrole. Je kunt zien of de
omzet rijmt met de afgedragen
omzetbelasting. Hetzelfde geldt voor
de loonkosten. We zien dat ook in de
Leeuwarder-procedure terug. Je kunt
niet zoveel meer machines maken
wanneer de daarbij behorende lonen
niet worden aangetroffen. In een
bekend fraudegeval ontdekte de
directie van een moedermaat–
schappij een grote fraude bij de
dochtermaatschappij omdat de
biggen bij de dochtermaatschappij
geen voer aten. Toen bleek
natuurlijk, dat de biggen er niet
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waren. Met zulke verbanden kun je
zaken ontdekken

Ter zake van onkostenvergoe–
dingen en andere typisch fiscale
kostervkan, zo nodig, informatie
worden ingewonnen bij de bevoegde
adviseur. Dat moet nu ook allemaal
al gebeuren. Wanneer deze zegt, dat
de onkostenvergoedingen plaats–
vinden conform een pleitbare inter–
pretatie van de wet - verder hoeft
men niet te gaan - kunnen deze
worden gevolgd. Ik verwijs in dit
verband naar een artikel de
overleden rijksaccountant Busio in
MAB van mei 1989. Ik heb zelfs de
indruk, dat de heer Busio wel wat
veel eisen stelt aan de accountant en
dat het allemaal wel wat eenvoudiger
kan, ook in de praktijk.

Met betoog van de staatssecretaris
in de schriftelijke voorbereiding over
de vennootschapsbelasting is niet
geheel juist. Een belastmgschuld
vloeit naar Nederlands recht uit de
wet voort De staatssecretaris zegt
nu, dat hetgeen wat zeker is onder
de schuldenpost ex artikel 375, lid 1,
sub h, BW kan worden opgenomen,
maar wat onzeker is, kan onder een
andere post bij de latente belas–
tingen worden opgenomen Ik denk
niet, dat dit juist is; het gaat er niet
om wat zeker is, het gaat erom wat
bij de steeds voortschrijdende juris–
prudentie naar het oordeel van de
directie redelijk pleitbaar of verde–
digbaar is. De accountant hoeft
absoluut niet goed te vinden wat
later de Hoge Raad zo zal vinden of
wat hij denkt dat de Hoge Raad zal
vinden. Het gaat erom, dat het
redelijk pleitbaar is.

De zaak ligt ter zake van het belas–
tingrecht en ter zake van de fiscale
verplichtingen nauwelijks anders dan
verplichtingen uit hoofde van
arbeidsrecht. Ook daar zal vaak een
deskundige moeten worden gevolgd
om bijvoorbeeld een waardering op
te nemen van een ontslagprocedure,
een ongevalsprocedure, enz. Bij een
latente belasting gaat het louter om
verschillen, die uit de fiscale en de
commerciële boekwaarde voort–
vloeien. Ik noem in dit verband de
vervangingsreserve.

Waar het nu om gaat, is het
volgende. Bij fraude maak ik de
vergelijking met de
Leeuwarder-procedure en bij het
onzorgvuldig innemen van stand–
punten komt het verschil bij een
specificatie duidelijk naar voren. Ik

herhaal voor de zekerheid, dat
uiteraard van het lopende jaar de
verschuldigde vennootschapsbe–
lasting op een taxatie berust.
Misschien die van het jaar daarvoor
ook nog wel. Het hoeft niet zo'n
gekke taxatie te zijn, want zo moeilijk
is het ook weer niet. De afschrij–
vmgen zijn namehjk meestal bekend.
Er zit in ieder geval een marge
tussen de geschatte bedragen en
hetgeen later uit de aangifte blijkt.
Maar dat doet er ook niet zoveel toe.
Het gaat erom, dat de verantwoorde–
lijkheden duidelijk komen te liggen
om de bewijslast voor de valsheid in
geschrifte of voor belastingont–
duiking, premie-ontduiking gemakke–
lijker te maken. Bij een vergaar–
bakpost is namelijk het bewijs uit
dien hoofde wat moeilijk te leveren.
Als er bijvoorbeeld voor 1 mln. aan
zwart loon is betaald, kan dat bedrag
door de vennootschapsbelasting
onder de vergaarbakpost als het
ware worden toegedekt. Bovendien,
de heer Obers heeft al eens in een
interview in NRC Handelsblad van 21
december 1989 naar aanleiding van
de Leeuwarder-procedure aange–
geven, dat vele accountants het
volgende plegen te doen. Wanneer
zij een fraude constateren, nemen zij
ergens in een jaarrekening wat
grotere verplichtingen op. Daarmee
is het vermogen op zichzelf goed,
omdat elders in de jaarrekening de
schuld is opgenomen - bijvoorbeeld
onder latente belasting of een
andere post - maar daarmee zit het
niet onder de post waar het zou
moeten zitten. Hij acht dat overïgens
niet juist en wij zullen hem daarover
niet verder lastig vallen. Hij consta–
teert slechts wat naar zijn mening
gebruik was en - vrees ik - ook nog
wel eens is. Ik heb met de heer Van
der Vaart op dit punt een
amendement ingediend. Ingevolge
dat amendement, dat wat de
techniek betreft uitvoerig is toege–
licht bij het stuk zelf, wordt bij de
indiening van de aangifte een speci–
ficatie meegestuurd. Ik kan mij
voorstellen dat die specificatie bij
het vragen van uitstel na een
halfjaar, wanneer de jaarrekening
klaar is, wordt meegestuurd. De
0-eenheden hebben zo direct een
overzicht van wat er aan de hand is.
Zij kunnen dus vrij eenvoudig zien
waar nog iets aan mankeert. Dat is
vrij simpel. Ik geef toe dat zij het ook
kunnen vragen, maar ik heb zojuist

uitgelegd dat daar ook weer
bezwaren aan vastzitten. Voor een
ondernemer betekent dit geen
lastenverzwaring. Hij moet namelijk
voor de in het Burgerlijk Wetboek
opgenomen regelgevmg voor de
jaarrekening bepaalde dingen
optellen. Dat saldo moet ergens
geplaatst worden. Welnu, hij
ontleedt nu als het ware de optelsom
weer Dat heeft hij allemaal al ergens
opgeschreven of in een computer
staan en nu stuurt hij dat op. Dat kan
dus geen extra werk zijn.

De heer Van Rey (WD): Voorzitter!
De heer Vreugdenhil vindt het geen
lastenverzwaring. Is het dan een
administratieve lastenverzwaring?

De heer Vreugdenhil (CDA): Er
moet een optelsom worden gemaakt.
Er is een aangifte gedaan voor de
loonbelasting over de maand
december van het afgelopen jaar.
Die was bijvoorbeeld ƒ 20.000. De
aangifte voor de omzetbelasting was
voor januari bijvoorbeeld ƒ 30.000.
Je schat dat er nog een nabetaling
van de vennootschapsbelasting over
1990 moet komen van ƒ 50.000 en
dat de winst over 1991 ƒ30.000 is.
Dat tel je keurig bij elkaar op en die
post komt onder artikel 375, lid 1,
sub h. Welnu, die elementen van die
optelsom en het totaalbedrag
moeten worden opgestuurd naar de
fiscus. That's all.

De heer Van Rey (WD): De heer
Vreugdenhil geeft zelf al een
argument om de kwestie niet op
deze wijze aan te pakken: hij heeft
twee keer van schattingen
gesproken. Wat hebben die cijfers
dan voor waarde? Er moeten schat–
tingen worden gemaakt, dus het
voorstel van de heer Vreugdenhil is
praktisch onuitvoerbaar. De cijfers
kunnen niet daadwerkelijk worden
hard gemaakt, omdat het om schat–
tingen gaat.

Naar het antwoord op mijn tweede
vraag ben ik nog veel benieuwder.
Wat heeft het overleg van het CDA
met de achterban en met name met
het bedrijfsleven op dit punt
opgeleverd? Was het bedrijfsleven
ook van mening dat het geen lasten–
verzwaring was?

De heer Vreugdenhil (CDA): Op dat
laatste punt kom ik later terug. Het
eerste punt zal ik nog eens uiteen–
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zetten. Het kan op zichzelf geen
lastenverzwaring voor een onder–
nemer zijn om elementen van een
optelling die hij heeft gemaakt, op te
sturen. Ik zie niet in waarom dit
enige relevante lastenverzwaring zou
zijn. Natuurlijk zijn er taxaties bij en
die schrijft de ondernemer misschien
achter het woordje "tax". Voor de
toepassing van onze wetgeving over
de jaarrekening merk ik echter op
dat de heer Usselmuiden in zijn
commentaar zegt dat deze post
speciaal is ingebracht in verband met
fraude. Het vaststellen van de post
moet ook wel serieus gebeuren. Een
buitenstaander kan immers, gelet op
het feit dat een ondernemer zo veel
belastingverplichtingen heeft en dat
ter zake van deze verplichtingen een
bijzonder voorrecht geldt, zeggen
dat die onderneming wat minder
waard is. Er is immers sprake van
een hypotheek en van belastingen.
Kortom, de ondernemer moet het
goed weten. Natuurlijk is er sprake
van taxaties, maar die taxaties
moeten wel serieus zijn. Waar het op
aankomt, is natuurlijk dat er iets
mankeert aan bijvoorbeeld de
opgave van de lonen als er fraude
gepleegd is in een voorafgaand jaar.
Er dreigt namelijk een navordering
en daar komt ook boete bij. Er
ontstaan dus grote verschillen. Wij
komen hier nog over te spreken,
maar wij moeten ter zake van de
resultaten van de controle ook
constateren dat wij moeten kijken of
een bepaalde jaarrekening heeft
gedeugd als er een correctie heeft
plaatsgevonden van 800 mln. Er
kunnen enorme correcties zijn. Met
name door boetes kan het bedrag
hoger worden. Al met al zie ik niet in
dat voor een onderneming sprake is
van een lastenverhoging.

Vervolgens kom ik op de
accountant.

De heer Van Rey (VVD): En het
overleg met het bedrijfsleven?

De heer Vreugdenhil (CDA):
Daarover kom ik straks nog te
spreken. Mocht ik het vergeten, dan
kunt u mij aan mijn jas trekken.

De accountant behoeft geen extra
werk te verrichten. Hij kan volstaan
met de mededeling dat hij in het
kader van de normale jaarrekening–
controle geen fraude heeft kunnen
constateren. Het is natuurlijk
uitstekend indien een verklaring van

getrouwheid ter zake kan worden
afgegeven. Ik zou dat prima vinden.
Je kunt ook nog zeggen: de loonbe–
lasting heb ik gecontroleerd en daar
zit niks tussen. Ik heb vroeger wel
eens cliënten gehad die dat erg fijn
zouden hebben gevonden. Zij zeggen
immers: wij willen minder worden
gecontroleerd. Dat is de andere kant
ervan, zoals ook in de toelichting op
het amendement staat. Het gaat hier
om een beroepsgroep die over een
specifieke verantwoordelijkheid
beschikt, zoals de staatssecretaris
van Justitie op de recente accoun–
tantsdag en de minister van Justitie
tijdens het ISMO-debat op 18 juni jl.
hebben opgemerkt.

Hiertegen wordt aangevoerd dat
de NIVRA-accountant hiervoor extra
zal gaan rekenen. Zo schijnen de
NIVRA-voorschriften te zijn. Wij
moeten dat voor de zekerheid nog
maar eens onderzoeken voordat wij
tot stemming overgaan. Het kan mij
echter niet zo bar veel schelen.
Indien de wetgever immers niet eist
dat de NIVRA-accountant een
bijzonder onderzoek instelt en de
NIVRA-accountant wil wel zo'n
bijzonder onderzoek instellen, dan
horen wij dat vanzelf wel. Het kan
zijn dat hij dan geen verklaring
afgeeft. Een ander zegt wellicht dat
hij geen extra onderzoek behoeft te
doen, maar dat hij het helemaal
goed heeft bekeken en wel een
verklaring afgeeft. Men kan echter
niet in dit geval, als de wetgever
geen extra onderzoek vereist, de
rekening bij de cliënt presenteren als
de accountant wel dat extra werk wil
doen. Ik merk overigens op dat de
accountantsnota tegenwoordig
veelal onder kritiek staat wat de
hoogte ervan betreft. Er worden vaak
offertes gevraagd. Ik denk dus dat
men er commercieel wel niet zoveel
van zal merken. Maar goed, het lijkt
mij dat wij hieraan bij de behan–
deling van de Accountantswet
aandacht kunnen geven. Mocht dit
wel het geval zijn, dan zullen wij
wellicht een bepaling in de accoun–
tantswetgeving moeten opnemen
waarin staat dat, wanneer de
accountant aan deze verplichting
voldoet, hij niet kan zeggen dat hij
toch een extra onderzoek moet
instellen. Als de wet zegt dat hij dat
niet behoeft te doen en hij doet het
dan toch, dan acht ik dat een dolle
boel. Dat argument lijkt mij, eerlijk
gezegd, sterk te zijn ingegeven door

het feit dat men er gewoon geen zin
in heeft. Dat is echter een heel
andere kwestie.

Bij een onderneming waarvan de
accountant regelmatig stelt dat hij
tijdens de normale controle geen
fraude heeft kunnen constateren en
zeker bij een onderneming waarbij
voor onderdelen of het geheel van
de fiscale schulden een goedkeu–
rende verklaring wordt verstrekt, is
er weinig reden om een nauwkeurig
onderzoek in te stellen. Dan kan,
zoals de Rekenkamer wenst, de
controle meer selectief worden
toegepast. Dan behoef ik niet meer
een briefje te beantwoorden van een
Nederlands hervormde kerk met èén
koster en één predikant die eens in
de drie jaar een loonbelastingcon–
trole krijgt. Dat kan meer gericht
gebeuren. Ik hoop dus dat op deze
wijze via dit amendement een betere
scheiding tussen schapen en bokken
kan plaatsvinden.

Het heeft geen zin om voor alle
boekhoudkantoren een zelfde
verklaring af te geven. Feitelijk
dienen al deze boekhoudkantoren
zelf al de aangiften loon– en omzet–
belasting in. Daardoor vallen zij al
zeer snel onder het mede plegen en
zijn zij al heel gauw strafbaar uit
hoofde van een ander wetsartikel,
zoals belastingadviseurs ook
strafbaar zijn indien zij bewust
meehelpen met de indiening van een
te lage belastingaangifte.

Uit contacten met het bedrijfs–
leven is mij duidelijk geworden dat
de juiste afdracht van loonbelasting
en sociale premies een grote rol
speelt in het kader van de ketenaan–
sprakelijkheid. Het is voor onderne–
mingen bijzonder lastig om zich
zeker te stellen. Men weet niet of
men niet later alsnog een rekening
van de fiscus krijgt gepresenteerd.
Men wil graag goed betalen, maar
niettemin heeft men geen zekerheid.
Er zijn haast geen maatregelen te
bedenken om dit risico goed af te
schermen. Ik meen echter dat deze
verklaring een goede afscherming
kan zijn. Als men deze verklaring kan
overleggen, kan de ondernemer
ervan op aan dat de zaak gezond is.

Voorzitter! Wij zijn al enige tijd
met de fraudemelding bezig. In
maart 1987 heb ik dit onderwerp al
in de Kamer aan de orde gesteld.
Sedert die tijd is er niet zoveel
gebeurd. Justitie heeft de kwestie
onder handen genomen. Minister
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Hirsch Ballin wilde komen tot een
fraudemelding via het beroep waarin
de fiscus later inzage kan hebben.
Tijdens het debat van 18 juni jl. heb
ik mijn twijfel over het nut hiervan
uitgesproken. De fraudemeldingen in
het kader van het eigen beroep kan
men indienen bij een advocaat die
het stuk niet hoeft te laten zien. Dan
is men weer even ver. Ik constateer
dat de regering in vijf jaar nog niets
bereikt heeft. Alleen de interne richt–
lijnen voor accountants zijn
gewijzigd, maar hoe kom je te weten
of daar in de praktijk enig gevolg aan
wordt gegeven? Er ligt nog niets op
tafel dat ons enig houvast kan
bieden. Het NIVRA wil niet
meewerken. Ovengens gaat dit
amendement minder ver dan een
fraudemelding. Er behoeft geen
papier ondertekend te worden.

De heer Van Rey (VVD): Voorzitter!
De heer Vreugdenhil zegt dat het
NIVRA niet wil meewerken. Kan hij
dit toelichten? Is het niet zo dat de
materie zo ingewikkeld is dat er een
goed overleg tussen overheid,
accountantsorganisaties en bedrijfs–
leven dient plaats te vinden? Wij zijn
het er allemaal over eens dat fraude
op het gebied van sociale verzeke–
ringen en belastingen bestreden
moet worden. Ik noem ook de belas–
tingen omdat mij anders weer een
verwijt gemaakt worden.

De heer Vreugdenhil (CDA): Ik zal u
zeker niet verwijten dat de
VVD-fractie geen aandacht heeft
voor fraude op bepaalde gebieden.
Minister Korthals Altes heeft dit punt
ook opgepikt. Alleen, er komt niets.

De heer Van Rey (VVD): Nu er een
CDA-minister zit, komt er niets.

De heer Vreugdenhil (CDA) Ook
minister Korthals Altes heeft niets
kunnen bereiken. Voorzitter! In de
accountantswereld is men nu wel
zover dat men wil melden aan de
eigen beroepsorganisatie. Verder
mag echter niets bekend worden,
ook niet aan de fiscus. Men schijnt
wel zover te zijn dat de betrokkene
afscheid moet nemen van zijn cliënt.
Men is er natuurlijk absoluut niet
zeker van dat de opvolger er echt op
staat dat de zaken gerepareerd
worden. Dat maakt het moeilijk
afscheid te nemen van een cliënt.
Men denkt misschien zelf het repara–

tieproces beter ter hand te kunnen
nemen. Ik weet niet wat er
ingewikkeld aan deze kwestie is. De
heer Molenveld zegt dat de
accountant op zichzelf deskundig is
om fraude te ontdekken. Hij stelt dat
natuurlijk aan het bestrijden van
fraude meegewerkt moet worden. De
accountants hebben daarvoor de
deskundigheid. Dit zegt de directeur
van het NIVRA. Men zegt dat men de
deskundigheid heeft. De deskun–
digen zijn in leder geval te
raadplegen. Het gaat werkelijk niet
om razend ingewikkelde dingen.
Meestal gaat het heel gewoon om
zwart loon, zwarte omzet en dat
soort zaken meer. Naar ik hoor, gaat
het in de sfeer van de vennoot–
schapsbelastmg ook vaak om
"intercompany prizing": men koopt
iets uit Hongkong voor ƒ 50, terwijl
het in Hongkong feitelijk maar ƒ 5
heeft gekost. Daar mag ook best
naar gekeken worden. Het laatste wil
men dus niet doen. Men wil niet
hebben dat de fiscus inzage krijgt in
hetgeen men dan wel zo meldt. Het
is dus ook de vraag of er dan verder
ooit wat van terechtkomt.

Het lijkt mij toch, dat ik in het
kader van die schrikkerigheid eens
even de woorden van prof. Gorte–
maker, registeraccountant en
hoogleraar in een onderdeel van
accountancy, mag aanhalen. De
woorden stammen uit een interview
vermeld in het blad Account van april
1991. Hij zegt dat de beroepsgroep
nogal eens wat schrikachtig omgaat
met vragen die uit de politiek op
haar afkomen. Het NIVRA heeft het
eerste verzoek van Korthals Altes om
een bijdrage te leveren aan de
fraudebestrijding twee jaar laten
liggen. Dat is echt onvergeeflijk. De
eerste frauderichtlijn is in de Kamer
met hoongelach ontvangen en
terecht, aldus Gortemaker, maar ook
de huidige richtlijn vindt men niet ver
genoeg gaan.

Ik constateer dat het NIVRA daar
anders over denkt. Het NIVRA kan
zich toch niet scharen achter de
registeraccountant Baars, die ooit
heeft opgemerkt: "Nooit mag de
accountant iets doen dat tot
persoonlijke aansprakelijkstelling
ieidt van bestuurders van de onder–
nemingen waarvan de accountant
belast is met de jaarrekeningcon–
trole." Een accountant mag nooit iets
doen wat tot schade voor de
bestuurders leidt: dat kan natuurlijk

nooit. In dat verband merk ik op dat
in de Wet op de registeraccountants
- dat is door de Hoge Raad
meermalen bevestigd - juist de
controletaak ten opzichte van de
overheid wordt geaccentueerd. Wat
wil men nu in feite indien toch vanuit
de politiek een fraudemelding op
prijs wordt gesteld? De NOVAA kiest
voor het amendement. Er is dan
geen sprake van het "interne gedoe":
de halve beroepsgroep raakt ervan
op de hoogte dat er bij mijn cliënt
wat loos is. Dan heeft men liever dit.
In accountantskringen denkt men
hierover dus verschillend, en dit
terwijl in grote ondernemingen vaak
wordt gedacht dat juist bij de kleine
onderneming vaker van fraude
sprake is. Als ik dit zo hoor, begin ik
dat wat te betwijfelen.

Voor de onderbouwing van mijn
betoog mag ik verder verwijzen naar
het betoog van staatssecretaris
Kosto en naar het betoog van
advocaat-generaal Van der Lugt,
vooral omdat dit veel technische
vragen op het gebied van de fraude–
melding bevat, althans achter–
gronden weergeeft bij de vraag
waarom zo gemeld zou moeten
worden. Beide betogen zijn naar ik
meen weergegeven in de Staats–
courant van 7 mei 1992. Ter zake
van het betoog van de heer Van der
Lugt, dat ik zeer bewonder, merk ik
wel op dat ik vooralsnog een
splitsing tussen adviserend en
controlerend accountant niet nodig
acht. Toch is er dit amendement. Het
is altijd alsof dit de positie van de
accountant ondergraaft. Niets is
minder het geval. Wat is het grote
gemak van een belastingadviseur
wanneer iemand een voorstel doet
dat niet kan worden uitgevoerd? De
belastingadviseur zegt dan dat dit in
strijd is met de wet en dat hij
daaraan niet kan meewerken omdat
hij, als hij eraan meewerkt, zelf
strafbaar wordt en zijn personeel
moet ontslaan. Kortom, hij kan
zeggen dat het gewoonweg niet kan.
Naar mijn mening dient het tot steun
van de accountant indien ook hij kan
zeggen als iemand iets doet of heeft
nagelaten: mijnheer, dat kan niet;
repareer dat, want ik kan hiermee
niet uit de voeten. Het lijkt mij dat
het tot versterking van het beroep
werkt indien een dergelijk
amendement de "standing" van het
beroep tegemoet zou komen, terwijl
men naar mijn mening dan geen
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verdere bepalingen in de wet
behoeft op te nemen ter zake van
fraudemeldingen.

Ik kom nog op een paar andere
punten. Bij sommige ondernemingen
is op de normale kantooruren niet
veel activiteit. De activiteiten vinden
's avonds plaats. In die gevallen is
het gewenst dat ook 's avonds
gecontroleerd kan worden. Daarom
heb ik gaarne het door de heer Van
der Vaart op dit punt ingediende
amendement medeondertekend.

Ik heb in het begin gesproken over
de lasten voor de burger. De admini–
stratieve verplichtingen moeten
worden nagekomen teneinde inlich–
tingen te kunnen verschaffen ter
zake van andere belastingplichtigen
maar vooral om te kunnen
vaststellen of aan de eigen belasting–
plicht wordt voldaan. Indien aange–
toond kan worden dat dit voor elkaar
is, dan zie ik geen aanleiding voor
enige strafvervolging. Daarom heb ik
ook dat amendement ingediend, ook
medeondertekend door de heer Van
der Vaart. De administratieve
verplichtingen zijn in dit verband
geen "l'art pour l'art".

Mijnheer de voorzitter! In het
eindverslag hebben de leden van de
CDA-fractie aandacht gevraagd voor
de ingroei van misdaadonderne–
mingen in de bovenwereld, een zaak
waarvoor zijdens Justitie recent weer
aandacht is gevraagd. Ik voeg hier
het volgende aan toe: wanneer men
vraagt om concrete voorbeelden,
dan wordt men gelukkig wat
zwijgzaam, zij het dat wij recentelijk
toch weer te maken hebben gehad
met het witwassen van geld. Daarbij
wil ik niet uitspreken dat de
betrokken bankdirectie bewust bezig
is geweest met het witwassen van
geld. Je ziet zo wel iets van het
ingroeien. Kennelijk schijnt het toch
een gevaar te zijn, want dat hoor je
dan wel steeds, ook van de zijde van
politiecommissarissen.

In dat kader hebben wij gevraagd
wat de argumenten zijn voor de
handhaving van het verschonings–
recht buiten de sfeer van het straf–,
het personen–, het familie– en het
erfrecht. Waarom wordt dat buiten
die sfeer gehandhaafd? Ik noem in
het bijzonder het verschoningsrecht
voor het notariaat. Het is ook niet
duidelijk hoe het nu precies gaat
wanneer iemand een envelop met
stukken in bewaring geeft. Die wordt
in bewaring gegeven en daar zou de

fiscus of een ander onderzoeksin–
stituut nooit aan mogen komen. Op
dat punt begin ik wat te aarzelen,
hoezeer ik het verschoningsrecht op
zichzelf ook op prijs stel. Het valt
niet goed in te zien dat een notaris
bij het oprichten van een plof-BV een
geheimhoudingsplicht zou hebben.
Kan de maatschappij zich bij de
strijd tegen de misdaadonderne–
mingen nog wel een dergelijke
ongenuanceerde visie permitteren?
Ik hoor gaarne het antwoord van de
staatssecretaris hierop.

De heer Van Rey (VVD): Ik mocht u
aan uw jasje trekken.

De heer Vreugdenhil (CDA): Ik
meen dat ik erover gesproken heb.

De heer Van Rey (VVD): U heeft
alleen gezegd dat u iemand van de
NOVAA had gesproken.

De heer Vreugdenhil (CDA): Ik wil
mijn woorden met genoegen
herhalen. Dat is geen enkel
probleem. Men zegt dat het NIVRA
de volgende voorschriften heeft:
wanneer het een verklaring moet
afgeven dat bij de normale controle
van de jaarrekening niet is gebleken
dat de gegevens die verstrekt
moeten worden, onjuist zijn, dan
moet het toch nog een speciaal
onderzoek mstellen Dat zou dan
geld kosten. Ik zeg dat dit onderzoek
niet nodig is. Men kan afgaan op de
normale controle van de jaarrekening
en moet niet verder gaan.

De heer Van Rey (VVD): Ik heb
inderdaad gehoord dat u dat gezegd
heeft. Mij gaat het om het volgende.
De heer Brinkman houdt in het land
allerlei prachtige verhalen dat er
overleg met het bedrijfsleven moet
zijn en dat kamerleden stage moeten
lopen in het bedrijfsleven. Is er
gesproken met het VNO, het NCW,
het KNOV en het NCOV? Wat vinden
zij van het amendement?

De heer Vreugdenhil (CDA): Ik heb
het gefaxt aan het VNO en NCW. Die
voelden er niet veel voor.

De heer Van Rey (WD): Het
midden– en kleinbedrijf hebt u maar
vergeten?

De heer Vreugdenhil (CDA): Nee,
hoor.

De heer Van Rey (WD): Wat was
dan de reactie van het VNO?

De heer Vreugdenhil (CDA): Het
VNO was niet positief.

De heer Van Rey (WD): Dat bedoel
ik nu. Dat u overleg voert met het
NIVRA en NOVAA, ligt voor de hand.
Stel je voor, dat het niet was
gebeurd. Dat is een logische zaak.
Met het bedrijfsleven bedoel ik het
VNO, NCW, de Raad van de centrale
ondernemersorganisaties.

De heer Vreugdenhil (CDA): De
RCO is er niet voor.

De heer Van Rey (WD): Dat wilde
ik horen.

De heer Vreugdenhil (CDA): U kunt
een kopie van die brief krijgen.

De heer Van Rey (WD): Hebt u een
brief gehad?

De heer Vreugdenhil (CDA): Een
fax. Men faxt tegenwoordig brieven.
De heer Van Rey moet eens wat
bekender worden bij dat soort
instanties.

D

De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de
voorzitter! De voorgestelde wijzi–
gingen van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen en van de Algemene
wet inzake de douane en de
accijnzen zijn aan de Kamer aange–
boden met de motivering, dat het
hier om een sluitstuk van een vierluik
gaat, dat als geheel moet dienen om
leemten weg te nemen die een
doeltreffende bestrijding van
misbruik en oneigenlijk gebruik op
het gebied van de belastingen
bemoeilijken. Zo worden ons deze
voorstellen op de eerste pagina van
de memorie van toelichting gepre–
senteerd. In onze bijdrage aan het
voorlopig verslag lieten wij weten,
dat wij ons in die doelstelling konden
vinden. De vraag was echter van
meet af aan of en, zo ja, in hoeverre
deze doelstelling zich liet verenigen
met het rapport "Heerendiensten"
van de commissie-Grapperhaus.
Uitgangspunt van die commissie
was, dat de belastingplichtige - of
beter gezegd: de administratie–
plichtige - met niet meer administra–
tieve verplichtingen geconfronteerd
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zou moeten worden dan voor een
verantwoorde controle door de
fiscus en voor een goed en recht–
vaardig verloop van de belasting–
heffing noodzakehjk zijn. Nu is het
denkbaar, dat de meningen over wat
noodzakelijk is, op belangrijke
punten zullen verschillen. Dat kan
nog genoeg geharrewar opleveren.
Maar ingrijpender is waarschijnlijk,
dat het uitgangspunt van de
commissie-Grapperhaus, die toch
uitdrukkelijk bedoeld was om een
verlichting van de administratieve
verplichtingen voor het bedrijfsleven
te bereiken, in de toelichting bij de
nu aan de orde zijnde wetsvoor–
stellen geen uitgangspunt, maar een
(belangrijke) nevengedachte wordt
genoemd. De vraag is dan of er per
saldo van een enigszins substantiële
verlichting sprake zal zijn, als de
mogelijkheden, die deze wetsvoor
stellen bieden tot uitbreiding van de
administratieve verplichtingen, voor
de volle honderd procent worden
benut. Het is natuurlijk mogelijk om
serieus over verlichting van de
administratielasten te spreken,
telkens nadat die lasten om allerlei
redenen - goede redenen natuurlijk -
eerst zijn verzwaard. Dat klinkt
misschien wat badmerend, maar het
lijkt er toch op, dat het als gevolg
van deze wetsvoorstellen zo zal
gaan. lllustratief in dit opzicht is de
in de stukken gevoerde discussie
over de algemene maatregel van
bestuur tot uitwerking van de in
artikel 52, zesde lid, voorziene
uitvoeringsregeling. Ikverwijs naar
bladzijde 3 van de nota naar
aanleiding van het eindverslag. Na
uitbreiding van de bewaarplicht
worden vervolgens weer enige
versoepelingen in het vooruitzicht
gesteld. De vraag mag dan ook
gesteld worden, of deze aanpak
overeenstemt met de inhoud en
strekking van het rapport "Heeren–
diensten". Aan de staatssecretaris
het verzoek.om dat eventueel te
weerleggen.

Een tweede motief voor de
voorstellen was gelegen in een
zekere systematisering en actuali–
sering van bestaande bepalingen op
het punt van de administratie en
bewaarplicht. Ook op civielrechtelijk
en handelsrechtelijk gebied wordt
daaraan gewerkt. Dit najaar zullen
wij daaromtrent voorstellen
tegemoet kunnen zien. Ons is meer
dan eens verzekerd dat voor

afstemming met de fiscaalrechtelijke
regeling zorg zal worden gedragen.
Wij gaan daar voorshands van uit en
zullen er zo nodig op toezien.

Actualisering en modernisering
van de bestaande wettelijke
bepalingen komen ons niet alleen
gewenst, maar zelfs geboden of
geraden voor nu de ontwikkelingen
op het gebied van de informatie–
techniek in de bedrijfsadministratie
niet stilstaan. Maar zoals zo dikwijls
met allerlei technische ontwikke–
lingen het geval is, nemen ook hierbij
de mogelijkheden voor verkeerd en
in dit geval dus frauduleus gebruik
even sne! toe als die voor goed en
nuttig gebruik. Dat goede en nuttige
gebruik moet zo min mogelijk door
de wetgeving in de weg worden
gestaan.

Intussen stellen de door ons
bedoelde ontwikkelmgen uiteraard
de nodige eisen aan de controle–
rende ambtenaren van de belasting–
dienst. Uit de stukken komen wat dit
betreft uiterst geruststellende
mededelingen tot ons. Gelet op
enkele signalen uit het bedrijfsleven
stellen wij echter toch nog maar
eens de vraag of door middel van
aan de controlerende ambtenaren te
stellen opleidingseisen gegarandeerd
kan worden dat het vereiste niveau
en de vereiste omvang wat deskun–
digheid betreft voorhanden is om de
ontwikkelingen in het bedrijfsleven te
kunnen volgen. Er mag in onze ogen
geen achterstand ontstaan. De
wetgever heeft natuurlijk de macht,
de controle-eisen zodanig in te
richten dat deze afgestemd zijn op
de voorhanden know how op admini–
stratief gebied Dat is geen bezwaar
als van deze eisen maar geen
remmende, lastenverzwarende
werking uitgaat.

U begrijpt, mijnheer de voorzitter,
dat het punt van de mogelijke lasten–
verzwaring als gevolg van de
voorstellen onze fractie hoog zit, ook
al onderschrijven wij de uitgangs–
punten die aan de voorstellen als
zodanig zijn gehecht: uitbreiding van
de mogelijkheden tot bestrijding van
fraude en aanpassing bij
technisch-administratieve ontwikke–
lingen in de bedrijfssector. Toch
willen wij in dit kader nog een ander
aspect van mogelijke verzwaringen
naar voren halen.

Alle rechtssubjecten waarop
ingevolge de algemene wet een
inzageverplichting rust, worden

betrokken in de nieuwe administra–
tieverplichting. Dat wil zeggen: alle
natuurlijke personen en lichamen
waarop de huidige artikelen 47, 48
en 49 van de algemene wet van
toepassing zijn. Voor niet-onderne–
mende particulieren, daaronder
begrepen particulieren die niet
zelfstandig een beroep uitoefenen,
die voor hun "eigen" belastingaange–
legenheden onder het huidige artikel
47 vallen, geldt geen administratie–
verplichting en zal deze ook niet
gaan gelden. Echte materiële wijzi–
gingen staan de particulieren als
gevolg van deze voorstellen niet te
wachten. Onze zorg gaat in het
bijzonder uit naar die particulieren,
die wel een onderneming voeren -
een eenmanszaak bijvoorbeeld - of
een zelfstandig beroep uitoefenen.
Wij zijn er niet gerust op dat als
uitvloeisel van deze voorstellen de
administratieve lasten voor deze
groep niet worden opgeschroefd;
misschien gebeurt het niet onmid–
delhjk maar wel op niet al te lange
termijn. Hier komt alweer die veelbe–
sproken algemene maatregel van
bestuur op grond van artikel 52,
zesde lid, naar voren. Enerzijds wordt
betoogd dat de bevoegdheid van het
voorgestelde artikel 52, zesde lid,
reeds opgesloten ligt in het onlangs
ingevoerde artikel 53a van de
algemene wet en anderzijds wordt
verzekerd dat in de te verwachten
algemene maatregel van bestuur de
nodige flexibiliteit wordt ingebouwd.
Bovendien wordt er nog eens op
gewezen dat de fiscus bij de controle
in beginsel moet uitgaan van de
technieken en organisatorische
vormen die de belastingplichtige
voor de nakoming van zijn fiscaal–
rechtelijke administratie– en bewaar–
verplichting heeft gekozen. Het
beginsel dat de administratie–
plichtige vrij is om te kiezen, op
welke manier hij zijn administratie
wenst in te richten en voeren, onder–
schrijven wij van harte. Voor zover
nodig, leggen wij daar nog maar
weer eens de nadruk op. Dit beginsel
wordt echter uitdrukkelijk onderge–
schikt gemaakt aan de eisen van
juistheid, volledigheid en controleer–
baarheid. Dat is wel begrijpelijk,
maar als dan vervolgens weer speci–
fieke controleerbaarheidseisen
worden gesteld, gaat het sein toch
op oranje. Er staat in de stukken dat
de juistheid en de volledigheid van
de gegevens ook nog binnen een
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redelijke termijn controleerbaar moet
zijn; wij vragen ons af of het hiermee
niet mogelijk wordt gemaakt, eisen
te stellen aan de administratie - ik
denk in het bijzonder aan de kleine
ondernemer en de vrije beroepsbe–
oefenaar - die uitgaan boven wat
nodig is om de controleerbaarheid
als zodanig te verzekeren. Wat kan
de eis van een redelijke termijn
inhouden? Gelet op de verhoudingen
zal moeten worden aangenomen dat
de belastingdienst eenzijdig gaat
bepalen wat in dezen redelijk
genoemd moet worden. En kan dat
weer niet betekenen dat wanneer de
controlerende ambtenaren van
oordeel zijn dat de controle van zo'n
betrekkelijk geringe administratie
hun te veel tijd kost, dit de onderne–
mende particulier min of meer zou
dwingen tot het gebruik van nieuwe
technieken en methoden, inclusief de
daarmee gepaard gaande investe–
ringen die het belang van zijn bedrijf
niet of nauwelijks dienen? Deze
vrees wordt gevoed doordat de
inhoud van het begrip "admini–
stratie" niet vaststaat en - begrij–
pelijk - niet wettelijk omschreven is.
Op basis van de volledigheidseisen
kan de betekenis van dit begrip
echter tot het maximale worden
opgerekt.

De aan de administratie te stellen
eisen brengen ons nog op een ander
punt, namelijk het nieuwe artikel 54,
dat in de plaats is gekomen van het
huidige artikel 55. Artikel 54 behelst
het wettelijk vermoeden van
niet-naleving van een der in artikel
52 omschreven verplichtingen en de
daaraan te verbinden administratief–
rechtelijke gevolgen. Tevens worden
de strafrechtelijke bepalingen in de
artikelen 68 en 69 aangepast. In
verband met wat ik daarnet
opmerkte, stel ik toch nog eens de
vraag aan de orde of er wel reden is
voor toepassing van sancties indien
niet-naleving van verplichtingen in
het geheel niet geleid heeft tot
schade voor de schatkist. Het is voor
ons geen vanzelfsprekende zaak dat
een sanctie toch gepast zou zijn
wanneer het belang van een juiste
belastingheffing op geen enkele
wijze is geschonden. De Kamer zal
begrijpen dat wij sympathie
koesteren voor het
amendement-Vreugdenhil/Van der
Vaart op dit punt.

Terugkerend naar de administratie
waarvan de controlerende ambte–

naren vinden dat die uit een oogpunt
van controle te veel tijd heeft
gevraagd, maar die overigens in orde
worden bevonden, is onze fractie
nog niet toe aan de gedachte dat
hier een sanctie op zijn plaats zou
zijn enkel en alleen op grond van
bijvoorbeeld een preventief oogmerk.
De staatssecretaris zal ongetwijfeld
in zijn antwoord hierop nader ingaan.

Vergelijkbare vragen willen wij
stellen met betrekking tot het
voorgestelde artikel 54. In de
memorie van antwoord schrijft de
staatssecretaris op een vraag van
onze fractie, dat het vermoeden dat
niet of niet volledig voldaan is aan de
in artikel 52 opgenomen admini–
stratie– of bewaarverplichting, dus
een vermoeden van opzet of grove
schuld, terzijde wordt gesteld indien
overmacht aannemelijk is.
Toepassing van de artikelen 25 en
29, de bekende omkering van de
bewijslast, gaat in onze ogen veel te
ver, indien niet zonneklaar is dat de
schatkist is benadeeld. Dat moet de
bewindsman toch ook aanspreken?

Deze opmerking brengt mij tot slot
bij een algemeen punt. Bij de schrif–
tehjke dlscussie over de uitwerkmg
van artikel 52, zesde lid, die naar
onze verwachting primair een
verzwaring en mogelijk secundair
een versoepeling van verplichting zal
kunnen inhouden, wordt van
regeringskant sterk de nadruk gelegd
op de redelijkheid die in acht
genomen behoort te worden. In dat
verband vallen woorden als "goed
overleg" en "samenwerking". Maar
ook wanneer over sancties wordt
gedacht wegens tekortkomingen die
geen benadeling van de fiscus tot
gevolg hebben gehad, zal die
redelijkheid toch betracht moeten
worden. Dat betekent weer dat ook
bij de controlewerkzaamheden zelf
de redelijkheid in acht moet worden
genomen. Dit alles wordt van de kant
van de regering ook toegezegd. Wie
zou verwacht hebben dat men
onredelijkheid zou verdedigen?

Wanneer het gaat om de
normering en daadwerkelijke
betrachting van die redelijkheid,
komt alles neer op de deels
ongeschreven algemene beginselen
van behoorlijk bestuur en op de
controle op de naleving daarvan door
de rechter. Dit systeem zal wel zo
ongeveer werken als het gaat om
administratieplichtigen die over
deskundige bijstand beschikken. Hoe

gaat het in het geval van de kleine
ondernemer of de zelfstandige
beroepsbeoefenaar die zelf geen
tegenspel kan bieden en voor wie
kostbare deskundige bijstand redelij–
kerwijze buiten het bereik ligt? Zal hij
er niet veeleer toe neigen om zich bij
wat hem als onredelijk voorkomt
neer te leggen uit vrees voor nog
grotere moeilijkheden?

Kortom, het ruime veld der
redelijkheid dat hier aan een machtig
overheidsorgaan wordt gelaten,
vraagt om een hoge morele
standaard van allen die dit veld
betreden. Dat is de opgave als de
overheid ruim bemeten bevoegd–
heden voor zichzelf creëert. Die
bevoegdheden kunnen noodzakelijk
zijn om krachtdadig en efficiënt op te
treden tegen de kwaden. Voorkomen
moet echter worden dat met dat
doel voor ogen de goeden met de
kwaden moeten leiden. Zo begonnen
wij de schriftelijke bijdrage aan het
voorlopig verslag en zo eindigen wij
deze bijdrage in eerste termijn.

D

De heer Van der Vaart (PvdA):
Voorzitter! Beide wetsvoorstellen
vormen een integrale herformulering
van de adrninistratieve verplichtingen
van de verschillende belastingplich–
tigen. Het lijkt op zichzelf een
technisch onderwerp en zo heb ik de
wetsvoorstellen in eerste instantie in
mijn portefeuille gekregen. Ik kwam
er gauw achter dat het ook een
onderdeel is van de maatregelen die
al in 1983 in gang zijn gezet in het
kader van het pakket misbruik en
oneigenlijk gebruik op het gebied
van de belastingen. Tot mijn
genoegen kom ik in de stukken mijn
oud-collega Kombrink tegen die de
boekhoudverplichting heeft geïntro–
duceerd die nu wordt omgezet in een
administratieverplichting.

De invalshoek van misbruik en
oneigenlijk gebruik moet in de gaten
worden gehouden. Ik wijs daartoe op
het amendement van collega Vreug–
denhil en van mij op stuk nr. 14. De
staatssecretaris geeft aan dat onder
het huidige recht, controledossiers
van de externe accountant al door de
fiscus kunnen worden ingezien. Kan
het echter niet efficiënter worden
geregeld? Externe accountants en de
fiscus bekijken de boeken van een
bedrijf. Vervolgens mag de fiscus de
controleboeken van de accountant
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bekijken. Er is een elegante
oplossing gevonden door een speci–
ficatiephcht te leggen op de belas–
tingplichtige - het gaat om de belas–
tingposten in de jaarrekening die de
accountant moet controleren - en
door een verklaringsplicht met
betrekking tot die specificatie bij de
accountant te leggen. De controle op
de jaarrekening kan daarvan profi–
teren (de specificatie wordt systema–
tisch verzameld), alsook de controle–
werkzaamheden van de fiscus.
Immers, bij de aangifte komt alles in
èén keer goed op tafel. Nogmaals,
beide partijen kunnen hiervan uitein–
delijk profiteren. Ik zie er geen
lastenverzwaring in, zoals de heer
Van Rey probeert aan te tonen.

Het VNO heeft tot in de laatste
instantie aandacht gevraagd voor de
mogehjkheden van de fiscus om haar
computer te doen aansluiten op de
bedrijfscomputer. Het VNO voorziet
risico's in die zin dat virussen kunnen
worden overgebracht en dat er kan
worden ingebroken in de computer
van de fiscus. Vervolgens kan men
handig verder kijken in de aange–
sloten computer van het bedrijf.
Alles afwegend, meen ik dat het
VNO wat overvraagt, als het wettelijk
geregeld wil hebben dat dit alleen
maar kan, als de belastingplichtige
dat goed vindt. Zo wordt de
bevoegdheid wel erg eenzijdig. Maar
de staatssecretaris, de regerlng, doet
aan onderbieding, als in de schnfte
lijke stukken wordt voorgesteld dat
bij strijd de naasthogere ambtenaar
beslist. De heer Vreugdenhil heeft al
gesproken over een controleprotocol
bij het inzien van de rapporten van
de extern accountants. Voor het
aansluiten van computers kan er ook
gesproken worden over een redelijk
uitgewerkt protocol, waarbij weder–
zijds duidelijk is in welke gevallen dat
al dan niet geldt en op welke wijze er
gehandeld moet worden. Dit is iets
meer dan de zeer eenvoudige
oplossing die in de stukken wordt
gesuggereerd.

De nieuwe verplichtingen
ingevolge het wetsvoorstel gaan
gelden voor alle algemene belas–
tingen. Bij nota van wijziging zijn de
gemeentelijke belastingen en de
waterschapsbelastingen daaraan
toegevoegd. Dat hebben wij zeer op
prijs gesteld. In toenemende mate
zijn er milieubelastingen. Daarvoor
gelden daarop toegespitste verplich–
tingen in de desbetreffende speci–

fieke wetten. Van een behoefte tot
uitbreiding daarvan naar het model
dat in de AWR wordt voorgesteld, is
naar het oordeel van de staatssecre–
taris niets gebleken. Dat laat
ongenoemd de provinciale belas–
tingen. Daarover merkt de regering
in de stukken op dat dergelijke
verplichtingen niet bestaan. Dan rijst
eenvoudigweg de vraag: waarom
worden die belastingen niet onder
het nieuwe regime van de AWR
gebracht? Ik wil graag dat deze
vraag beantwoord wordt.

Ik heb een amendement ingediend
over de openingstijden. In het
wetsvoorstel worden, waarschijnlijk
zonder dat er over nagedacht is, de
oude bepalingen overgenomen
inzake de tijden waarop toegang tot
het bedrijfsgebouw moet worden
verleend ten behoeve van inzage in
de boeken De gebruikte taal is
weliswaar moderner, maar de
essentie van de bepaling is gelijk
gebleven: niet op zondagen en niet
op christelijke feestdagen en voorts
alleen tussen 8.00 en 18.00 uur. Ik
kan mij daar iets bij voorstellen, als
alleen de boeken moeten worden
ingekeken die op een bureau liggen.
Maar wij leven nu in een wat
dynamische tijd. Daarin zijn
bedrijven op allerlei andere uren
open. Bovendien vergt de controle
van die boeken ook andere middelen.
Als je de boeken goed wilt begrijpen,
kan ik mij voorstellen dat je in het
bedrijf de goederenstroom en de
diensten een tijdje waarneemt. Dat
zal het inzicht in de boeken ten
goede komen. Daarvoor bestaat al
een uitdrukking: waarneming ter
plaatse. Dat moet mogelijk zijn op
andere tijden dan tussen 8.00 en
18.00 uur, namelijk wanneer het
bedrijf de feitelijke werkzaamheden
uitvoert. Vandaar het amendement
op stuk nr. 12. Dat strekt ertoe dat,
wanneer het bedrijf open is, de
fiscus ter plekke mag komen
waarnemen.

D

De heer Van Rey (VVD): Voorzitter!
De laatste opmerkingen van de heer
Van der Vaart deden mij denken aan
de discussie over de Winkelslui–
tingswet, die wel twintig jaar heeft
geduurd. Het CDA heeft daarbij te
allen tijde een obstructie
opgeworpen. De flexibilisering van
de bezoektijden wordt nu op een

regenachtige namiddag gewoon
weggegeven. Dat betekent een
aanmerkelijke vooruitgang in dit
land.

Maar nu het wetsvoorstel. Meer
dan tien jaar geleden werd aan deze
Kamer de nota Fraudebestrijding in
de directe belasting en de omzetbe–
lasting aangeboden. Het vierluik van
wettelijke maatregelen op het terrein
van bestnjdmg en voorkoming van
misbruik en oneigenlijk gebruik op
het gebied van belastingen is thans
dan ook voltooid. Ook dat is een
belangrijke mijlpaal.

Voorzitter! Een ander punt is dat
de verplichting omtrent het
bijhouden van een administratie ook
voorkomt in een verordening van de
Europese Gemeenschappen. Wij
moeten erop vertrouwen dat in
andere EG-landen die verplichtingen
ook daadwerkelijk worden opgevolgd
door het bedrijfsleven en dat er
tevens daadwerkelijk controle is. Het
Nederlandse bedrijfsleven moet niet
in een nadelige positie komen. Welke
zekerheid kan er worden geboden
dat bijvoorbeeld in Griekenland of in
Zuid-ltalië, om maar een tweetal
regio's in Europa te noemen, aan
dezelfde verplichtingen wordt
voldaan en er controle op is? De
beantwoording van de staatssecre–
taris op dit punt hoeft zich niet te
beperken tot de onderhavige materie
en mag rustig wat breder zijn, omdat
Nederland niet roomser dan de paus
dient te zijn, als onze positie
daardoor slechter wordt. De
VVD-fractie maakt zich daar niet
alleen ten aanzien van de fiscaliteit
zorgen over, maar ook ten aanzien
van vele andere terreinen.

Voorzitter! Terecht is door de
PvdA-fractie in de schriftelijke
voorbereiding aandacht gevraagd
voor de scholingsfaciliteiten. De
ontwikkelingen in de automatisering
gaan in zo'n sneltreinvaart dat er
naar onze mening permanente
scholing dient te zijn. Het antwoord
van de regering, dat voor de
bijscholing van de ambtenaren op
het gebied van dergelijke administra–
tieve controle een opleidingspro–
gramma is ontwikkeld, is wat
magertjes. Het zou naar de mening
van de VVD-fractie een continu
proces of, anders gezegd, een
continu volgen van de nieuwe
ontwikkelingen dienen te zijn. Welke
zekerheid kan de staatssecretaris
hier bieden?
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Voorzitter! De VVD-fractie blijft
bezwaren houden tegen de
uitwerking die wordt gegeven op het
onderdeel van de controleerbaarheid
van de administratieplichtigen.
Evenals de Raad van Nederlandse
werkgeversorganisaties, VNO en
NCW, ziet de WD-fractie het
mogelijkerwijs koppelen van de
computers van de belastingdienst
aan die van de administratieplich–
tigen met grote zorg tegemoet. De
heer Van der Vaart wees zojuist ook
al op dit punt. Het houdt naar onze
mening een risico in voor beide
partijen De staatssecretaris acht de
kans klem dat door deze wijze van
controleren door de belastingdienst
schade zal worden aangericht aan
andere systemen, omdat tot nu toe
met de betrokkenen altijd eerst
overleg wordt gepleegd. Dat lijkt ons
geen sterk argument, want de
betrokkene kan niet anders dan erop
vertrouwen, dat computers van de
belastingdienst bijvoorbeeld geen
virussen bevatten. Zelf neemt de
belastingdienst vanzelfsprekend alle
mogelijke voorzorgsmaatregelen om
de computers van beide partijen te
beschermen, maar garanderen dat zij
schoon zijn, vrij van besmetting, kan
de belastingdienst nooit. Ik verwijs
graag naar de brief van de Raad van
Nederlandse werkgeversorganisaties,
van 20 maart 1992.

Voorzitter! Nu kan de staatssecre–
taris natuurli jk stellen dat dit
koppelen in de praktijk zelden
voorkomt. Dat kan zo zijn voor wat
betreft de praktijk van vandaag, maar
de ontwikkelmgen op automatise–
ringsgebied gaan snel, met name op
het gebied van de ontwikkeling van
software. Dat kan ertoe leiden dat op
korte termijn het tot stand brengen
van de koppelingen waarschijnlijk
stukken makkelijker zal gaan. En hoe
eenvoudiger de techniek, hoe groter
de druk zal zijn om haar te
gebruiken. Een druk die nog eens
vergroot zal worden door het
toenemend aantal administraties dat
gebruik maakt van geautomatiseerde
systemen. Ik mag toch aannemen
dat het de verwachting is, dat binnen
niet al te lange tijd een niet-geauto–
matiseerde administratie tot de
uitzonderingen zal behoren. Ik geloof
dat in dit huis bijna alles al geauto–
matiseerd is, terwijl wij altijd wat
achteraan lopen in Nederland.
Hieruit kun je zien, hoe het dan bij
het bedrijfsleven gaat. Hoe ziet de

staatssecretaris deze ontwikkeling?
Vindt hij niet dat het nu geregeld zou
dienen te worden?

Ik denk dan ook dat deze
argumenten een reden te meer
moeten zijn om in een wetsvoorstel
waarin de regering ruimte geeft aan
mogelijke toekomstige ontwikke–
lingen, ten aanzien van die punten
waarop negatieve effecten kunnen
worden verwacht, zeer zorgvuldig te
zijn. Een zwaardere procedure om te
komen tot een koppeling tussen de
computer van de belastingdienst en
die van de administratieplichtige lijkt
ons dan ook op haar plaats. Hierbij
moet toestemming van de inhou–
dingsplichtigs een vereiste zijn voor
een koppeling van diens computer
aan die van de belastingdienst. De
heer Van der Vaart zei zojuist
namens de PvdA-fractie dat het
opnemen van een wettelijke veran–
kering in dezen misschien wel een
zwaar middel is, maar wellicht
kunnen wij ons erin vinden om in
overweging te nemen, dat een
gedragscode of minimale eisen
worden afgesproken voor alle
betrokken partijen ten aanzien van
de beveiliging van hun systemen.

Voorzitter! Vindt ook de staatsse–
cretaris niet dat op deze manier een
betere basis wordt gelegd voor een
goede verstandhouding tussen de
belastingdienst en de administratie–
plichtigen?

Voorzitter! Wij werden vanmiddag
aangenaam verrast met een
amendement op stuk nr. 14. Ik heb
van collega Vreugdenhil begrepen
dat hij in navolging op zijn belofte
gedaan bij het vorige fiscale debat,
dat amendement afgelopen vrijdag al
aan de VVD-fractie heeft verstrekt.
Toch wil ik er in eerste termijn een
aantal opmerkingen over maken
zoals ik al bij interruptie heb gedaan.
Voorop wil ik beklemtonen dat
fraude bij belasting en sociale verze–
keringen bestreden moet worden.
Maar of het moet op de wijze zoals
wordt voorgesteld in het
amendement, weet ik niet. Ik denk
dat collega Vreugdenhil een aantal
argumenten noemt, die al aangeven
dat hetgeen hij in het amendement
voorstelt, niet goed is doordacht. Hij
gaf voorbeelden van cijferreeksen
waarbij moet worden uitgegaan van
schattingen en taxaties. Hij is ervan
uitgegaan dat er geen extra werk is
voor de accountants. Hij heeft zelfs
vanmiddag gezegd - ik wil dat nog

graag eens nalezen in het stenogram
- dat we geen extra last moeten
opnemen in de Accountantswet die
wij over enige tijd gaan behandelen.
Hij heeft vanmiddag verteld dat hij
slechts gefaxt heeft aan het VNO.
Maar hoe zit het dan met de
zelfstandige ondernemers? Ik heb
het niet alleen over de groenteboer
maar ook over de huisarts, de detail–
handel. Hij meent, dat er sinds 1987
niet veel meer is gebeurd en dat er
nu maar eens iets moet gebeuren.
Maar dat mag geen argument zijn
om een amendement tevoorschijn te
toveren voor een probleem waarvoor
eerst de overheid, de ondernemers–
organisaties en het accountants–
beroep samen aan tafel moeten gaan
zitten om er oplossingen voor te
bedenken. Hij moet dan niet het
argument gebruiken dat zij er nog
niet uit zijn, want hij heeft zelf nog
geen overleg gehad met het bedrijfs–
leven.

Voorzitter! Wanneer de heer
Vreugdenhil denkt met dit
amendement ongewenste admini–
stratieve lastenverzwaringen in ieder
geval voor het bonafide bedrijfsleven
te effectueren en daarbij het oplich–
tende bedrijfsleven in beeld te
krijgen, vergist hij zich. Hij weet dan
niet wat er zich in de werkelijkheid
afspeelt.

De heer Vreugdenhil (CDA):
Voorzitter! De heer Van Rey denkt
niet goed over het amendement. Hij
noemt de huisarts. Maar wanneer
een huisarts geen personeel in dienst
heeft, is hij geen omzetbelasting
verschuldigd noch loonbelasting.
Voor een huisarts speelt de inkom–
stenbelasting geen rol in zijn eigen
jaarrekening.

De heer Van Rey (VVD): U kent een
huisarts zonder assistent?

De heer Vreugdenhil (CDA):
Jazeker wel. En voor die assistent is
er slechts de kwestie van de loonbe–
lasting. De laatste aangifte van de
loonbelasting kan nauwelijks een
probleem zijn. Ik wijs erop, dat dit
voor de inkomstenbelasting van de
huisarts niet geldt omdat die niet op
de balans van de huisarts staat. Dat
is een prive uitgave en dat is anders
dan bij een BV.

De heer Van Rey (VVD): Ik heb
slechts een voorbeeld genoemd want
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ik wist niet dat u over de huisarts
zonder assistent wilde praten.

De heer Vreugdenhil (CDA): het
geldt ook voor de neringdoende
zelfstandige.

De heer Van Rey (VVD): Ik vraag de
staatssecretaris om bij zijn beant–
woording de argumenten met
betrekking tot het amendement die
ik heb genoemd, mee te nemen,
zodat wij in tweede termijn nog een
vruchtbare discussie kunnen hebben.

De algemene beraadslaging wordt
geschorst.

De voorzitter: De staatssecretaris
zal morgen, wellicht rond het
middaguur, na het antwoord van de
regering met betrekking tot de Wet
medezeggenschap onderwijs 1992,
antwoorden. Dat is vroeger dan nu
op het schema is voorzien.

De vergadering wordt van 17.43 uur
tot 19.1 5 uur geschorst.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Medezeg–

genschap in het onderwijs, niet
zijnde hoger onderwijs (Wet
medezeggenschap onderwijs
1992)(22461)

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D

Mevrouw Quint-Maagdenberg
(PvdA): Mijnheer de voorzitter!
Wetten waarin de medezeggenschap
van het onderwijzend personeel,
ouders, leerlingen respectievelijk
studenten geregeld wordt, hebben
een bijzondere relatie tot dit
parlement. Of de behandeling vindt
zo snel plaats, dat de samenleving
nauwelijks in de gaten heeft dat de
wet behandeld is - dit overkwam de
vorige wet - of de wet is het slacht–
offer van afstotingsverschijnselen op
de kameragenda, zoals bij dit
wetsvoorstel, zodat men zich
afvraagt of het er nog wel van komt.

Maar vandaag is het dan toch zo
ver. Ik zou willen zeggen eindelijk
behandelen wij het tweelingzusje van
wetsvoorstel 22467, waarin de
invoering van het formatiebudget–
systeem geregeld is.

Mijnheer de voorzitter! In de
memorie van toelichting op
wetsvoorstel 22467 schreef de
staatssecretaris, dat ter versterking
van het overleg over arbeidsvoor–
waardelijke aangelegenheden op
instellingsniveau de medezeggen–
schap van het personeel versterkt
moet worden. Hiertoe ontwikkelde
hij een nieuwe wet medezeggen–
schap, waarin vanaf het eerste
concept tot het nu voorliggende
voorstel al heel wat afgepraat en
geschreven is. Heel wat verbete–
ringen zijn intussen in het voorstel
verwerkt. Wij maken de staatssecre–
taris daarvoor onze welgemeende
complimenten. Wederom bewees hij
een goed luisteraar te zijn, die oog
heeft voor terechte en juist aange–
voerde argumenten. De PvdA heeft
zich altijd een warm voorstander
betoond van een goed geregelde
inspraak op schoolniveau van de
zijde van alle geledingen, die direct
bij het onderwijsproces betrokken
zijn en zeker en met name van de
daarbij betrokken personeelsleden.
Zo'n dertien jaar geleden diende de
toenmalige PvdA-fractie zelfs een
initiatiefwetsvoorstel hiertoe in. Toen
al gaf de PvdA aan, dat zij het
belangrijk vond dat het personeel
werkzaam in het onderwijs in ieder
geval zoveel mogelijk op een gelijke
wijze behandeld dient te worden als
werknemers in andere sectoren.
Deze opvatting werd herhaald in
1986 en ook nu heeft mijn fractie in
de schriftelijke voorbereiding laten
blijken, dat een WOR-achtige
oplossmg als uiteindelijke oplossing
nog niet van tafel is. Mijn fractie zal
in de komende jaren heel zorgvuldig
de ontwikkelingen blijven volgen om
te zien of een WOR toegesneden op
het onderwijs uiteindelijk niet toch
het beste is en beter past bij een
onderwijsveld, waarin een grotere
autonomie van de scholen gereali–
seerd is. Verdergaande decentrali–
satie van de onderhandelingen
tussen werkgevers en werknemers
over rechtspositionele aangelegen–
heden zal in de komende jaren in
onderwijsland gestalte krijgen. Hoe
een en ander zich zal uitkristalli–
seren? Tja, daar valt op dit moment
erg weinig zinnigs over te zeggen.
Naarmate schaalvergroting effect zal
hebben op zowel de omvang van de
instelling als op de reikwijdte van het
bevoegd gezag, zal goed op de
praktijk toegesneden arbeidsvoor–

waardenoverleg noodzakelijk blijken.
Modern onderwijs is onderwijs dat
mee verandert met de zich snel
ontwikkelende omgeving van dat
onderwijs, maar modern onderwijs is
afhankelijk van de veranderingsbe–
reidheid van alle actoren in het veld
en niet in de laatste plaats van de
mensen die het uiteindelijk moeten
doen. Slechts indien de hoofdrol–
spelers in het onderwijsveld kunnen
meebeslissen over de wijze waarop
noodzakelijke veranderingen het
beste kunnen worden gerealiseerd,
zal het veranderingsproces een
goede kans van slagen hebben. In
een autonome, bedrijvige en dus
moderne school past gerichte en
doeltreffende inspraak en medebe–
slissing. Een verstandig en eigentijds
bevoegd gezag weet dit en handelt
er ook naar.

Tijdens een conferentie, georgani–
seerd door het Centrum onderne–
mingsraden FNV op 19 mei jl., zei de
heer Borstlap dat uit onderzoeksre–
sultaten betreffende het functioneren
van ondernemingsraden duidelijk is
geworden dat zowel de ondernemers
als de leden van de raden de invloed
van ondernemingsraden positief
beoordelen. De belangen van de
werknemers worden beter behartigd
en beslissingen worden eerder door
het personeel geaccepteerd. Goed
functionerende medezeggenschap
kan echter niet van bovenaf worden
afgedwongen. De wetgever kan
slechts de structuur aangeven en de
noodzakelijke basiscondities leveren.
De betrokkenen zijn aan zet als het
op de uitvoering aankomt. Op
menige school moet de medezeg–
genschapsraad nieuw leven worden
ingeblazen. Vaak groeide desinte–
resse als men besefte dat de
besluiten over veel onderwerpen
toch elders vielen en dat slechts het
kruimelwerk overbleef voor de
medezeggenschapsraad. De her en
der ontstane matheid bij zowel
ouders als personeel kan en moet
verdwijnen om de mogelijkheden die
de wetgever heeft gecreëerd ook te
benutten.

Ongelijkwaardige gesprekken
kwamen en komen als gevolg van
een ongelijk kennisniveau vaker voor
dan wenselijk is. Menig ouder voelt
zich in een medezeggenschapsraad
overspeeld door personeelsleden
met een grote kennisvoorsprong,
terwijl een personeelslid zich nogal
eens klem gepraat voelt door een
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zeer goed geïnformeerd bevoegd
gezag, zeker als dit bevoegd gezag
een grote professionele organisatie
achter zich heeft staan. Deze
ongelijkheid in kennis dient zoveel
mogelijk te worden tegengegaan.
Naarmate het management van de
scholen professioneler wordt - mijn
fractie is daar een verklaard
voorstander van - moet steeds
dringender voor een gelijkwaardige,
goed geïnformeerde en toegeruste
medezeggenschapsraad worden
gezorgd.

Mijnheer de voorzitter! Het voorlig–
gende wetsvoorstel komt groten–
deels tegemoet aan de wensen van
mijn fractie op dit moment. Met
name de in de wet vastgelegde
bevoegdheidsverdeling van de
verschillende geledingen garandeert
ons inziens de gewenste rechtsge–
lijkheid van het personeel van het
onderwijs in de sectoren waarop
deze wet van toepassing is. Tevens
maakt deze wet het mogelijk om
middels een reglement af te wijken
van die verdeling. Naast uniformiteit
is er dus sprake van pluriformiteit,
die recht doet aan de in ons land
gegroeide onderwijssituatie. In dit
verband spreek ik mijn waardering
uit voor de uitvoerige explicatie door
de staatssecretaris in de memorie
van antwoord. Hierdoor is mijn
fractie overtuigd om toch opnieuw
een WMO te accepteren.

Met deze wet kan onzes inziens de
komende jaren goed worden
gewerkt. In de praktijk zal blijken hoe
bijvoorbeeld een DGO zich gaat
verhouden ten opzichte van de MR,
hoe een GMR bij een omvangrijk
bevoegd gezag zich gaat verhouden
ten opzichte van de afzonderlijke
MR's. De discussie die hierover werd
gevoerd bij de behandeling van het
wetsvoorstel over het formatiebud–
getsysteem wil ik niet overdoen,
omdat het een kwestie wordt van
koffiedik kijken. Niemand heeft echte
ervaring en niemand weet hoe een
en ander zich zal uitkristalliseren.
Alle partijen bevinden zich in nieuwe
situaties die in de komende jaren een
bepaalde praktijk zal opleveren. Het
lijkt mijn fractie daarom verstandig
de evaluatie van de WMO 1992
gelijktijdig met die van het FBS te
doen geschieden, zodat het
parlement over vijf jaar kan bezien of
alsnog een wettelijke regeling ten
aanzien van de DGO en de MR
noodzakelijk is. Wel hecht mijn

fractie er sterk aan te benadrukken
dat het primaat hoe dan ook bij het
onderwijsproces dient te liggen.
Leerlingen en studenten hebben
recht op zo goed mogelijk onderwijs.
Daar moeten alle besluiten op alle
niveaus, ook op het niveau van de
MR, toe leiden. Indien blijkt dat dit
primaat in de praktijk moet wijken
voor andere belangen, moet de
consequentie daarvan bij de
evaluatie worden bezien.

Een grote verbetering, in deze wet
gerealiseerd, is de versterking van de
positie van de medezeggen–
schapsraad ten opzichte van het
bevoegd gezag in relatie tot de
geschillencommissie. Mede op ons
voorstel is in de wet de mogelijkheid
geregeld dat de aansluiting bij een
geschillencommissie een zaak van
het bevoegd gezag en van de
medezeggenschapsraad is. Ik wil
echter nog wel stilstaan bij de finan–
ciële afhankelijkheid van die geschil–
lencommissie, waarover ik ook in
mijn schriftelijke inbreng al iets heb
gezegd. Het is mijns inziens
wenselijk, dat die geschillencom–
missie niet eenzijdig wordt gefinan–
cierd door een bevoegd gezag. Ik
begrijp dat het niet eenvoudig is, een
structuur te vinden om langs twee
wegen de geschillencommissie te
betalen. Toch vraag ik de staatsse–
cretaris, daar zijn grote creativiteit
nog eens op los te laten. Ik weet dat
hij die heeft. Een geschillencom–
missie moet onafhankelijk kunnen
zijn in haar functioneren en niet
eenzijdig via de bankrekening
gelieerd zijn.

Wat de geschillencommissie zelf
en haar bevoegdheden aangaat, wil
ik de staatssecretaris vragen hoe hij
denkt over een uitbreiding van de
mogelijkheden van die geschillen–
commissie door deze in staat te
stellen, ook te oordelen over de
inhoudelijke afwegingen die ten
grondslag liggen aan een besluit van
een bevoegd gezag waartegen een
MR bezwaar maakt, dus wanneer er
sprake is van anders handelen door
een bevoegd gezag dan uiteindelijk
door de MR besloten is. Ik heb
hiertoe een amendement ingediend.

Een medezeggenschapsraad die
met een bevoegd gezag overleg
moet plegen over bijvoorbeeld de
toepassing van het formatiebudget–
systeem, de basisvorming, "Weer
samen naar school", het omgaan
met een bedrijfsgezondheidsdienst

en de toepassing van de ARBO-wet
(een volkomen nieuw terrein voor het
onderwijs), zal terdege geïnformeerd
moeten zijn. Daartoe is in de wet een
en ander geregeld ten aanzien van
faciliteiten. Echter, zoals het nu
geregeld is, ligt er een grote verant–
woordelijkheid bij het bevoegd
gezag. Veel wordt overgelaten aan
zijn welwillendheid. Er is onvol–
doende garantie dat met name
ouders juist en op tijd worden
geïnformeerd. Ook bij personeels–
leden zal in de praktijk blijken
hoezeer door vrijstellingen en/of
compensatie een bevoegd gezag
blijk geeft, te hechten aan een goed
functionerende medezeggen–
schapsraad. De autonome school zal
zich hier de komende jaren moeten
bewijzen. Wel kan naar de mening
van mijn fractie ter bescherming van
ouders, leerlingen respectievelijk
studenten artikel 5, lid 5, worden
versterkt, zodat in ieder geval de
noodzakelijke informatie over ingrij–
pende veranderingen tijdig bij alle
betrokkenen is. Ook hiertoe heb ik
een amendement voorbereid. Graag
verneemt mijn fractie de mening van
de staatssecretaris hierover. Bij de
evaluatie van deze wet wil mijn
fractie inzicht krijgen in het antwoord
op de vraag, hoe de bevoegde
gezagen in de praktijk zijn omgegaan
met hun verantwoordelijkheid in
dezen. Helaas heeft juist de Wet op
de ondernemingsraden ons geleerd
dat veel bij wet moet worden
geregeld om inspraak ook goed te
doen verlopen.

Dat brengt mij op de scholing van
ouders. Met name voor het basison–
derwijs is het van groot belang dat
de ouders en het personeel aan
elkaar gewaagd zijn, opdat
evenwichtige besluitvorming
mogelijk is. Daartoe dient er een
betaalbare, laagdrempelige en vooral
ook bereikbare voorziening te zijn.
Het is in veel gevallen sowieso al niet
eenvoudig, ouders te vinden die
zitting willen nemen in een medezeg–
genschapsraad. Het moet niet nog
moeilijker worden gemaakt door erbij
te vertellen dat van hen ook nog
wordt verwacht dat zij uren reistijd in
scholing gaan stoppen.

Ook voor moeders moet een
MR-lidmaatschap aantrekkelijk
blijven. Dit doet mij denken aan het
volgende. Ik vraag de staatssecre–
taris of hij bij de evaluatie over vijf
jaar van zowel de wet die de
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invoering van het formatiebudget–
systeem regelt als de onderhavige
wet aandacht kan besteden aan de
samenstelling van MR's, DGO's en
bevoegde gezagen ter zake van de
verdeling over mannen en vrouwen.

Bij de schriftelijke voorbereiding
heeft de staatssecretaris aangegeven
dat hij met de ouderorganisaties zou
overleggen over faciliteiten ten
behoeve van scholing. Mijn fractie
heeft de wens te kennen gegeven,
hiërtoe een zodanige voorziening in
het leven te doen roepen dat elke
ouder, dus ook de ongeorganiseerde
(dat zijn er overigens volgens mij
heel veel), hiervan gebruik kan
maken. Kan de staatssecretaris mij
overigens meedelen, welk
percentage van de ouders wel en
welk percentage dus niet bij ouder–
organisaties is aangesloten? Graag
horen wij van de staatssecretaris wat
voor plannen of afspraken hij
hiervoor reeds gemaakt heeft of wil
maken en - niet onbelangrijk - welke
middelen hij hiervoor beschikbaar wil
stellen. Hierbij aansluitend kan hij de
Kamer wellicht ook inzage geven in
de voortgang van de scholing aan
het personeelsfront. Is er ook voor
de niet-georganiseerden onder hen
een mogelijkheid zich te laten
scholen? Wij kunnen er nu eenmaal
niet van uitgaan dat in de medezeg–
genschapsraden slechts vakbonds–
leden zitting hebben of zullen
krijgen.

Aparte aandacht in het medezeg–
genschapsproces verdient ook de
schoolleider. Zijn positie is verbeterd
ten opzichte van de oude situatie.
Echter - en daar ben ik van overtuigd
- deze zal zich in de komende jaren
verder ontwikkelen tot een echte
werkgever, professioneel toegerust.
Er zal bij de in de wet vastgelegde
evaluatie opnieuw aandacht moeten
worden besteed aan deze functio–
naris die een centrale rol heeft
binnen een school. In ons
emdverslag drongen wij er bij de
staatssecretaris op aan - ik doe dat
bij deze gelegenheid nogmaals - ons
zijn visie te geven op de verhouding
tussen een schoolgebonden MR en
een GMR bij een groot bevoegd
gezag. Scholen die binnen een regio
elkaars concurrenten zijn en onder
een zelfde bevoegd gezag vallen,
komen mijns inziens niet zo gemak–
kelijk tot een adequate overleg–
structuur met hun gemeenschap–
pelijk bevoegd gezag.

Voorzitter! Deze wet verbetert
veel, maar stelt ook hogere eisen aan
inzet en kwaliteit van betrokkenen.
Zeker in de komende jaren zal op
menigeen een behoorlijk beroep
moeten worden gedaan om de
mogelijkheden en de kansen die in
deze wet zijn vastgelegd, te
benutten. Ik zei het eerder in mijn
betoog, de condities zijn vastgelegd,
maar de mensen in het veld zullen
bepalen of er kwalitatief goede resul–
taten mee te bereiken zijn.

D
De heer Leerling (RPF): Voorzitter!
Ik dank de collega's dat ik eerder
mag spreken dan op de sprekerslijst
is aangegeven.

Hoe selectief is een selectief
optredende overheid, waarover de
bewmdsheden van Onderwijs en
Wetenschappen sinds 1990
spreken? Ik verwijs naar de
toelichting op de begroting van
Onderwijs en Wetenschappen 1991.
Dit is een belangrijke vraag die wij
onszelf tijdens het debat over het
wetsvoorstel Medezeggenschap
onderwijs 1992 moeten stellen. Het
gaat om een wetsvoorstel waarin
enerzijds de bemoeienis van de
overheid met het onderwijs wordt
vergroot en anderzijds opnieuw de
vrijheid van onderwijs in het geding
is. Opnieuw, omdat het bijna een
gewoonte wordt dat de verantwoor–
delijke minister of de staatssecretaris
van Onderwijs de Kamer moet
uitleggen dat hun voornemen niet in
strijd is met artikel 23 van de
Grondwet. Ik roep de debatten over
de basisvorming, de arbeidsbemid–
deling in het onderwijs en de
verschillende schaalvergrotingsope–
raties maar even in herinnering. Dat
moet de regering toch wel wat
zeggen, of niet soms?

Voorzitter! Vandaag en morgen
gaat het om een voorstel van het
kabinet de nog vrij recente Wet
medezeggenschap in het onderwijs
te vervangen door een geheel
nieuwe wet, waarin de bevoegd–
heden die zo'n raad moet krijgen
worden vergroot. Een voor mij
onbegrijpelijk voorstel omdat ik de
noodzaakvan zo'n ingrijpende
operatie niet vermag in te zien en ik
vanuit het veld ook geen signalen
heb ontvangen dat dit echt dringend
noodzakelijk is. Ik kom hier straks op
terug, maar ik wil eerst in een enkel

woord duidelijk maken dat de fractie
van de RPF zonder meer tegen–
stander van een medezeggen–
schapsraad is en dit geldt met name
voor het bijzonder onderwijs. Ik doe
dit te meer omdat de RPF bij een
eerdere gelegenheid toen er over
medezeggenschap in het onderwijs
werd gesproken nog niet in de
Kamer aanwezig was. Ik grijp
derhalve nu mijn kans om er in ieder
geval iets over te zeggen.

Voorzitter! De RPF-fractie huldigt
de opvatting dat het onderwijs een
gedeelde verantwoordelijkheid is van
enerzijds overheid en anderzijds
ouders en leerkrachten. De primaire
verantwoordelijkheid ligt bij de
ouders die de taak hebben hun
kinderen op te voeden tot goede
burgers van het land en er ook voor
te zorgen hebben dat zij goed
onderwijs ontvangen. De wet biedt
ouders de gelegenheid, zich geheel
direct met de gang van zaken in de
school in te laten door het stichten
van scholen voor bijzonder
onderwijs, de school van de ouders.
Zo hoort het wat mij betreft. Ouders
die deze route kiezen, hebben dan
ook optimale inspraak, omdat zij het
bevoegd gezag kiezen. Voor hen is
dus geen medezeggenschapsraad
nodig.

Inspraak van leerkrachten op de
positie van leerlingen - hierover kom
ik later nog te spreken, maar deze
spelen naar mijn mening geen enkele
rol - is niet verwerpelijk. Maar
inspraak is iets anders dan medezeg–
genschap. Er kunnen ongetwijfeld
andere overlegstructuren worden
bedacht. Bijvoorbeeld inzake de
arbeidsvoorwaardelijke aspecten zijn
er ook onderscheiden vakbonden.
Kort en goed: in de praktijk is er in
principe geen behoefte aan een
medezeggenschapsraad. Als een
school evenwel op eigen initiatief
alle bij de onderwijsinstelling
betrokken personen wat meer bij het
beleid wil betrekken, zou ik dat
uiteraard niet willen verbieden. De
overheid dient een dergelijke
structuur echter beslist niet voor te
schrijven, laat staan aan te geven
hoe zo'n raad precies moet functio–
neren en welke bevoegdheden die
raad heeft.

Daarbij komt namelijk ook nog een
bezwaar van meer fundamentele
aard. Bij het instellen van een
medezeggenschapsraad wordt
blijkbaar uitgegaan van de gedachte.
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Leerling

dat iedereen die bij de school
betrokken is, evenveel te zeggen
heeft. Die gedachte komt in elk geval
sterk naar voren in het huidige
voorstel. Het is de geest die eind
jaren zestig, begin jaren zeventig uit
de fles kwam. Het was de geest van
de Franse revolutie: vrijheid,
gelijkheid en broederschap. Het is
naar mijn mening niet voor niets dat
deze staatssecretaris zich zo kort na
zijn aantreden - zo heeft hij laten
weten - met gretigheid op dit
onderwerp heeft gestort om de
vermeende gelijke rechten van een
ieder die in het onderwijs partici–
peert, te verzilveren, tot aan
leerlingen vanaf 12 jaar toe. Niet te
geloven.

Staatssecretans Wallage: Ik neem
aan, dat de heer Leerling duidt op
een uitlating van mij in relatie tot
leerlingen. Dat was een uitlating die
ik voor mijn aantreden heb gedaan
en die overigens na mijn aantreden
werd gedrukt. Naar aanleiding van
vragen uit de Kamer heb ik toen
nadrukkelijk gezegd dat het tijdstip
van het bedoelde interview een
ander was dat hetgeen de heer
Leerling nu suggereert.

Ik heb een en ander dus al eerder
in deze Kamer mogen bespreken en
ik vind het dus niet zo aardig om op
deze manier geciteerd te worden,
want het is niet correct.

De heer Leerling (RPF): Dan bied ik
de staatssecretaris mijn excuses aan.
Ik droeg geen kennis van het feit dat
dit al eerder aan de orde is geweest.
Er ontgaat mij uiteraard ook wel eens
het een en ander. Het bedoelde is
dan niet gezegd. Ik neem echter aan
dat de staatssecretaris achter zijn
voorstel als zodanig staat en het
uitgangspunt blijft dan overeind.

Voorzitter! Uiteraard komen veel
zaken aan de orde die de leerlingen,
minderjarigen die ontzag
verschuldigd zijn aan hun ouders en
aan leerkrachten die hen onder–
wijzen, rechtstreeks raken. Ik acht
het echter absurd om minderjarigen
op voet van gelijkheid te laten
meepraten over hetgeen er op
school gebeurt. De meesten hebben
de handen vol aan het naar behoren
uitvoeren van de echte taken
waarvoor zij staan. Hun belangen
worden dan verdedigd door hun
ouders.

Het instellen van een medezeggen–

schapsraad gaat bovendien te veel
uit van het conflictmodel, waarbij
altijd maar weer tegengestelde
belangen moeten worden overbrugd.
Dat is natuurlijk niet zo. Ik erken dat
het harmoniemodel soms ver zoek
kan zijn, maar indien er zich
geschillen voordoen zijn er andere
gremia waar deze aan de kaak
kunnen worden gesteld en, naar ik
hoop, worden opgelost. Een
versterking van de medezeggen–
schapsstructuur, zoals de regering
het noemt, helpt conflicten ook niet
automatisch uit de wereld. Misschien
zal bij het nieuwe voorstel zelfs het
tegendeel het geval zijn. Naar mijn
mening is niet uitgesloten dat
partijen eerder in een conflictsituatie
verzeild raken als sprake is van
gelijkwaardige verhoudingen dan
wanneer duidelijk is welke partij het
laatste woord heeft. Of kan de
staatssecretaris aantonen dat dit niet
het geval zou zijn?

Los hiervan meen ik dat de
regering er niet of te weinig van
uitgaat dat een school of instelling in
het bijzonder onderwijs in principe
zelf bepaalt hoe het onderwijs en de
organisatie in de instelling worden
ingericht. De overheid moet hier dus
een terughoudende rol spelen.
Bemoeienis van de overheid met het
bijzonder onderwijs dient beperkt te
blijven tot toezicht op de deugde–
lijkheid. Dat principe wordt kennelijk
ook erkend en onderschreven,
aangezien scholen die zich al van
meet af aan op principiële gronden
verzetten tegen het instellen van een
medezeggenschapsraad, ontheffing
kunnen krijgen. Die ontheffing blijft
gelukkig onaangetast in het nieuwe
wetsvoorstel. Wel is het een feit dat
de regel in de huidige situatie uitzon–
dering wordt en omgekeerd en dat is
een weinig aanbevelenswaardige
zaak.

Mijn fundamentele bezwaar tegen
de medezeggenschapsraad
afrondend, stel ik dat een en ander -
in het verkiezingsprogramma is door
partijen in heldere bewoordingen
aangegeven dat een wettelijke
regeling van medezeggenschap voor
het bijzonder onderwijs overbodig is
- in strijd moet worden geacht met
de vrijheid van onderwijs en derhalve
ongedaan moet worden gemaakt. Ik
heb uit de stukken goed begrepen
dat dit niet de bedoeling van de
staatssecretaris is, integendeel. In
het geval er toch een medezeggen–

schapsraad is of komt, moet het
bevoegd gezag de mogelijkheid
hebben om van leden die toetreden
tot zo'n medezeggenschapsraad,
instemming te vragen met de
grondslag van de school Dat ligt niet
in lijn met wat de regering wil. Het
zal duidelijk zijn dat het wetsvoorstel
bij mij ook grote bezwaren oproept.

Voorzitter! De meningen met
betrekking tot onderhavige materie
lopen overigens in velerlei zin uiteen.
Dat is wel duidelijk geworden in de
aanloop naar dit wetsvoorstel. Een
eerste ontwerp bleek vorig jaar op
zeer veel verzet te stuiten. Niettemin
zag de regering zich genoodzaakt om
op korte termijn een verbeterde Wet
medezeggenschap onderwijs tot
stand te brengen. De regering noemt
in de memorie van toelichting twee
redenen om met een nieuwe wet te
komen. In de eerste plaats gaf de
invoering van het formatiebudget–
systeem daartoe aanleiding. In de
tweede plaats laat de vigerende
wetgeving op het terrein van de
medezeggenschap in het onderwijs
volgens de toetsingscommissie Wet
medezeggenschap onderwijs te
wensen over.

Ik wil hierbij een enkele kantte–
kening plaatsen. De huidige wet is
inderdaad omstreden. Voor
somnmgen gaat de huidige wettelijke
regeling niet ver genoeg, voor
anderen - dat is wel duidelijk
geworden uit mijn betoog - gaat die
regeling te ver. Als een schoolbe–
stuur namelijk besluit om geen
medezeggenschapsraad in het leven
te roepen, moet daarvoor ontheffing
worden gevraagd. Er is dus een
uitzonderingspositie voor hen die op
grond van bepaalde overwegingen
geen heil zien in medezeggenschap
in het onderwijs.

Het nu voorliggende wetsvoorstel
gaat nog veel verder. Ik heb er
onoverkomelijke problemen mee. Het
is de regering toch bekend dat er
nog altijd grote bezwaren bestaan
tegen verstrekkende regelgeving op
het terrein van medezeggenschap in
het onderwijs. Dat is niet alleen bij
mij het geval. Het gaat om
verstrekkend in de zin van forse
toename van de overheidsbe–
moeienis. De bewindslieden moeten
daarom wel erg sterke argumenten
hebben om desondanks tot deze
verstrekkende regeling over te gaan.

Op pagina 1 van de memorie van
toelichting wordt gesteld dat de
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invoering van het formatiebudget–
systeem in het onderwijs een
versterking van de medezeggen–
schapsstructuur nodig maakt. Ik
vraag mij af of het wel zo absoluut
kan worden gesteld. Is die
versterking nodig of willen de
regering en een meerderheid van het
parlement die versterking? Ik ga
ervan uit dat het laatste het geval is.
In de memorie van antwoord wordt
als een absolute waarheid gesteld
dat een grotere autonomie van de
school moet leiden tot zwaardere
medezeggenschapsregels. Waarom
moet dat? Die logica ontgaat mij.

Zoals ik hiervoor al uiteengezet
heb, zijn sommigen van oordeel dat
een wettelijk verplichte versterking
van de medezeggenschapsstructuur
absoluut niet nodig is en dat hun
scholen prima functioneren zonder
deze wettelijke verplichting, ook als
het formatiebudgetsysteem is
ingevoerd. Waar haalt de overheid
het motief vandaan om degenen die
een andere mening zijn toegedaan,
toch te verplichten de ideeën van de
meerderheid over te nemen en hun
medezeggenschap zo te organiseren
als de meerderheid dat wil?

Ik realiseer mij dat er een onthef–
fingsmogelijkheid blijft bestaan. Het
vervelende van het voorliggende
voorstel is echter dat een aantal
scholen zich genoodzaakt ziet,
gebruik te maken van deze onthef–
fingsmogelijkheid terwijl zij nota
bene momenteel wel over een
medezeggenschapsraad beschikken.
Zij kiezen hiervoor omdat het enige
alternatief de nu voorgestelde
centrale regelgeving is, met onder
andere een verplichte deelname van
leerlingen aan de medezeggenschap.
Hoe beoordeelt de staatssecretaris
die ontwikkeling?

Acht hij het overigens denkbaar
dat een school ook na invoering van
het formatiebudgetsysteem goed kan
functioneren zonder die medezeg–
genschapsraad? Het antwoord op die
vraag benieuwt mij. De regering
heeft in de stukken uitgebreid
betoogd dat een wijziging van de
WMO zoals nu voorgesteld, nodig is.
De belangrijkste afweging daarbij
was de invoering van het formatie–
budgetsysteem. Dat geldt nog in
versterkte mate als sprake is van
lump-sum-financiering, zoals
momenteel in het MBO het geval is.

Als de regering aan de ene kant
meent dat een versterking van de

medezeggenschapsstructuur
noodzakelijk is, hoe kan dan aan de
andere kant een ontheffingsbepaling
blijven bestaan? Ik respecteer en
waardeer die op zichzelf, maar ik
vind dat hier het een en ander
wringt. Vindt de staatssecretaris dat
scholen die zo "eigenwijs" zijn om
van zo'n ontheffingsbepaling gebruik
te maken, dan maar in hun eigen sop
moeten gaar koken? Dat kan ik mij
nauwelijks voorstellen. Als dat niet
het geval is, waarom wordt dan toch
overgegaan tot mgrijponde regel–
geving? Als scholen blijkbaar ook
zonder medezeggenschapsraad goed
kunnen blijven functioneren, en dat
wijst de praktijk uit, dan geldt dat,
althans in de optiek van de regering,
zeker ook voor scholen met
medezeggenschap, hoe die ook mag
zijn ingericht. Ik hoor graag een
verduldelijking op dit punt.

Voorzitter! Toen de huidige Wet
medezeggenschap onderwijs enkele
jaren functioneerde, heeft een
toetsingscommissie de werking van
de wet geëvalueerd. De commissie
adviseerde de regering om de regel–
geving met betrekking tot medezeg–
genschap meer op centraal niveau
vast te leggen. Dat advies is groten–
deels overgenomen. In principe is er
geen sprake meer van vaststelling
van reglementen per school. In
plaats daarvan zouden de aangele–
genheden waarover de medezeggen–
schapsraad advies– dan wel instem–
mingsbevoegdheid uitoefent, in de
wet moeten worden vastgelegd. De
keuzevrijheid, die nu nog bestaat,
verdwijnt in beginsel. Wel kan de
medezeggenschapsraad zelf tot een
andere bevoegdheidsverdeling
komen, als een grote meerderheid
van de raad daarvan voorstander is.
Maar hoe zal dat in de praktijk gaan?
Kan de ene partij de andere partij
overrulen, zo vraag ik aan de staats–
secretaris. Als het echter aan de
regering ligt, staat de verdeling
echter op voorhand vast. De
argumenten, die daarvoor worden
genoemd, komen mij niet al te sterk
over. Het voorstel impliceert
inderdaad een vermindering van de
bestuurslast voor de bevoegde
gezagsorganen. Daar tegenover staat
echter, dat op vele scholen de
positie van het bevoegd gezag wordt
aangetast. Dat is een ongewenste
ontwikkeling. Is het de bedoeling van
de regering, dat die positie van het
bevoegd gezag wordt verzwakt ten

gunste van andere betrokkenen,
meer verdeling van bevoegdheden?
Een ander argument, dat het
gewenst is uit een oogpunt van
deregulering, komt evenmin sterk
over. Er is sprake van een forse
uitbreiding van het aantal
bepalingen, vergeleken met de
huidige wetgeving. Dat valt toch niet
te ontkennen. Het beleid van de
regering kenmerkt zich juist door het
streven naar autonomievergroting
van de onderwijsinstellingen. Hoe
rijmt dit met deze toenemende
overheidsbemoeienis?

Voorzitter! De bevoegdheden van
de medezeggenschapsraad worden
dus wettelijk vastgelegd. Met name
op dit onderdeel gaat het
wetsvoorstel mij te ver. De regering
heeft via een uitgebreide argumen–
tatie getracht de Kamer te
overtuigen, zeker degenen die kritiek
hadden op dit punt, van de noodzaak
om de bevoegdheidsverdeling
wettelijk te regelen. Deregulering en
meer autonomie voor de scholen
zouden ertoe leiden, dat deze
bevoegdheidsverdeling bij voorkeur
niet meer per reglement in onder–
linge samenspraak met de directbe–
trokkenen wordt vastgesteld. De
wetgever bepaalt dus in beginsel, op
welke terreinen het personeel, de
ouders en de leerlingen vooraf–
gaande instemmingsbevoegdheid
dan wel adviesbevoegdheid hebben,
waar nu nog keuzevrijheid bestaat. Ik
ben ervan overtuigd, dat de regering
heeft gestreefd naar een evenwichtig
geheel van instemmings– en advies–
rechten. Niettemin betreedt de
wetgever hier een terrein, waar zij
weinig heeft te zoeken. Waarom kan
een verdeling van de bevoegdheden
binnen de medezeggenschapsraad
niet op schoolniveau plaatsvinden?
Heeft de regering zo weinig
vertrouwen in de goede wil van de
schoolleiding en van het bevoegd
gezag? In de praktijk is daarvoor
geen aanleiding.

Voorzitter! In de schriftelijke
gedachtenwisseling is uitgebreid
ingegaan op de verhouding tussen
het decentraal georganiseerd overleg
en de medezeggenschapsraad. In
beide organen wordt gesproken over
de arbeidsvoorwaarden van het
onderwijzend personeel. Ik denk, dat
de regering er terecht op heeft
gewezen, dat veel zaken die in de
medezeggenschapsraad aan de orde
komen, ook in het DGO zouden
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kunnen worden behandeld. De
regering wil echter een strikte
scheiding aanbrengen. Gekozen is
voor een opzet, waarbij een groot
scala van onderwerpen op het terrein
van de arbeidsvoorwaarden binnen
de medezeggenschapsraad wordt
geregeld. Het DGO zou te weinig een
schoolspecifieke invulling kunnen
geven. Acht de staatssecretaris het
ondenkbaar, dat in DGO-verband
meer over details wordt gesproken?
Moet het vaststellen van het forma–
tieplan, het beleid met betrekking tot
gedifferentieerde beloning en andere
beleidszaken per se binnen de
medezeggenschapsraad tot stand
komen? Als dat zo is, moet de
ontheffingsbepaling dan niet worden
geschrapt? Wat is overigens het
grote bezwaar van de staatssecre–
taris tegen een vloeiende grens
tussen de bevoegdheden van het
DGO en die van de medezeggen–
schapsraad? Het is mij niet geheel
duidelijk, waarom het wenselijk is,
dat steeds meer personele aangele–
genheden niet in de medezeggen–
schapsraad, maar in het DGO aan de
orde komen. Kan de staatssecretaris
'dit toelichten? Voor de volledigheid
wil ik in dit verband wel melden, dat
ik geen overwegende bezwaren heb
tegen het toekennen van instem–
mingsbevoegdheden aan de perso–
neelsgeleding in de raad, als het
gaat om arbeidsrechtelijke aangele–
genheden. Ik vraag mij alleen af, of
dit wettelijk moet worden vastgelegd
en of niet meer zaken in het DGO
kunnen worden geregeld dan de
regering beoogt.

Voorzitter! Ik heb in de schriftelijke
voorbereiding mijn bezwaar tegen
verplichte participatie van kinderen
vanaf 12 jaar kenbaar gemaakt. Ik
betreur het, dat de regering scholen
niet in de gelegenheid stelt hun
medezeggenschapsraad te laten
functioneren, waarin geen leerlingen
zitting hebben. Het feit, dat kinderen
in de raad goed kunnen functio–
neren, mag toch geen reden zijn om
alle scholen die een medezeggen–
schapsraad hebben, te verplichten
daarin kinderen op te nemen. Wat is
overigens goed? De staatssecretaris
weet, dat tegen het opnemen van
leerlingen in die medezeggen–
schapsraad in bepaalde kringen
bezwaren bestaan. Ik verwacht een
wat mildere opstelling. Vrijheid van
keuze dus. Waarom wordt zo vastge–
houden aan de verplichting om in die

medezeggenschapsraad in het voort–
gezet onderwijs leerlingen op te
nemen en leerlingen vanaf 12 jaar
recht te geven om hun invloed te
laten gelden? Ik vraag mij trouwens
af, of in de praktijk dat leerlingendeel
zodanig functioneert, dat het
tegemoet komt aan de bedoeling van
de regering en van de toetsingscom–
missie. Mij bereiken berichten dat er
scholen zijn waarop men geen
leerlingen kan vinden om in die
medezeggenschapsraad te partici–
peren en dat men ten einde raad dan
maar dat deel geschrapt heeft. Is dat
echt een incident of komt dat regel–
matig voor?

Voorzitter! Ik ben aan het eind van
mijn betoog gekomen. Het is de
staatssecretaris duidelijk dat ik
ernstige bezwaren heb tegen de
medezeggenschapsraad als zodanig
en zeker tegen de aangescherpte
voorstellen die nu op tafel liggen.
Niettemin zal ik uiteraard met
belangstelling zijn antwoord op de
inbreng van de Kamer volgen.

D

De heer Lankhorst (Groen Links):
Voorzitter! In tegenstelling tot de
fractie van de heer Leerling vindt de
fractie van Groen Links het terecht
dat de bewindslieden in de memorie
van antwoord stellen dat een grotere
autonomie van de school moet
leiden tot zwaardere medezeggen–
schapsregels. De wetgever gaat over
de regels - en daar hebben wij het
vandaag over - en de scholen
moeten die regels, zeg ik mevrouw
Quint na, straks toepassen. Uitein–
delijk gaat het niet om zwaardere
medezeggenschapsregels maar om
meer medezeggenschap. Regels zijn
er om houvast te hebben en als het
goed is heb je die regels niet steeds
nodig. Het hebben van instemmings–
of adviesrecht is soms zo arbitrair,
ook door het compromis dat
gesloten is, dat je mag hopen dat
wet en reglement niet steeds uit de
kast gehaald behoeven te worden.
Als dat wel moet, vrees ik het ergste
en kunnen de commissies voor
geschillen nog veel werk krijgen de
komende jaren.

De invoering van het formatiebud–
getsysteem heeft direct geleid tot dit
wetsvoorstel. Daarbij is gelukkig
gebruik gemaakt van de al enkele
jaren liggende voorstellen van de
toetsingscommissie. Bij wet wordt

op voorstel van die commissie
vastgesteld waarover de medezeg–
genschapsraad advies– dan wel
instemmingsrecht heeft. Dit
uitgangspunt juicht de fractie van
Groen Links toe. Over de hantering
van dat uitgangspunt en over de
combinatie van de artikelen 6 t/m
11, 15, lid 2, en de artikelen 30 en
31 bestaan bij ons grote twijfels.

Zoals gebruikelijk bij onderwijs
hebben wij weer met een pacifica–
tiewet te maken en is er lang en
veelvuldig onderhandeld en overleg
gevoerd. De besturenorganisaties, de
personeelsorganisaties en de ouder–
organisaties hebben zich niet
onbetuigd gelaten. Welk overleg is er
eigenlijk geweest met de vertegen–
woordiging van de leerlingen? Is het
LAKS ook bij het overleg betrokken
geweest en, zo ja, op welke wijze?

Dat een compromis uit de bus
gerold is, bevreemdt ons natuurlijk
niet. Dat besturen– en ouderorgani–
saties tegengas hebben gegeven
tegen een te sterke rol van het
personeelsdeel van de medezeggen–
schapsraad is logisch. Het gaat om
het vinden van evenwicht. Het geven
van onderwijs is niet hetzelfde als
het produceren van koekjes of
fietsen. Dat de Wet op de onderne–
mingsraden niet zonder meer
gevolgd wordt, valt dan ook nog wel
te billijken. Het voorgestelde model
van het decentraal georganiseerd
overleg en een specifieke medezeg–
genschapsraad is zo gek nog niet.

Minder duidelijk is op dit moment
echter de vraag beantwoord waar de
zeggenschap eindigt en de medezeg–
genschap zou moeten beginnen.
Eigenlijk zou je eerst de discussie
moeten voeren over nieuwe bestuur–
lijke verhoudingen, over de
verhouding tussen openbaar en
bijzonder onderwijs en over de
hedendaagse aard van het openbaar
en bijzonder onderwijs.

Buitenleden horen volgens deze
nieuwe WMO niet meer thuis in de
medezeggenschapsraad, en terecht
denk ik. Horen buitenleden wel thuis
in het schoolbestuur? Wie is een
buitenlid en wie een binnenlid? Wie
verdient het zeggenschap te hebben
en wie medezeggenschap? Zijn
medezeggenschapsraadsleden vaak
niet competenter dan leden met
zeggenschap? Moet er voor de leden
met zeggenschap, de mensen van
het bevoegd gezag, eigenlijk niet
meer geregeld worden?
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Ik keer terug naar de regeling, naar
deze wet. Mijn fractie vindt deze wet
zoals de vorige wet bepaald niet in
strijd met artikel 23 van de
Grondwet. Het is verbazingwekkend
dat de discussie daarover steeds
maar door blijft gaan. Waarmee wij
moeite hebben, is de verwarrende
hoeveelheid instemmings– en advies–
recht zoals in dit wetsvoorstel naar
voren komt. Als je iets meer instem–
mingsrecht zou geven op bepaalde

'punten aan de gehele medezeggen–
schapsraad heb je een hoop kunst–
matige ellende niet meer nodig. Een
voorbeeld. Artikel 7d gaat over een
adviesbevoegdheid van de medezeg–
genschapsraad. Instemmingsbe–
voegdheid mocht niet, adviesbe–
voegdheid wel. Hierbij gaat het om
de beëindiging, een belangrijke
inkrimping of uitbreiding van de
werkzaamheden van de school of
van een belangrijk onderdeel
daarvan, dan wel om vaststelling of
wijziging van het beleid ter zake. Op
dit punt is er dus een adviesbe–
voegdheid van de medezeggen–
schapsraad als geheel Maar dan is
er ook een instemmingsbevoegdheid
van het personeelsdeel van de
medezeggenschapsraad op datzelfde
punt, als het gaat om de gevolgen
voor het personeel van wat ik zojuist
fioemde. En via artikel 10 heeft het
ouders– en leerlingendeel van de
medezeggenschapsraad dan weer
adviesbevoegdheid ter zake van dat
instemmingsrecht van het perso–
neelsdeel. Welnu, ga dan maar eens
uitmaken wat de gevolgen voor het
personeel zullen zijn; die kun je
natuurlijk breder of juist minder
breed maken en daarover zal steeds
de discussie gaan. Men kan dan ook
naar de geschillencommissie enz.
Maar daarmee zijn wij er nog niet,
want ook het ouders– en leerlin–
gendeelvan de medezeggenschap
krijgt instemmingsbevoegdheid voor
zover het gaat om de gevolgen voor
de ouders of de leerlingen van dat
zelfde besluit. En via artikel 10 krijgt
het personeelsdeel dan weer advies–
bevoegdheid op dat punt.

Als je dit nu bij elkaar optelt en je
realiseert wat een ellende en
moeilijkheden dit allemaal met zich
meebrengt, is het dan niet veel
e.envoudiger om de hele medezeg–

'cfenschapsraad op dat punt - voor
een aantal andere punten geldt dit
ook - gewoon instemmingsbe–
voegdheid te geven? Dan praten de

leden er met elkaar over en dan
behoeven zij geen onderscheid te
maken tussen gevolgen voor het
personeel en gevolgen voor de
ouders of de leerlingen. Dat lijkt mij
allemaal veel eenvoudiger. Ik begrijp
dit dan ook niet goed. Ik kan wel
begrijpen dat allerlei organisaties het
zo geregeld wilden hebben, maar ik
kan niet zo goed begrijpen waarom
deze staatssecretaris niet in staat is
geweest om hun duidelijk te maken
dat het veel eenvoudiger kan. Wij
hebben toch hier met z'n allen in de
Kamer afgesproken dat wij tot wat
eenvoudiger wetgeving zouden
komen?

Artikel 11 aangaande regels wijze
besluitvorming is daar ook bepaald
geen gelukkig voorbeeld van. In de
toelichting staat heel keurig dat wij
de artikelen 1, 2 en 3 aan de ouder–
organisaties te danken hebben en
dat het vierde lid van artikel 11 is
opgenomen op verzoek van de
besturen en de personeelsorgani–
saties. Het lijkt erg op "wij vragen en
de staatssecretaris draait" en de
Kamer mag meedraaien. Want wat
staat er in het eerste lid? Als het
gaat om een besluit met betrekking
tot een aangelegenheid als bedoeld
in artikel 7, onder c - "vaststelling of
wijziging van de bestemming in
hoofdlijnen van de middelen die door
het bevoegd gezag ter behoeve van
de school uit de openbare kas of
anders zijn ontvangen, met uitzon–
dering van de middelen die van de
ouders zijn ontvangen zonder dat
daartoe een wettelijke verplichting
bestaat" - dan moet er bij de
afweging in elk geval rekening
worden gehouden met de onderwijs–
kundige, de personele en de
materiële belangen van de school.
Ja, ik zou denken dat de medezeg–
genschapsraad, de schoolleiding en
het bevoegd gezag zich daar altijd
rekenschap van geven. Er ligt een
amendement van de heer Franssen
waarin hij terecht zegt dat dit op z'n
minst in de motivering tot
uitdrukking moet komen. Wij maken
hier immers niet alleen wetten omdat
het gevraagd is, omdat het een
compromis moet zijn, maar ook
omdat men er iets mee moet kunnen
doen: de wet moet strak gebruikt
kunnen worden. Ik zie niet in dat
men dit soort dingen zou doen
omdat het in de wet staat. Ik denk
dat men dit gewoon doet, dat
redelijke en fatsoenlijke mensen dit

altijd zullen doen, maar niet omdat
het in de wet staat. Hoe dit soort
dingen straks door de geschillen–
commissies beoordeeld moeten
worden? Ik zou het niet weten.

Het tweede lid van artikel 15
maakt het allemaal nog interes–
santer, omdat een meerderheid van
twee derde in de medezeggen–
schapsraad de zaak weer om kan
gooien. Je zou denken dat je hier
een bepaalde vloer, een bepaalde
basis legt. En als scholen nu zo
nodig van dat adviesrecht een
instemmingsrecht willen maken?
Ach, dan moet je ze natuurlijk hun
gang laten gaan. Maar nee, ze
mogen ook nog eens van het instem–
mingsrecht, dat wij nu wettelijk
vastleggen, een adviesrecht maken.
Je vraagt je dan wel af waar wij hier
dan nog mee bezig zijn. Als het
daarbij gebleven was, zou je zeggen
dat wij er maar mee moeten leven,
ook vanwege de uitzondering die
altijd gemaakt wordt voor het
bijzonder onderwijs. Wat de mensen
daar precies vrezen, weet ik eigenlijk
nooit. Want bij medezeggenschap
zou je toch denken dat de betrok–
kenheid van personeel en leerlingen
buitengewoon belangrijk is. Een
bepaalde betrokkenheid van het
personeel bij de school, of het nu
bijzonder of openbaar onderwijs is,
moet toch bijzonder op prijs worden
gesteld. Kortom, ik begrijp niet waar
men bang voor is.

Doorbladerend kom ik bij de oude
artikelen uit de wet, thans de
artikelen 30 en 31. Ik vind daar een
afwijking bij bijzondere omstandig–
heden en een ontheffing in verband
met de eigen aard. Dit alles bij elkaar
vindt mijn fractie te veel van het
goede. Artikel 15, tweede lid, biedt
mogelijkheden tot aanpassing voor
de verschillende scholen. Waarom
hebben wij de oude artikelen nog
nodig? Zijn het soms schijnartikelen
om de lieve vrede te bewaren?

Ik vrees dat de geschillencom–
missie veel werk krijgt. Je kunt haar
bevoegdheden uitbreiden door haar
ook een inhoudelijke afweging te
laten maken, maar ik vraag me af of
deze commissie dan niet te veel
werk krijgt. Hoe schat de staatsse–
cretaris dit in?

Artikel 32 over de voorzieningen is
een mager artikel. De heer Nuis
heeft hierop een aantal terechte
amendementen ingediend. De indruk
bestaat dat de staatssecretaris vindt
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dat op de scholen de voorzieningen
zelf bevochten moeten worden. In de
medezeggenschapsraad bestaan
hiertoe de mogelijkheden, omdat
daar financiële voorstellen kunnen
worden ingediend. Wanneer die niet
door het bevoegd gezag worden
overgenomen, stap je naar de
geschillencommissie. Je mag dan
hopen dat deze commissie het
verantwoord vindt dat geld
beschikbaar wordt gesteld voor
voorzieningen voor de verschillende
geledmgen Is het de bedoeling van
de staatssecretaris dat bepaalde
voorzieningen zelf bevochten moeten
worden?

De heer Franssen heeft in de
stukken een discussie gevoerd over
de schoolleiding. Hij komt hierop
terug in dit debat. Ik meen dat het
thans goed in de wet geregeld is,
maar wij moeten rekening houden
met schoolleiding die steeds profes–
sioneler wordt. Er zullen overal
managerstypes komen. Dit geeft
voor– en nadelen. Mensen zullen
steeds verder van het primaire
onderwijsproces af komen te staan.
Vooral voor het basisonderwijs maak
ik mij hier zorgen over. Straks is er
een schoolleiding die alleen maar de
loopjongen van het bevoegd gezag
is, waarna zij de medezeggenschaps–
raden de wensen van het bevoegd
gezag moet uitleggen. Het gezag zelf
verdwijnt steeds meer naar de
achtergrond. Wellicht kan dit
onderwerp nader worden besproken
als wij hier discussiëren over de
nieuwe bestuurlijke verhoudingen.

Mijn fractie vindt medezeggen–
schap buitengewoon belangrijk. In
tegenstelling tot de heer Leerling
vinden wij dat de jongere leerlingen
daarbij betrokken moeten worden.
Het is prettig te lezen dat de staats–
secretaris dit punt, na het advies van
de toetsingscommissie, in het
wetsvoorstel heeft opgenomen.
Hoeveel kamerleden hebben zelf niet
in een leerlingenraad gezeten of zijn
daarvan voorzitter geweest? Juist dat
democratische proces op school is
buitengewoon belangrijk. Dat is in
het voordeel van de school op dit
ogenblik, alsook later voor de
democratische vorming. Daarom blijf
ik het zo vreemd vinden dat een
aantal fracties van mening is dat de
leerlingen, ook jonge, buiten de
medezeggenschapsraad moeten
staan. Dat is doodzonde. Immers,

juist daar kunnen zij veel ervaring
opdoen.

D

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! De rechtvaardiging voor
een nieuwe wet op de medezeggen–
schap in het onderwijs wordt door de
regering gevonden in een noodza–
kelijk geachte versterking van de
medezeggenschapsstructuur. Dit
hangt met name samen met de
invoering van het formatiebudget–
systeem en met de bevindingen van
de toetsingscommissie WMO, die als
taak had om de werking van de
WMO uit 1981 te toetsen en te
evalueren.

De bedoelde versterking van de
medezeggenschapsstructuur is
vooral gezocht in de wettelijke
vastlegging van de bevoegdheden
van de medezeggenschapsraad en
zijn geledingen. Ik moet zeggen dat
deze aanpak mij wat verbaast. Wij
hebben toch de beschikking over een
WMO die, gelet op de discussies
over medezeggenschap in het
algemeen, vanwege het kaderstel–
lende karakter modern aandoet? Er
moeten wel sterke argumenten zijn
die een centrale regeling van de
medezeggenschap rechtvaardigen.

De argumenten die in dit verband
ontleend worden aan de bevindingen
van de toetsingscommissie vind ik
niet bepaald sterk. Gesteld wordt
bijvoorbeeld, dat er een vermin–
dering van de bestuurslasten van de
bevoegde gezagsorganen zal
optreden, omdat niet meer over het
reglement onderhandeld behoeft te
worden. Maar is dat wel zo? Een van
de argumenten van de toetsingscom–
missie om te komen tot een wette–
lijke vastlegging van de advies– en
instemmingsrechten is, dat daarover
door de gevoerde onderhandelingen,
het functioneren van model-regle–
menten en de uitspraken van
geschillencommissies een grote
mate van overeenstemming is
ontstaan. Als dat zo is, lijkt mij de
conclusie gerechtvaardigd dat de
standpunten over de hele linie min of
meer zijn uitgekristalliseerd.

Indien aan de oude regeling wordt
vastgehouden, mag dus sowieso een
vermindering van de beleidslasten
verwacht worden. Dat is niet het
geval bij de voorgestelde wettelijke
regeling. Daarin wordt immers
terecht de mogelijkheid geboden om

af te wijken van de wettelijke
regeling. Gezien het feit dat er toch
altijd wel verschillen zullen zijn
tussen de wettelijke regeling en de
huidige situatie, zal er als gevolg van
de invoering van de WMO 1992 een
aanzienlijke toename van beleids–
lasten, zeker de eerste tijd, verwacht
mogen worden. Ik wijs er in dit
verband op dat de voorstellen nogal
eens minder rechten verlenen aan
medezeggenschapsraden in verge–
lijking met de huidige, bij reglement
toegekende bijzondere medezeggen–
schapsrechten.

Betere argumenten voor het
versterken van de medezeggenschap
in de lijn van deze wet lijken
ontleend te kunnen worden aan de
invoering van het formatiebudget–
systeem. Inderdaad, indien aan de
bevoegde gezagen nieuwe bevoegd–
heden worden toegekend met
betrekking tot arbeidsvoorwaarde–
lijke aangelegenheden, bestaat er
aanleiding om de positie van de
medezeggenschapsraad nader te
bezien. Maar moet dat per definitie
gebeuren in een wettelijk kader dat
aan de personeelsgeleding van de
medezeggenschapsraad instem–
mingsbevoegdheid geeft op het
gebied van arbeidsvoorwaardelijke
en daarmee samenhangende aange–
legenheden? Ik ben daar niet
helemaal van overtuigd. Waarom kan
een en ander niet in het bestaande
systeem worden vormgegeven? In de
memorie van toelichting wordt
opgemerkt dat het niet nader
vastleggen van instemmingsrechten
voor de personeelsgeleding in de
medezeggenschapsraad bij een
vloeiende grens tussen de bevoegd–
heden van het decentraal georgani–
seerd overleg (DGO) en die van de
medezeggenschapsraad tot gevolg
kan hebben, dat steeds meer
personele aangelegenheden niet
meer in de medezeggenschapsraad,
maar in het DGO aan de orde
komen. Het DGO, waar arbeidsvoor–
waarden worden geregeld, is immers
op instemming gericht.

Maar is dat nu een dwingend
argument om tot het wettelijk
vastleggen van instemmingsbe–
voegdheden voor de personeelsge–
leding van de medezeggen–
schapsraad over te gaan? Worden
niet eerder ook los van een derge–
lijke wettelijke regeling op het
gebied van de arbeidsvoorwaarden,
instemmingsrechten verleend aan de
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medezeggenschapsraad, omdat deze
zaken anders hoe dan ook in het
DGO afgehandeld worden dat, zoals
gezegd, sowieso op instemming
gericht is? Bevoegde gezagen zullen
uit zichzelf wel trachten te
voorkomen dat met name arbeids–
voorwaardelijke zaken met een
schoolspecifiek karakter in het DGO
afgehandeld worden. Tegen de
achtergrond van de werking van het
DGO is er dan volgens mij sprake
van een zeker zelfregulerend
vermogen, dat ook uitstekend past in
het moderne denken over medezeg–
genschap in het algemeen.

Al met al lijkt het erop dat met het
wettelijk vastleggen van bevoegd–
heden een nodeloos ingewikkeld
systeem wordt gecreëerd, waarbij
een, zij het aan beperkingen onder–
worpen, ontheffingsmogelijkheid aan
de scholen de vrijheid weer moet
teruggeven die hun als gevolg van de
wettelijke bevoegdheidsverdeling
feitelijk wordt ontnomen. De rechts–
zekerheid van het personeel lijkt
daarbij niet in het geding, omdat het
DGO als waarborg fungeert.

Voorzitter! De WMO 1992 roept
niet alleen vragen op met betrekking
tot de noodzaak van het voorstel.
Tegen de wet kunnen bezwaren van
meer principiële aard worden
ingebracht. Ik doel daarbij op de
spanning die er bestaat met artikel
23 van de Grondwet. Eigenlijk
betreur ik het, net als de heer
Lankhorst, dat de behandeling van
bijna elk wetsvoorstel met betrekking
tot het onderwijs aanleiding geeft tot
discussies over de grondwettelijke
onderwijsvrijheid. 75 jaar na de
onderwijspacificatie zou dit niet
nodig moeten zijn. Een belangrijke
oorzaak van de steeds weerkerende
discussies is, dunkt mij, dat het de
wetgever zelf is die inhoud moet
geven aan de vrijheid van onderwijs,
zonder dat we een vorm van rechter–
lijke toetsing door een constitu–
tioneel hof kennen. De verleiding is
dan groot om telkens weer de
grenzen van de onderwijsvrijheid af
te tasten. Een consequentie van onze
staatsrechtelijke verhoudingen is in
ieder geval wel, dat de discussie
over de grondwettigheid van
bepaalde voorstellen niet afgesloten
is, als de wetgever ooit, al dan niet
expliciet en al dan niet unaniem, een
bepaalde interpretatie heeft
aanvaard. Voor de discussie van
vandaag betekent dit, dat het

bestaan van de WMO 1981 nog niet
betekent, dat we geen grondwette–
lijke bezwaren meer zouden kunnen
aanvoeren tegen een WMO 1992.

De vrijheid van richting en
inrichting is met name in het geding
als gevolg van de wettelijk voorge–
schreven bevoegdheidsverdeling. In
hoeverre mag de overheid hier
regelend optreden? Ik vind dat hier
uiterste terughoudendheid geboden
is. Indien het wettelijk vaststellen van
instemmings– en adviesbevoegd–
heden zich zou beperken tot arbeids–
voorwaardelijke aangelegenheden
voor de personeelsgeleding, dan zou
ik daarmee kunnen leven, hoewel ik,
zoals eerder gezegd, de noodzaak
van een wettelijke regeling eigenlijk
niet inzie. lets anders is het, als ook
aan de ouder– en vooral de leerling–
geleding wettelijke bevoegdheden
worden toegekend, zeker als aan die
leerlinggeleding ook nog eens een
plaats in de medezeggenschapsraad
wordt gegeven. Het gaat daarbij niet
meer om de arbeidsvoorwaardelijke
aangelegenheden, die in zekere zin
los gezien kunnen worden van de
identiteit van een school, maar om
de inrichting van een school op basis
van opvattingen over plaats en taak
van leerlingen, die onder omstandig–
heden strijdig kunnen zijn met de
grondslag van bijzondere instel–
lingen. Daarmee is, dunkt mij, de
vrijheid van inrichting wel in het
geding.

De heer Franssen (VVD): Voorzitter!
De heer Schutte zei dat het feit dat
de wetgever de reikwijdte van het
grondwetsartikel steeds opnieuw
interpreteert, steeds opnieuw
aanleiding is om de pacificatie en
haar effecten erbij te halen. Dat
moge zo zijn. Aan de andere kant
kun je mijns inziens ook constateren
dat de praktijk - dat heeft het
rapport van de toetsingscommissie
toch wel aangegeven - invulling
geeft aan het voortschrijdend inzicht
over wat wordt verstaan onder de
grondwettelijke bepaling en de
vrijheid van onderwijs. Waar ik mij
over verbaas, is dat, als je nu kijkt
naar waar in de praktijk die invulling
van het grondwetsartikel toe heeft
geleid en dit vergelijkt met de
statische, onwrikbare manier van
reageren op die invulling van de
Grondwet, in de adviezen over de
medezeggenschap, deze zaken
eigenlijk niet meer in verhouding tot

elkaar lijken te staan. Daar wil ik wel
eens een reactie van de heer Schutte
op horen, want zowel de Onder–
wijsraad, als sommige commenta–
toren van dit wetsontwerp, doen net
alsof er in tien jaar niets is gebeurd.

De heer Schutte (GPV): Er is in tien
jaar tijd zeker het een en ander
gebeurd, juist ook op het gebied van
de medezeggenschapsraad. De wet
heeft gefunctioneerd. U zult zich
herinneren dat mijn fractie in de
toenmalige samenstelling de wet
heeft afgewezen. In onderwijs–
kringen die het nauwst met mijn
fractie verwant zijn, was een
duidelijk herkenbaar standpunt
zichtbaar dat daarbij aansloot Dat
heeft in de praktijk niet tot al te
grote moeilijkheden geleid, omdat de
WMO 1981 de mogelijkheid van
ontheffing bood en deze ontheffing
ook ruimhartig is toegekend, als daar
het verzoek toe werd gedaan. Maar
dat geeft al aan dat in feite, binnen
het onderwijsveld, deze discussies
niet echt in problematische zin
gevoerd behoeven te worden, omdat
de wetgever, om kritiek te
voorkomen, een uitzonderingspositie
heeft gecreëerd. Waar onze
bezwaren steeds weer op terug–
komen, betreft politieke bezwaren,
rechtstreeks gelieerd aan de vraag:
wat is de taak van de wetgever en
wat is de ruimte die de wetgever
heeft in het licht van artikel 23 van
de Grondwet? Kun je zulke
problemen in de praktijk oplossen,
en behoor je ze ook op te lossen, via
een uitzondering op een regel? De
bezwaren richten zich tegen de
regel. Als een meerderheid zegt dat
die regel er toch moet komen dan
ben je uiteraard blij en dankbaar dat
er een uitzonderingsmogelijkheid is
opdat de problemen die politiek
aanwezig zijn, zich in de praktijk niet
behoeven te vertalen in het
onderwijs. Maar dat laat onverlet dat
onze bezwaren die betrekking
hebben op de regel, weer terug–
komen als een wetsvoorstel als het
onderhavige hier ligt.

De heer Franssen (WD): Met alle
respect voor de geboden uitzonde–
ringsmogelijkheid die ook in het
voorliggend ontwerp wordt gehand–
haafd, maar het gaat dan om een
uitzondering die verlangd wordt door
een heel kleine minderheid. Ik kijk
primair, in relatie tot de constructie
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die in dit wetsvoorstel wordt voorge–
steld, naar de wijze waarop aan
advies– respectievelijk instemmings–
recht op grond van de vigerend wet
invulling is gegeven Ik moet dan
constateren dat de wetgever dikwijls
veel meer koudwatervrees heeft
gehad dan in de praktijk tot
uitdrukking is gekomen Dat zou in
sommige kringen waarmee de heer
Schutte zich verwant moet voelen -
tenzij het principe van medezeggen–
schap hem niet aanstaat, maar daar
heb ik hem niet over horen praten -
toch tot enig verder nadenken
aanleidmg moeten geven. Die
ontwikkeling gaat immers ook niet
aan zijn deur voorbij.

De heer Schutte (GPV): Onge–
twijfeld niet. Als de heer Franssen
mijn betoog verder volgt, zal hij
merken dat mijn bezwaren tegen het
wetsvoorstel zoals het er nu ligt, zich
toespitsen op enkele concrete
punten en in het bijzonder op een
heel concreet punt, los van de
rechtstheoretische discussie die
altijd weer gevoerd moet worden
over de vraag of de overheid op de
goede weg is door dit allemaal
regelend voor te schrijven. Ik wil die
punten onderscheiden en de heer
Franssen zal in mijn betoog merken
dat de inhoudelijke bezwaren tegen
het instituut medezeggenschap in dit
stadium bij mij minder zwaar wegen
en dat zij zeker minder algemeen zijn
dan tien, elf jaar geleden het geval
was toen er voor het eerst een wet
medezeggenschap was. In die zin wil
ik bepaald de praktijk die zich in de
jaren heeft ontwikkeld, mee in
rekening brengen.

De heer Franssen (WD): Akkoord,
maar de heer Schutte sprak in zijn
reactie op de opmerking van de heer
Lankhorst ook dus heel in het
bijzonder tot zichzelf.

De heer Schutte (GPV): Dat moet je
natuurlijk altijd doen. Je moet
consistent zijn in je redeneringen,
want anders bent u er direct bij om
mij te betrappen op inconsistentie.

Voorzitter! Ik vind de verdediging
van de staatssecretaris op dit punt
weinig overtuigend. De weerlegging
van de kritiek wordt in de memorie
van antwoord mede gebaseerd op de
grondwettelijke noodzakelijkheid van
een wettelijke regeling van de
medezeggenschap. Dat argument

klinkt echter indrukwekkender dan
het is. De artikelen 19 en 109 van de
Grondwet, waarin het daarom gaat,
schrijven niet meer voor dan dat de
wet regels stelt omtrent medezeg–
genschap. Kortmann vermeldt in zijn
commentaar dat het voor de hand
ligt dat de wettelijke regelen
verschillend van omvang en inhoud
zullen zijn al naar gelang zij soorten
"arbeidenden" - omdat lelijke woord
te gebruiken - betreffen. De
Grondwet laat de wetgever hierin
geheel vrij, zij het dat hij met name
bepaalde grondrechten als de
vrijheid van godsdienst, van
vereniging en van onderwijs in acht
zal moeten nemen. Tot zover
Kortmann. Met andere woorden, als
de wetgever, mede met het oog op
de vrijheid van onderwijs, zou
volstaan met het voorschrift dat
onderwijsinstellingen een regeling
moeten treffen met betrekking tot de
medezeggenschap van personeels–
leden, dan zou aan de artikelen 19
en 109 van de Grondwet zijn
voldaan. Voor de medezeggenschap
van ouders en leerlingen kan zelfs in
het geheel geen beroep op de
Grondwet worden gedaan. Een reden
te meer om niet met het oog op de
medezeggenschap van deze
geledingen de vrijheid van inrichting
in te perken.

Ik vind het een merkwaardige zaak
dat de discussie in de memorie van
antwoord in de sfeer van conflicte–
rende belangen wordt getrokken.
Gesteld wordt immers dat sowieso
regels omtrent medezeggenschap
kunnen worden gegeven. Hoever,
aldus de memorie, de wetgever
daarbij kan en moet gaan, is afhan–
kelijk van het belang dat aan de
desbetreffende regels moet worden
toegekend, afgewogen tegen het
belang, de vrijheid van het bevoegd
gezag te respecteren, waarbij tevens
gelet moet worden op de verant–
woordelijkheden die het bevoegd
gezag krachtens andere wetten moet
kunnen waarmaken en op rechten
die het aan andere wetten ontleent.
Daarbij moet de vrijheid van richting
in het bijzonder worden gerespec–
teerd. Dit klinkt allemaal mooi, maar
hier worden wel enkele onverge–
lijkbare grootheden op éèn lijn
gesteld. De grondwettelijke vrijheid
van inrichting wordt zo afhankelijk
gemaakt van subjectieve opvattingen
over wat de wetgever op een
bepaald moment van belang zou

vinden. Wat is dan nog de waarde
van dit grondrecht?

De vraag is bovendien, of hier wel
sprake behoeft te zijn van conflicte–
rende belangen. Een kaderwet in de
lijn van de vigerende wet stelt
weliswaar algemene regels, maar
laat tegelijk ruimte voor een eigen
invulling. Is het feit, dat er deson–
danks sprake is van conflicterende
belangen, niet een signaal dat er
ergens iets niet klopt? Ik denk van
wel. Punt in het geding is dan vooral
de wettelijke vastlegging van advies–
en instemmingsbevoegdheden. Ik
deel dan ook niet helemaal de
opvatting van de Raad van State,
welke door de staatssecretaris
nadrukkelijk wordt aangevoerd ter
verdediging van zijn voorstel,
namelijk dat het wettelijk vastleggen
van advies– en instemmingsbevoegd–
heden niet bij voorbaat in strijd is
met de Grondwet, maar dat het erop
aankomt welke instemmingsbe–
voegdheden precies worden aange–
wezen.

In de eerste plaats wordt op deze
manier toch te vlot de overstap
gemaakt van toekenning van
bevoegdheden naar wettelijke
vastlegging ervan. Verder wordt ten
onrechte nu de suggestie gewekt,
dat het toekennen van instemmings–
bevoegdheden aan de leerlingge–
leding niet strijd zou kunnen komen
met de vrijheid van inrichting. Nu
zou men kunnen aanvoeren, dat toch
de mogelijkheid voor ontheffing
wordt geboden op gronden die
verband houden met de
godsdienstige of levensbeschouwe–
lijke overtuiging, die aan de school
ten grondslag ligt.

Staatssecretans Wallage: Mijnheer
de voorzitter! De heer Schutte sprak
de tekst iets anders uit dan zij op
papier staat. In dit geval luistert dat
heel nauw. In de tekst staat, dat het
toekennen van instemmingsbevoegd–
heden aan de leerlinggeleding niet in
strijd zou zijn met de vrijheid van
inrichting. De heer Schutte sprak de
woorden "in strijd zou kunnen
komen" uit. Dat is precies de
discussie. Ik vraag die verificatie in
verband met mijn beantwoording.

De heer Schutte (GPV): U weet hoe
riskant het is om te reageren op
teksten die niet uitgesproken zijn.
Wat hier uitgesproken wordt, geldt
en dat komt ook in de Handelingen
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te staan. Ik heb die nuancering
inderdaad aangebracht. Als een
instelling zelf de afspraak tot
toekenning van bevoegdheden aan
leeriinggeleding maakt, voeren wij
een geheel andere discussie.

Zoals gezegd, heb ik dus enkele
bedenkingen bij deze redenering. In
de eerste plaats hebben scholen, die
om ontheffing vragen in verband met
het feit dat leerlingen een positie
krijgen toebedeeld die strijdig is met
de grondslag van deze scholen, wel
de ondersteuning nodig van twee
derde van de leerlingen. Met
middelen die zich niet verdragen met
de grondslag, moeten dergelijke
scholen dus hun grondslag tegen
deze middelen veilig stellen. Ik vind
dat dit niet kan.

In de tweede plaats zouden
bijzondere insteilingen, indien zij
bezwaren hebben tegen de instem–
mingsbevoegdheid van de leerling–
geleding, ontheffing voor de gehele
WMO moeten aanvragen, ook al
zouden zij geen bezwaren hebben
tegen de voorgestelde regeling voor
de personeels– en oudergeleding. In
feite worden deze bijzondere instel–
lingen in een bijna onmogelijke
positie gemanoeuvreerd. Men zou
geen formele medezeggen–
schapsraad kunnen vormen, omdat
daarvan leerlingen geen deei
uitmaken. Dit heeft dan tot gevolg,
dat ook wanneer sprake is van
schoolspecifieke aangelegenheden
deze op DGO-niveau moeten worden
afgehandeld. Ik vind dat niet
wenselijk. Waarom wordt niet
tenminste de mogelijkheid geboden
om ontheffing aan te vragen van de
verplichting een leerlinggeleding in
de medezeggenschapsraad te
hebben? Ik zou er sterk op willen
aandringen om in ieder geval deze
mogelijkheid in de wet op te nemen.
Het kan toch niet zo zijn, dat het
belang van een ongedeelde
medezeggenschap boven vrijheid
van inrichting gaat?

Mijnheer de voorzitter! Bezwaarlijk
vind ik ook, dat voor het personeel,
ouders en leerlingen geeri bepalmg
meer is opgenomen ten aanzien van
onderschrijving respectievelijk
respectering van de grondslag en de
doelstellingen van de school als
voorwaarde voor passief kiesrecht
voor de medezeggenschapsraad.
Personeel dat is benoemd aan de
school en leerlingen die in vrijheid
zijn toegelaten op de school, dienen

evenals hun ouders, eenmaal aange–
steld, benoemd of toegelaten,
volledig mee te kunnen doen aan
medezeggenschapsactiviteiten op
die school, zonder dat aan hun
passief kiesrecht tot lid van de raad
speciale eisen worden gesteld. Tot
voor kort zou ik nog gezegd hebben,
dat ik wat betreft het personeel met
deze bepaling geen probleem zou
hebben. Aan personeel van
bijzondere scholen kan immers de
eis gesteld worden, de grondslag van
de school te onderschrijven. Deze eis
herhalen ingeval van zitting nemen in
de medezeggenschapsraad is dan
overbodig. Tot voor kort althans. Nu
denk ik daar toch wat anders over,
want ik vind, dat na de TWAO de
aanstellingsvrijheid van instellingen
niet meer volledig gegarandeerd is.
Ik ben dan ook van mening, dat het
van wezenlijk belang Is dat de
mogelijkheid wordt geboden om van
het personeel te vragen in te
stemmen met de grondslag wanneer
zij zitting nemen in de medezeggen–
schapsraad. Ook met betrekking tot
leerlingen en ouders is die instem–
mingseis van belang. Het kan toch
niet zo zijn, dat leerlingen of ouders
de grondslag van de school niet
meer onderschrijven en dat
metterdaad ook laten blijken. In dit
geval kunnen ouder of leerling
gewoon lid blijven van de medezeg–
genschapsraad en via instemmings–
of adviesbevoegdheid blijven
deelnemen aan het medebesturen
van de school. Of moeten de
leerlingen in dat geval van de school
verwijderd worden?

De zin van de bepaling dat de
medezeggenschapsraad in de school
in het algemeen waakt tegen discri–
minatie en in het bijzonder de gelijke
behandeling van mannen en vrouwen
bevordert, ontgaat mij. Waarom
moet de medezeggenschapsraad dat
doen? Moet niet iedereen waken
tegen discriminatie? Ligt hier
bovendien niet eerder een taak voor
het bevoegd gezag? En welke sanctie
kan de medezeggenschapsraad
treffen als discriminatie binnen de
school wordt geconstateerd?

Voorzitter! Het zal duidelijk zijn dat
ik niet sta te juichen over dit
wetsvoorstel. Ik ben niet echt
overtuigd van de noodzaak van de
wet in deze vorm. Het lijkt mij dat de
bestaande wet in wellicht iets aange–
paste vorm een voldoende kader
biedt om de medezeggenschap

binnen de school vorm te geven. In
ieder geval meen ik dat de spanning
met artikel 23 van de Grondwet, die
ontstaat als gevolg van de voorge–
stelde wettelijke vastlegging van
instemmings– en adviesbevoegd–
heden voor met name de leerlingge–
leding, dient te worden wegge–
nomen. Om daartoe een poging te
doen heb ik op stuk nr. 26 een
amendement ingediend, waardoor
instellingen de mogelijkheid krijgen
om al dan niet te kiezen voor verte–
genwoordiging van de leerlingen in
de medezeggenschapsraad.

D

De heer Nuis (D66): Mijnheer de
voorzitter! De computertechnologie
begint sporen na te laten in de
opbouw van onze wetten. Als ik mijn
PC'tje meedeel dat ik iets van hem
wil, bijvoorbeeld het printen van een
stukje tekst, biedt hij mij een
venstertje aan waarop ik kan
aangeven hoe ik het hebben wil. Het
staat mij geheel vrij om bij elke
variabele - hoogte, breedte, regelaf–
stand, lettertype en nog een groot
aantal variabelen waar ik zo gauw
niet op kan komen - minstens twee,
maar meestal meer mogelijkheden te
kiezen. Ik moet het echter wel zelf
weten, want ik kom dan in een
wespennest van complicaties
terecht. Ik kan ook gewoon op
"enter" drukken. De PC begint dan
aan een sobere standaarduitvoering
van mijn opdracht, zodat er niets mis
kan gaan en er geen innerlijke tegen–
strijdigheden in de opdracht
voorkomen en geen verschillen met
de vorige keer. Dit systeem biedt het
beste van twee werelden: enerzijds
een haast onbeperkte keuzevnjheid,
anderzijds een behoorlijke pressie in
de richting van eenvoud en gelijkvor–
migheid voor iedereen die niet heel
sterk is gemotiveerd om het anders
te doen.

Dit wetsvoorstel zit precies
hetzelfde in elkaar. Het biedt een
venstertje aan waarop de instem–
mings– en adviesrechten gezamenlijk
en per geleding keurig op een rij
staan. Je kunt op "enter" drukken en
je bent er, maar dat hoef je niet te
doen. Bijna alles kan ook anders. Het
bevoegd gezag en twee derde van
de medezeggenschapsraad moeten
het daarover echter wel eens zijn,
anders valt men terug op de
standaarduitvoering. Er is dus
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vrijheid van keuze, maar je moet over
een behoorlijke dosis gedrevenheid
en eensgezindheid beschikken om
die vrijheid waar te maken.

Het kan bijna geen toeval zijn: wie
deze constructie heeft bedacht,
heeft zich bewust of onbewust laten
inspireren door zijn personal
computer. Mijn fractie heeft voor de
vondst op zichzelf wel enige
waardering, althans voor zover die
ertoe heeft bijgedragen dat er nu
een wetsvoorstel is dat breed wordt
gedragen door het veld en dat,
vergeleken bij de thans vigerende
wet, een aanzienlijke versterking van
de medezeggenschap inhoudt. Het
werd ook hoog tijd. Zelfs zonder de
bijkomende reden van het formatie–
budgetsysteem en de autonomiever–
groting vond mijn fractie al lang dat
ernst moest worden gemaakt met de
resultaten van het werk van de
toetsingscommissie. Wij hebben
daar ook herhaaldelijk op gewezen,
bijvoorbeeld wanneer door de
regering weer eens van die depri–
merend lange lijstjes moesten
worden gemaakt van wetten die
haast en nog meer haast hadden en
waar de WMO al maar niet op
voorkwam, zelfs niet bij de "aller–
langzaamste" categorie.

Het zal nog blijken dat wij niet in
alle opzichten tevreden zijn, maar wij
zijn in ieder geval blij dat de staats–
secretaris er zoveel vaart achter
heeft gezet dat er nu een
wetsvoorstel is en dat daarin flinke
stappen vooruit worden gezet. Er is
nu een wettelijke lijst van bijzondere
medezeggenschapsaangelegen–
heden. Er kan onder bepaalde
voorwaarden worden geschoven van
advies naar instemming, wat mooi is,
en terug, wat niet zo mooi is. Die lijst
zelf ligt echter vast en is in ieder
geval niet meer zoals vroeger een
onderwerp van onderhandelingen op
schoolniveau Het adviesrecht van de
raad is in procedureel opzicht
versterkt en de geschillenregeüng is
verbeterd. Ook de raad kan nu naar
de geschillencommissie stappen en
zo nodig naar de rechter, want hij is
ondubbelzinmg als procespartij
erkend. In de schriftelijke voorbe–
reiding is het niet zo tot uiting
gekomen, maar het staat ons ook
zeer aan dat de leerlingen in dit
ontwerp een stuk serieuzer worden
genomen.

Tegen collega Lankhorst kan ik
zeggen dat er op mijn school, toen ik

daar zat, nog geen leerlingenraad
was. Je kon overigens wel hoofdre–
dacteur van het schoolblad worden,
wat ook heel lastig kon zijn. Ik zou
het echter, zo zeg ik collega Schutte,
best hebben gekund, al was het
maar door de training die ik had
gekregen op de knapenvereniging op
gereformeerde grondslag. Dus dat
kan in ieder geval het probleem niet
zijn waar collega Schutte mee zit.

Mijn fractie vindt het verstandig
dat gekozen is voor een eigen
oplossing voor het onderwijs en niet
voor aansluiting bij de Wet op de
ondernemingsraden. De eis die je
wel hoort te stellen, en die ook
gesteld is, is dat de werknemers in
het onderwijs op zijn minst niet
slechter af zijn onder de WMO dan
onder de WOR, wat hun medezeg–
genschap betreft. De bewindslieden
hebben de stelling verdedigd, dat in
dit wetsvoorstel aan deze
voorwaarde is voldaan. Zij hebben
ons daarvan ook overtuigd, op een
enkel punt na, waar ik straks nog op
terugkom. Er zijn trouwens in dit
ontwerp mogelijkheden voor verder–
gaande medezeggenschap die in de
WOR in feite ontbreken.

De hoofdreden waarom een
ondernemingsraadsconstructie in het
onderwijs niet kan, is de bijzondere
positie die ouders en leerlingen
innemen, die in het bedrijfsleven
geen analogie heeft Van de ouders
en, als zij oud genoeg zijn, van de
leerlingen is uiteindelijk de school.
Zij zijn de dragers van de onderwijs–
vrijheid. Nu kun je theoretisch best
voihouden dat het bevoegd gezag,
zeker bij de bijzondere school, zijn
bevoegdheid rechtstreeks aan die
dragers ontleent en dus de ouders al
genoegzaam vertegenwoordigt. Nu
weet iedereen - collega Franssen
van de WD heeft dat in de schrifte–
lijke voorbereidmg al eens uitvoerig
naar voren gebracht - dat de praktijk
anders is. Het democratisch gehalte,
om het zo maar eens te noemen, van
schoolbesturen is in het algemeen
voor verhoging vatbaar.

Maar collega Leerling sprak net
uit: ik ken in ieder geval scholen die
mij zeer na staan en waar het perfect
geregeld is; daar zijn wij zover, daar
is de democratie volledig en wordt
het bevoegd gezag (het schoolbe–
stuur) gekozen door de leden van de
vereniging. Maar dat is toch nog een
subtiel verschil met de ouders van de
leerlingen en de leerlingen zelf. Een

schoolvereniging is een geheel van
mensen waarvan je kunt aannemen
dat de ouders daartoe behoren, maar
ik kan mij heel goed voorstellen dat
de ouders van gisteren, de ouders
van morgen en mensen die vinden
dat er zo'n school moet zijn maar
geen ouder zijn, daarin vertegen–
woordigd zijn. Een dergelijk bestuur,
als het zo democratisch is, zal er
goed aan doen om de vertegenwoor–
digers van de schoolbevolking van
dit moment te horen. Met andere
woorden: zelfs in die volgens ons
ideale democratische constructie van
het schoolbestuur kun je toch nog
behoefte hebben aan een medezeg–
genschapsraad.

Zolang die ideale vertegenwoordi–
gende bestuursvorm niet bepaald
algemeen is en dus ook als hij dat
wel is, is het rechtstreeks
meespreken van de direct betrok–
kenen van het grootste belang om
ons stelsel van vrij onderwijs voor
verkalking te behoeden. Een bevoegd
gezag dat zich van zijn bron bewust
is, zal zeker naar de stem van die
betrokkenen luisteren. Maar een
bestuur dat zich minder aan die
democratische verplichtingen
gelegen laat liggen en dat die stem
dus juist des te harder nodig heeft,
moet door de wet een handje
worden gelopen. Niet alleen maar
een ondernemingsraad dus.

Dan een ondernemingsraad en een
ouder– en leerlingenraad naast
elkaar. Dat lijkt op papier misschien
ordelijker dan de nu gekozen
oplossing. Maar in de praktijk lijkt
mij dat een onding met voortdurende
onduidelijkheden en rondzingende
beslissingen, waar alleen de
handigste regelaars wel bij varen.
Dus twee verschillende raden kun je
beter niet doen.

Dat brengt ons vanzelf tot de
constructie van het nu voorliggende
type. Ook daar zitten onduidelijk–
heden in; daar is al op gewezen. Die
lijken het onvermijdelijke gevolg van
het uitgangspunt dat elke geleding
zoveel mogelijk tot haar recht moet
komen. Natuurlijk blijven ook wij er
bezorgd over dat de grensafbake–
ningen tussen decentraal georgani–
seerd overleg en medezeggen–
schapsraad en de gescheiden
bevoegdheden voor de verschillende
geledingen tot moeilijkheden
aanleiding zullen geven. Maar omdat
rigoureus andere oplossingen tot
grotere bezwaren leiden, zijn wij
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bereid om het erop te wagen en te
bezien of de evaluatie ons straks
gelijk geeft. Die evaluatie rnoet dan
wel gebaseerd zijn op een onderzoek
op de scholen op enkele concrete
punten. Er is pas een uitgebreide
enquête in het HBO geweest.
Misschien is dat een aardig
voorbeeld. Wellicht kan de staatsse–
cretaris, hoewel het wat vroeg is,
iets zeggen over de wijze waarop de
evaluatie aangepakt kan worden. Vijf
jaar lijkt ons overigens een redelijke
termijn als je werkelijk inzicht wil
krijgen in de manier waarop de wet
zich voegt naar de reële situatie en
de reële behoeften op de scholen.

Ik keer terug tot het model–
schermpje of het standaardven–
stertje van de wet. In een paar
opzichten willen wij dat graag anders
geprogrammeerd zien. Bij de
verdeling van advies– en instem–
mingsrechten lijkt de achterliggende
redenering te zijn: als iets van zeer
wezenlijk belang voor een geleding is
of voor de raad als geheel, dan
wordt het recht van advies een recht
van instemming. Maar als het belang
nog wezenlijker is, wordt het weer
een advies. Dat zijn dan blijkbaar
identiteitsgevoelige zaken zoals
fusies, de besteding van de middelen
op hoofdlijnen en - de meest funda–
mentele kwestie - de grondslag van
de school. De Onderwijsraad heeft in
dit geval gesproken van strijdigheid
met artikel 23 van de Grondwet als
hier, zoals aanvankelijk de bedoeling
was, ook instemmingsrecht zou
worden verleend. De Raad van State,
de regering en wij zijn het met de
redenering van de Onderwijsraad
niet eens. Dus vinden wij het jammer
dat de regering niettemin in haar
conclusies eieren voor haar geld
heeft gekozen, omdat het blijkbaar
zo gevoelig ligt, en om het primaat
van het bevoegd gezag te
benadrukken in identiteitsgevoelige
zaken.

Maar dat is toch op de vlucht gaan
voor een hersenschim? Dat primaat
wordt toch helemaal niet bedreigd?
Instemmingsrecht is toch geen recht
van initiatief? Stel dat een schoolbe–
volking op een bepaald moment bij
monde van de medezeggen–
schapsraad lak heeft aan de
grondslag en van kleur wil
verschieten. Dan gebeurt er niets
zolang het bevoegd gezag daartoe
geen voorstel doet. Instemmings–
recht wordt alleen effectief als het

bevoegd gezag de grondslag wil
wijzigen en de schoolbevolking daar
niets voor voelt. In zo'n situatie kan
een instemmingsrecht kracht ontwik–
kelen Het is dus juist in alle voor mij
denkbare gevallen een bescherming
van de bestaande identiteit, een
soort laatste verdedigingslinie. Wie
voor de identiteit op de bres staat
moet dus juist voor instemmings–
recht zijn. Wijziging van de
grondslag is toch bij uitstek een
beslissing waarover alle betrokkenen
overeenstemming moeten bereiken?
Laten wij er geen doekjes om
winden: wie op deze terreinen geen
instemmingsrecht wil, versterkt niet
de vrijheid van onderwijs gedragen
door de ouders, maar gewoon de
handelingsvrijheid van het bestuur.
Het laatste is evident bij fusies en bij
de besteding van de middelen. Wij
zijn het daar niet mee eens. Wij
zouden ook in die gevallen graag
instemmingsrecht zien in plaats van
adviesrecht, maar wij kunnen ons
voorstellen dat de regering en de
meerderheid van de Kamer tot een
andere afweging komen. Echter, bij
de grondslag ligt dat anders Ik kan
het niet helpen maar mij bekruipt het
gevoel - ook al bij de schriftelijke
voorbereiding - van een hardnekkig
misverstand dat ik graag in deze
discussie opgehelderd wil zien.
Daarom heb ik samen met collega
Franssen op het punt van de
grondslag een amendement
ingediend.

Voorzitter! Een tweede bezwaar
tegen de inrichting van het
standaardscherm is dat het niet
alleen in positieve zin kan worden
bijgesteld, maar ook in negatieve.
Collega Lankhorst heeft daar ook al
op gewezen. Instemmingsrecht kan
adviesrecht worden als bevoegd
gezag en twee derde van de raad het
daarover eens zijn. Wij blijven dit bij
nader inzien ongewenst vinden, ook
na de schriftelijke gedachtenwis–
seling. Het standaardvenstertje moet
ook een basisgarantie zijn. Natuurlijk
is er wel iets te zeggen voor de
redenering van de staatssecretaris
dat een raad die uit zichzelf zo
meegaand is ook geen rechten
moeten worden opgedrongen. Zo'n
raad stemt als het ware bij voorbaat
in met alles. Maar als er nu eens een
nieuwe raad wordt gekozen die
minder meegaand is? Die is door zijn
tamme voorganger wel behoorlijk
onthand. Kan de staatssecretaris nog

eens uitleggen wat zo'n raad
allemaal moet doen om weer op het
standaardvenster uit te komen? Ik
heb de indruk dat het minstens vijf
jaar duurt voordat je weer in de
buurt bent. En als dat een heel
karwei wordt - en dat vrees ik - zou
de staatssecretaris dan bij nader
inzien de mogelijkheid om vnjwilhg
de eigen handen en die van je
opvolgers te binden, niet liever
schrappen? Ook daarover heb ik
samen met collega Franssen een
amendement ingediend.

Ik heb nog een informatieve vraag
over artikel 31 - het is hier al
herhaalde malen ter sprake geweest
- inzake de ontheffing in verband
met eigen aard. Hoe moet ik mij dat
in de praktijk eigenlijk voorstellen?
Van welke zijde wordt in de praktijk
zo'n verzoek om ontheffing
verwacht? Collega Lankhorst vroeg
dat ook al. Hoe denkt de staatssecre–
taris in zulke gevallen precies te
verzekeren dat aan de eveneens
grondwettelijke verplichting tot
representatie wordt voldaan? lets in
de zin van "u heeft er blijkbaar
bezwaren tegen; dan doen wij maar
helemaal niks", kan toch ook niet.
Hoe wordt dat soort verzoeken om
ontheffing in de praktijk behandeld?

Ik kom tot slot bij de geschillenre–
geling en de facilitering. De eerste
betekent een flinke vooruitgang op
de huidige situatie. Er is nu ook een
oplossing gevonden voor de kwestie
van de aansluiting, met advies van
de medezeggenschapsraad, maar
ten aanzien van de bekostigmg zijn
wij er nog niet uit. Mevrouw Quint
heeft hierover al uitvoerig gesproken.
Daar kan ik mij bij aansluiten. De
financiële afhankelijkheid van de
geschillencommissie van een partij
kan de schijn wekken dat de
onafhankelijkheid van het oordeel
kan worden aangetast. Bij dit soort
zaken is het niet eens alieen de vraag
of zo'n geschillencommissie
werkelijk plotseling haar ene hoor
meer laat hangen dan het andere.
Als er echter een beslissing wordt
genomen, moet ook niet de schijn
bestaan dat deze onder financiële
druk van de ene partij wordt
genomen. De staatssecretaris
schreef over een onderzoek dat nog
niet is afgerond. Als dat inmiddels
wel is gebeurd, horen wij dat zo. Uit
zijn formuleringen krijg ik overigens
de indruk dat hij weinig heil ziet in
een andere bekostigingssystematiek.
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Net als mevrouw Quint wil ik hem
oproepen iets meer van zijn gebrui–
kelijke ijver en enthousiasme bij het
opruimen van dit vuiltje aan de dag
te leggen. Dat geldt natuurlijk ook
voor zijn creativiteit, zoals mevrouw
Quint al zei, maar dat spreekt
vanzelf.

Wij blijven van mening dat er een
bepaling in de wet hoort te staan
over scholing en voorzieningen
analoog aan die in de Wet op de
ondernemingsraden. De redenen die
bij die wet golden, gelden immers
ook hier. Ik herhaal het maar eens
Uitgangspunt van de bewindslieden
in de memorie van toelichting is wel
degelijk ook dat de positie van de
werknemers zeker zo sterk moet zijn
onder deze wet als onder de Wet op
de ondernemingsraden. Waarom
wordt deze expliciete bepaimg ten
aanzien van scholing en voorzie–
ningen dan niet in de wet
opgenomen? Ik heb daarover twee
amendementen ingediend.

De facilitering van de ouders/
leerlingen-geleding blijft een lastig
probleem. Het geld moet daar
besteed worden waar het voor
bedoeld is, maar hoe krijgen wij dat
voor elkaar? Dat is het probleem. De
gedachte van de staatssecretaris om
tot een orgaan te komen dat ten
dienste staat van alle raadsleden van
de ouder/leerllng-geleding spreekt
ons om praktische redenen zeer aan.
Wij wensen hem veel succes met het
idee in het overleg dat buiten deze
zaal ongetwijfeld zal voortgaan. Het
was ook voor deze besprekingen al
geruime tijd aan de gang. Wij
hebben gemerkt dat de staatssecre–
taris daar goed in is. Dat is ook weer
gebleken uit de moeilijk stuk te
krijgen overlegresultaten die hij al
geboekt had voor hij ons met dit
voorstel onder ogen kwam.

D

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Een wet
medezeggenschap onderwijs is iets
wat behoorlijk ingrijpt in de school–
organisatie. Bij dit soort dingen
komen al snel de grenzen van de
vrijheid van onderwijs in het geding.
Het is wel eens vervelend om daar
steeds aan te moeten herinneren en
daar regelmatig als het ware voor te
moeten vechten. Helaas is dat ook
bij het voorliggende wetsvoorstel
nodig.

Uiteraard realiseert mijn fractie
zich dat tengevolge van de invoering
van het formatiebudgetsysteem met
name in de verhouding tussen het
schoolpersoneel en het bevoegd
gezag verandermgen optreden Dit
heeft inmiddels geleid tot een
regeling voor decentraal georgani–
seerd overleg. Het gaat daarbij om
arbeidsvoorwaarden. Een en ander
kan ook gevolgen hebben voor de
regeling van de medezeggenschap.
Dit hoeft echter geenszins tot gevolg
te hebben dat de positie van het
bevoegd gezag en de vrijheid van
richting en inrichting worden
aangetast. Ik ga hier straks nader op
in.

Naar de mening van de
SGP-fractie verdraagt een wettelijk
verplichte regeling voor medezeg–
genschap in het onderwijs zich niet
met de ingevolge artikel 23 van de
Grondwet aan het bijzonder
onderwijs toekomende vrijheid van
richting en inrichting. Naar ons
oordeel kan het, gelet op deze
vrijheid en de autonomie van de
scholen, aan de scholen zelf overge–
laten worden om te bezien op welke
wijze gestalte wordt gegeven aan het
overleg tussen het bevoegd gezag en
het personeel, ouders en leerlingen.

Uiteraard is mijn fractie ermee
ingenomen dat de mogelijkheid blijft
bestaan om ontheffing aan te vragen
van de verplichting tot het instellen
van een medezeggenschapsraad. De
mogelijkheid die in 1981 na pittige
discussies is aangereikt, wordt ook
gepraktizeerd en gelukkig gehand–
haafd.

Daarmee is echter nog niet alles
gezegd. Op een aantal punten houdt
mijn fractie grote bezwaren. Aller–
eerst gaat het hier om een wettelijk
voorgeschreven regeling van advies–
en instemmingsrechten. In het
wetsvoorstel is een uitgewerkte
verdeling van instemmings– en
adviesbevoegdheden vastgelegd. De
SGP-fractie heeft verschillende keren
betoogd dat een dergelijke wettelijke
regeling niet strookt met de vrijheid
van richting en inrichting. Weliswaar
is er een afwijkingsbevoegdheid
maar dat is naar onze mening te
mager. De vrijheid van onderwijs
gaat steeds meer bestaan bij de
gratie van uitzonderingsbepalingen.
Daarmee wordt een grondrecht
langzamerhand uitgehold.

Ook uit de overwegingen in de
door de leden van de CDA-fractie in

het eindverslag geciteerde motie–
Deetman blijkt dat er ruimte dient te
zijn voor het tot haar recht komen
van de vrijheid van richting en
inrichting bij het vaststellen van
eigen medezeggenschapsregelingen.
Voorts blijkt eruit dat wettelijke
bepalingen ter zake geen aan het
onderwijs te stellen eisen van
deugdelijkheid maar alleen vanwege
het algemeen belang ingegeven
bekostigingsvoorwaarden kunnen
zijn. Ik verwijs hierbij naar pagina 2
van de nota naar aanleiding van het
eindverslag.

Bij de vaststelling van de Wet
medezeggenschap onderwijs in
1981 is terecht de conclusie
getrokken dat de bevoegdhedenver–
deling niet in de wet dient te worden
vastgelegd. Waarom is die conclusie
nu verlaten? Naar het ons voorkomt,
blijkt uit de argumenten van de
regering duidelijk dat daarbij, veel
meer dan het verlangen om recht te
doen aan het grondrecht van de
vrijheid van onderwijs, de opvat–
tingen en wensen van bepaalde
belangenorganisaties een doorslag–
gevende rol spelen. Is dat inderdaad
het criterium waarnaar de wetgever
zich zou moeten richten?

Ook het motief dat een wettelijke
regeling in het belang is van de
rechtszekerheid, kan hier niet
opgaan. Rechtszekerheid met
betrekking tot wat? Het begrip
"rechtszekerheid" werkt ook naar
beide kanten: de vrijheid van
onderwijs en de positie van het
bevoegd gezag daarbij enerzijds en
de belangen van personeel, ouders
en leerlingen anderzijds. Het
argument van deregulering is ook
weinig overtuigend. Er wordt nu juist
meer geregeld door de wetgever.
Met op schoolniveau laten opstellen
van reglementen komt veel meer
tegemoet aan de eigen verantwoor–
delijkheid van alle partijen binnen de
school. Door het gebruik van model–
reglementen zal de uniformiteit
worden bevorderd, zoals het
trouwens nu ook gebeurt. In ieder
geval behoeft de uniformiteit weinig
minder te zijn dan bij de voorge–
stelde wettelijke regeling met afwij–
kingsbevoegdheid.

Concluderend merk ik op, dat mijn
fractie van mening is, dat een terug–
houdende wettelijke regeling met
een open bevoegdheidsverdeling het
meeste recht doet aan beide
belangen, de vrijheid van richting en
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inrichting enerzijds en de belangen
van personeel, ouders en leerlingen
anderzijds.

Voorzitter! Ik ga graag concreet in
op de voorgestelde bevoegdheids–
verdeling met betrekking tot de
onderwijskundige doelstellingen. Ik
ben niet overtuigd door de
argumenten van de regering ter zake.
In de memorie van toelichting en van
antwoord zijn de bewindslieden
ingegaan op enerzijds de grondwet–
telijke aspecten, de identiteit, de
vrijheid van richting, enz. en de
wensen van het veld anderzijds. Ter
zake van het ene onderwerp instem–
mingsbevoegdheid, met betrekking
tot gevoelige onderwerpen adviesbe–
voegdheid. Dus verandering van de
grondslag: adviesbevoegdheid, en
terecht. Maar de verandering van de
onderwijskundige doelstellingen
staat wel bij de instemmingsbe–
voegdheid, en dat is vreemd. De
minister zal toch niet willen
ontkennen, dat bij de onderwijs–
kundige doelstellingen van de school
grondslag en doel zeer nauw zijn
betrokken. De bewindslieden geven
er zelf in de memorie van antwoord
ook blijk van, dat met betrekking tot
de onderwijskundige doelstellingen
mdelmg bij de adviesbevoegdheden
de juiste keuze is. Op bladzijde 8
hebben zij geschreven: "De onder–
wijskundige doelstellingen zijn zeer
direct gericht op het dagelijkse werk
van de school. Hier staat het belang,
dat een wijziging ervan wordt
gedragen door de direct betrokkenen
die geacht kunnen worden conform
de door het bevoegd gezag vastge–
stelde grondslag te werken, recht
overeind." Deze alinea staat in de
paragraaf ter toelichting van de
adviesbevoegdheden. Maar in het
wetsvoorstel staan de onderwijs–
kundige doelstellingen onder artikel
6a, de instemmingsbevoegdheden.
Er is dus een vergissing in het spel.
Volgens ons zit die in de wettekst.
Artikel 6a zou overgeheveld moeten
worden naar artikel 7. Een
amendement van die strekking heb ik
dan ook ingediend.

Ik heb ter nadere motivering
daarvoor ook nog verwezen naar de
vergelijkbare indeling in de Wet op
de ondernemingsraden. De bewinds–
lieden stellen in hun reactie daarop,
dat een school op het punt van
grondslag en doel niet vergelijkbaar
is met een bedrijf. Daarin hebben zij
natuurlijk wel gelijk, maar het zegt

toch wel dat in de Wet op de onder–
nemingsraden alle bevoegdheden die
betrekking hebben op het functio–
neren van de onderneming, en dus
ook de doelstellingen die de onder–
nemer zich stelt, bijvoorbeeld
wijziging van de organisatie, in het
rijtje met adviesbevoegdheden staan.
Bij de instemmingsbevoegdheden
staan in de Wet op de onderne–
mingsraden alleen zaken die
betrekking hebben op de arbeids–
voorwaarden. Waarom is dit onder–
scheid niet overgenomen voor de
Wet op de medezeggenschap in het
onderwijs? Juist gezien de specifieke
kenmerken van ons onderwijsstelsel
is het noodzakelijk om daarbij, meer
nog dan bij ondernemingen, met de
grootste terughoudendheid om te
gaan met grondslag en onderwijs–
kundige doelstellingen van een
school. Kunnen de bewindslieden de
stelling verdedigen, dat met de
onderwijskundige doelstellingen van
de school de vrijheid van richting en
inrichting niet is gemoeid?

Als laatste argument wijs ik er
nogmaals op, dat in de huidige Wet
op de medezeggenschap in het
onderwijs de grondslag en de
doelstellingen van de school zijn
samen genomen, in artikel 7,
onderdeel a. Ik verneem graag de
reactie van de regering op het door
mij gehouden pleidooi tot
verplaatsing van artikel 6, onder a,
naar artikel 7.

Voorzitter! Zojuist ging ik al even
in op de arbeidsvoorwaarden. Op dit
punt ligt een relatie met het decen–
traal georganiseerd overleg. In de
stukken wordt gesproken van een
"CAO-achtige" ontwikkeling.
CAO-achtig, omdat gezien de speci–
fieke kenmerken van het onderwijs–
stelsel een vergelijking met het
bedrijfsleven nooit helemaal op kan
gaan. De SGP-fractie acht het van
belang, dat ook in het arbeidsvoor–
waardenbeleid steeds rekening
wordt gehouden met de vrijheid van
onderwijs. Ik verneem graag de
reactie van de regering hierop. De
SGP-fractie heeft er begrip voor, dat
met de toegenomen beleidsruimte
van schoolbesturen ook de behoefte
aan inspraak van het personeel
groter wordt. Invoering van het DGO
is daar een uitvloeisel van en het
heeft ook gevolgen voor de
medezeggenschapsregeling. Het
gaat dan echter, zeg ik nogmaals,
om arbeidsvoorwaarden. Ik heb al

eerder gesteld dat zeker in andere
dan arbeidsvoorwaardelijke kwesties
het wettelijk voorschrijven van
instemmingsbevoegdheden niet
past.

Voorzitter! Ik kom tot een tweede
punt van ernstig bezwaar tegen de
voorliggende voorstellen. De
SGP-fractie acht het van groot
belang dat niet via medezeggen–
schapsstructuren de grondslag en de
doelstellingen van de school kunnen
worden aangepakt en eventueel zelfs
ondergraven. Dit betekent naar onze
mening dat van kandidaten voor de
medezeggenschapsraad gevraagd
moet kunnen worden dat zij
grondslag en doel van de school
onderschrijven en niet, zeg ik voor
een goed verstaander, slechts
respecteren. Om te realiseren dat dit
van alle kandidaten gevraagd kan
worden, hebben wij terzake een
wljziging voorgesteld, daarbij ook
lettend op de nog vigerende
wettekst.

Staatssecretaris Wallage: Daar dit
teruggrijpt op een deel van de schrif–
telijke behandeling wil ik de heer Van
der Vlies de vraag voorleggen hoe hij
in dat verband aankijkt tegen het feit
dat er mensen zijn die een verschil–
lende mate van medezeggenschap
hebben binnen een organisatie. Men
laat bijvoorbeeld leerlingen of perso–
neelsleden toe die kennelijk die
grondslag niet onderschrijven. Zij zijn
er wel maar zij hebben andere
rechten in termen van medezeggen–
schap. Welke principiële kijk heeft de
heer Van der Vlies daarop?

De heer Van der Vlies (SGP): Het
bevoegd gezag moet, gelet op de
identiteit die wordt voorgestaan, een
duidelijk toelatingsbeleid voeren. Er
kunnen dan ouders zijn die om hen
vigerende redenen niet de royale
instemming kunnen betuigen met
grondslag en doelstelling. Dat is dan
een werkelijkheid die meer de ouders
te zeggen heeft dan het schoolbe–
stuur. Ik geef toe dat de SGP-fractie
bij deze stellingname heeft gewor–
steld met die categorie van ouders -
en mogelijk kan de staatssecretaris
in zijn antwoord daar aandacht aan
besteden - die ten enenmale zijn
aangewezen op die school omdat er
geen alternatief is. Dat is een uitzon–
derli jke situatie, waarin in de huidige
wet overigens is voorzien. Daar
wordt de instemming genuanceerd in
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de richting van respecteren. Wij
zouden er begrlp voor hebben als
voor die ene specifieke categorie -
daar hebben wij trouwens in dit huis
in andere verbanden al regelmatig
over gesproken - een uitzondering
werd gemaakt. Je kiest echter in het
algemeen voor een school. Die
school heeft een identiteit. Daarover
heeft die school duidelijk te zijn. Dit
heeft dan implicaties, ook voor de
ouders, denken wij.

Voorzitter! Mijn fractie betreurt het
verder dat de in artikel 4 van de
huidige Wet op de medezeggen–
schap in het onderwijs genoemde
leeftijdsgrens van 16 jaar niet terug–
keert in het nieuw voorgestelde
artikel 3. De grens voor recht op
zitting nemen in de medezeggen–
schapsraad wordt nu gelegd bij 13
jaar. Welke reden ziet de overheid
om in te grijpen in de verantwoorde–
lijkheidsverdeling tussen ouders en
kinderen? Waarom wordt die zaak
niet overgelaten aan de verantwoor–
delijke partijen zelf? Blijft het
mogelijk dat in een reglement de
leeftijdsgrens van 16 jaar wordt
gehanteerd?

Ik kom bij de geschillenregeling,
voorzitter In een artikel in Uitspraak,
1992, nr. 2, getiteld "Overdaad aan
rechtsbescherming" is mr. R.J.G.M.
Widdershoven ingegaan op de
verhouding tussen de geschillenre–
geling in de Wet op de medezeggen–
schap in het onderwijs en de admini–
stratiefrechtelijke bezwaar– en
beroepsmogelijkheden. Daar het
bevoegd gezag van een openbare
school en de Landelijke geschillen–
commissie voor het openbaar
onderwijs bestuursorganen zijn in de
zin van de Algemene wet bestuurs–
recht kan een opeenstapeling
ontstaan van procedures, namelijk
geschillen bij de commissie, alsmede
bezwaarschriftprocedures en
beroepsprocedures in twee
instanties. Kortheidshalve verwijs ik
naar dat artikel. Ik verneem graag de
reactie van de regering op dit
probleem.

Voorzitter, ik rond af. De
SGP-fractie is een groot voorstander
van betrokkenheid van ouders en
leerlingen bij het functioneren van de
school. Dat geldt met name voor de
ouders, omdat de leerlingen, hun
kinderen, in het algemeen minder–
jarig zijn. De onderwijskrachten
hebben bovendien rechtspositionele
belangen. Daarvoor gelden ook

allerlei waarborgen, waarop ik nu
niet verder inga. De ouders zijn
degenen die in de eerste plaats
verantwoordelijk zijn voor de
opvoeding en de opleiding van hun
kinderen. Dat vereist betrokkenheid
bij het onderwijs. Wat dat betreft
biedt de verenigingsvorm in het
bijzonder onderwijs de gunstigste
condities. De ledenvergadering
bepaalt daarbij samen met het
bestuur als bevoegd gezag het
beleid. Vandaar de gewichtige
positie die wij aan het bevoegd
gezag toekennen. Dat is verantwoor–
delijk voor de inhoud van het
onderwijs, voor het handhaven van
de grondslag en voor het nastreven
van de doelstellingen van de school.
De ouders die hun kinderen aan die
school toevertrouwen, hebben de
verantwoordelijkheid, zich actief bij
de school betrokken te tonen. Bij het
bijzonder onderwijs kan dat via het
bevoegd gezag; daar kunnen de
ouders zelf deel van uitmaken. Verte–
genwoordiging in de medezeggen–
schapsraad is in dit opzicht van veel
minder groot gewicht. Bovendien
moeten de juiste verhoudingen in het
oog worden gehouden; het bevoegd
gezag is de instantie die bevoegd is
tot het bepalen van het beleid en het
past niet om via een medezeggen–
schapsraad inbreuk op dat gezag te
maken.

Voorzitter, dat is ook de belang–
rijkste reden waarom de SGP-fractie
aan het eind van de jaren zeventig en
in het begin van de jaren tachtig zeer
kritisch stond tegenover het voorstel
dat tot de bestaande wet leidde.
Uiteraard is onze fractie niet tegen
overleg tussen de verschillende
partijen, integendeel. Maar duidelijk
moet zijn dat de uiteindelijke
zeggenschap voorbehouden is aan
het bevoegd gezag.

D

De heer Franssen (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Bij de behandeling van
dit wetsvoorstel zijn, dunkt mij, twee
fundamentele vragen aan de orde.
De eerste vraag, die overigens niet
voor de eerste keer wordt gesteld, is
of bij wet in formele zin regels
mogen worden gesteld die dwingen
tot het regelen en vorm geven van
medezeggenschap, en als dat mag,
of die regels dan slechts van proce–
durele aard mogen zijn of dat derge–
lijke wetgeving ook inhoudelijk–

voorschrijvend van aard mag zijn. De
tweede vraag is niet minder
belangrijk. Als medezeggenschap bij
wet wordt geregeld - procedureel
dan wel inhoudelijk, dat laat ik maar
even buiten beschouwing - wordt er
dan voldoende evenwicht aange–
bracht in de rechten en verantwoor–
delijkheden van alle bij het gebeuren
van de school betrokken groepe–
ringen? In die vraag ligt nog een
andere vraag besloten: van wie is de
school eigenlijk?

Ik maak eerst een opmerking over
de eerste vraag. Ik doe dat overigens
niet graag, maar ik word er eigenlijk
toe gedwongen door een aantal
uitgebrachte adviezen en door de
inbreng van een aantal fracties in
deze Kamer. De Grondwet schrijft in
artikel 19 voor dat de medezeggen–
schap van werknemers bij wet wordt
geregeld. Daarnaast heeft de Raad
van State al in 1980, toen de
vigerende medezeggenschapswet–
geving ter beoordeling was, geadvi–
seerd dat tegen het wettelijk regelen
van instemmingsbevoegdheden op
zichzelf geen bezwaar bestaat. De
Raad van State adviseerde over het
voorliggende wetsvoorstel onder
andere aldus: "De vrijheid van
onderwijs verzet zich niet tegen
medezeggenschap in de vorm van
instemmingsrecht, maar stelt wel
een grens aan de onderwerpen
waarop dat recht van toepassing kan
zijn." Kortom, de Grondwet schrijft
het regelen van medezeggenschap
voor en verzet zich als zodanig niet
tegen het wettelijk verschaffen van
instemmingsrechten, zij het dat er
een grens is aan de onderwerpen
waarop dat betrekking kan hebben.
Ik heb in dat licht het advies van de
Onderwijsraad over het voorliggende
wetsvoorstel met toenemende
verbazing gelezen. In deze Kamer is
al eerder betoogd dat de adviezen
van dit eerbiedwaardige college
"somtijds" anachronistisch aandoen.
Voortschrijdend inzicht in
maatschappelijke veranderingen en
ontwikkelingen die ook, ja juist hun
invloed op het onderwijs zouden
moeten doen gelden en die dus ook
moeten kunnen leiden tot een eigen–
tijdse uitleg van de vrijheid van
onderwijs, worden soms door de
Onderwijsraad heel erg gemakkelijk
genegeerd. Opmerkingen hierover in
en vanuit de Kamer worden door de
regering aangehoord. Maar bewinds–
lieden durven er meestal niet veel
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mee Ik vraag de staatssecretaris nu
in de richting van de Onderwijsraad
eens op dat punt kleur te bekennen
en misschien wat scherper te
reageren en met de Onderwijsraad
op een andere manier in gesprek te
gaan dan de wat omfloerste,
voorzichtige manier die hem soms
eigen is en die uit de schnftelijke
antwoorden van de regering die
gegeven worden in het kader van de
voorbereiding van dit wetsvoorstel te
lezen valt. Wat moeten wij met een
Onderwijsraad die zich in de
discussie over deze wetgeving zo
buiten de maatschappelijke werke–
lijkheid dreigt te plaatsen?

Staatssecretaris Waliage Ik kan de
stelling verdedigen dat de beoor–
deling van de adviezen van de raad
blijkt uit de mate waarin de regering
deze overneemt. In dit geval is dat in
zeer beperkte omvang gebeurd.

De heer Franssen (VVD): Dat heb ik
ook wel gelezen. U hebt nu een punt
gemaakt, dat klopt Maar daarmee is
het probleem niet opgelost in de
ware zin van het woord. En dat
begnjpt u best.

De heer Schutte (GPV): Op deze
manier reageert u in algemene zin op
de uitoefening van de adviestaak van
een onafhankelijk adviesorgaan. De
functie van zo'n orgaan is nu juist
om, zeker daar waar het gaat om de
grondwettigheid, een oordeel te
geven ongeacht de vraag of dit de
politiek - de Kamer en de regering -
erg gelegen komt. Wanneer nu een
bewindsman of fractie in dit huis
zich ergert aan het anachronisme
van een onafhankelijk adviesorgaan,
dat bij wet is ingesteld, ligt het niet
voor de hand dat dit wordt afgerea–
geerd met de opmerking dat zo'n
onafhankelijk adviesorgaan eens de
les moet worden gelezen.

De heer Franssen (VVD): De
onafhankelijkheid van de Onder–
wijsraad staat tegenover de onafhan–
kelijkheid van het oordeel dat ik
daarover vellen kan. Een advies–
orgaan zal zich naar mijn gevoel ook
afvragen of het werk dat het verricht
enige zoden aan de dijk zet. Bij
herhaling worden er opmerkingen
gemaakt over het feit dat de Onder–
wijsraad een zo rigide, weinig met de
maatschappelijke ontwikkelingen
rekening houdende uitleg geeft aan

de onderwijspacificatie, dat een
onafhankelijk adviesorgaan het risico
oproept - hoewel de regering daar
soms naar moet luisteren - dat het
niet serieus genomen wordt. Omdat
ik de Onderwijsraad zelf nog steeds
zo'n belangwekkend orgaan vind,
meen ik dat ik, willen wij in een reële
dialoog blijven, de vrijheid heb om
die opmerking te maken. Ik wil graag
zodanig naar adviezen van de Onder–
wijsraad kijken dat daarover een
reële discussie kan worden gevoerd.
Wanneer ik opnieuw kijk naar de
ontwikkeling van de uitvoering van
de medezeggenschapswetgeving van
de laatste tien jaar, vind ik dat het
advies dat de Onderwijsraad bij dit
voorliggende wetsvoorstel heeft
uitgebracht wel buitengewoon
bezijden de maatschappelijke werke–
lijkheid is opgesteld.

De heer Schutte (GPV): Natuurlijk
mag elke fractie haar oordeel over
de adviespraktijk van een onafhan–
kelijk adviesorgaan geven. Wanneer
dat in het openbaar gezegd wordt,
kan iedereen toetsen of dit een reële
reactie is. Ik heb er bezwaar tegen
dat u aan de regering vraagt of zij
niet eens in algemene zin de Onder–
wijsraad de les wil lezen. De staats–
secretaris antwoordt dan terecht dat
het oordeel over concrete adviezen
van de Onderwijsraad zal blijken uit
de stukken die naar de Kamer
worden gezonden. De Kamer kan
hierover dan ook oordelen. De
Onderwijsraad moet hier zijn eigen
conclusies uit trekken. ledereen in
het land kan meelezen en dan is het
wel eens mogelijk dat er iets meer
mensen en instanties zijn die enige
waarde toekennen aan de argumen–
tatie van de Onderwijsraad dan nu
uit het betoog van de heer Franssen
blijkt.

De heer Franssen (VVD): Dat is
overigens een zeer kleine minderheid
vertegenwoordigend gezelschap. Dat
moet de Onderwijsraad ook te
denken geven.

De heer Schutte (GPV): Misschien
wel in deze Kamer, maar daarbuiten
zijn er nogal wat mensen die meer
gezag hebben dan ik en die iets
meer blijk geven van waardering
voor het werk van de Onderwijsraad
dan u.

De heer Franssen (VVD): Maar het

blijft de vertegenwoordiging van een
zeer kleine groepering in de
maatschappij, waardoor de inhoud
van de adviezen van de Onder–
wijsraad niet past in een discussie
over de maatschappelijke ontwik–
keling waar het onderwijs bij
betrokken dient te blijven.

De heer Schutte (GPV): Nu brengt
de heer Franssen de vraag in het
geding, of het om een kleine
groepering in de maatschappij gaat.
Is het geen wezenskenmerk van de
democratie dat juist voor grond–
rechten opgekomen wordt, als het
gaat om de positie van kleine
groeperingen in de maatschappij?
Grote groeperingen kunnen zich zelf
verdedigen; kleine groeperingen
hebben de Grondwet nodig.

De heer Franssen (WD): Dit geldt
zeker als het gaat om vrijheids–
rechten die uitgeoefend kunnen
worden, maar niet als het gaat om
het blokkeren van het in wetgeving
ten uitvoer leggen van maatschappe–
üjke ontwikkelingen die een breed
maatschappelijk draagvlak hebben.
Hoewel de democratie er is om de
rechten van minderheden te
beschermen, kan het niet zo zijn dat
het voor een minderheid altijd
mogelijk is om een in brede
maatschappelijke kring gedragen
ontwikkeling te blokkeren.

De heer Van de Camp (CDA): Ik
heb de indruk dat de heer Franssen
de zaak nog erger maakt. Hij brengt
nu namehjk ook de samenstelling van
de Onderwijsraad in het geding.

De heer Franssen (VVD): Nee, nee,
geen sprake van! U wilt misschien
iets horen wat ik niet heb gezegd.

Oe heer Van de Camp (CDA): Hoe
komt u dan op dat kleine maatschap–
pelijke draagvlak? Waar slaat dat op?

De heer Franssen (VVD): Dat is heel
duidelijk. De heer Schutte bracht de
waardering van de adviezen ter
sprake, niet de samenstelling van de
raad. Daar heb ik niet over
gesproken.

De heer Van de Camp (CDA): Ik
meende overigens wel in uw betoog
te beluisteren dat de adviezen van de
Onderwijsraad slechts het draagvlak
hebben van een kleine, krampachtige
minderheid.
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De heer Franssen (VVD): Ik heb er
geen boodschap aan hoe het bij u
overkomt; het gaat erom wat ik
gezegd heb.

De heer Van de Camp (CDA): Het
lijkt mij in een debat toch wel
belangrijk dat u redehjk overkomt,
zodat ook ik het begrijp.

De heer Franssen (WD): Maar u
kunt ook wel eens niet geluisterd
hebben. En die indruk had ik even.

De heer Van de Camp (CDA): Kijk
eens aan! Ik sluit mi| overigens aan
bij de heer Schutte, als hij zegt dat
het u volledig vrij staat om een
opvatting te hebben over de
adviezen van de Onderwijsraad. Het
is ook heel terecht dat u dit hier naar
voren brengt. Maar ik heb er ernstig
bezwaren tegen dat u de regenng
oproept om daar als zodanig aan
mee te werken door dat tegen de
Onderwijsraad te zeggen. In dat
opzicht is de interventie van de
staatssecretans, dat men maar moet
zien wat hij ervan overneemt, een
koninklijker weg dan het ietwat
ingrijpende optreden dat u de staats–
secretaris suggereert.

De heer Franssen (WD): Een
dialoog is toch een heel normaal
middel in onze communicatiemaat–
schappij? Het staat de regering toch
ook volstrekt vrij om met adviesor–
ganen in overleg te treden, zonder
de onafhankelijkheid van de
advisering als zodanig ter discussie
te stellen?

De heer Van de Camp (COA): Dat is
een belangrijke aanvulling op wat u
zeven minuten geleden zei.

De heer Franssen (WD): Maar dit is
ook het intrappen van een open
deur. Als u dat wilt zien gebeuren,
wil ik dat best doen. Maar ik heb
niets anders bedoeld te zeggen. Als
u deze aanvulling daarvoor nodig
hebt, het zij zo.

Voorzitter! Nu ik toch bezig ben,
maak ik in deze maalstroom ook nog
een opmerking over de inbreng in de
discussie over dit voorstel tot nu toe
van de zijde van de CDA-fractie. Die
inbreng vond ik, eerlijk gezegd, ook
wat bevreemdend. Ook het CDA
heeft, althans in deze Kamer,
namelijk bij herhaling gezegd dat

vergroting van autonomie van
scholen wenselijk is, zelfs zeer
wenselijk. Van verschillende kanten
en op verschillende momenten is
daarbij ook benadrukt dat die
vergroting van autonomie,
versterking van medezeggenschap
met zich moet brengen. Daarover
heeft de WD-fractie in deze Kamer
al lang geen twijfel meer. Nog
sterker - ik zal het nog wat
pregnanter formuleren - de
medezeggenschapswetgeving zal
naar onze smaak niet meer louter
procedureel van aard moeten zijn,
maar rechten moeten verankeren.

De VVD heeft in 1981 meegewerkt
aan de totstandkoming van de
vigerende wet. In 1986 werd in deze
Kamer de motie-Niessen/Franssen
aanvaard. In de inbreng van
PvdA-zijde in het voorlopig verslag
werd daar ook al naar verwezen.
Reeds toen hadden wij het gevoel
dat met de huidige wet niet op alle
plekken een even gelukkig evenwicht
was gekozen tussen een meer proce–
durele en een meer inhoudelijke
regeling van de medezeggenschap.

Het CDA geeft verder de voorkeur,
zo lees ik in de bijdrage van deze
fractie aan het voorlopig verslag, aan
regeling per reglement zonder dat
wettelijk wordt aangegeven met
welke verdeling van bevoegdheden
moet worden gewerkt. Ik verwijs
naar de eerste passage van de
inbreng van de CDA-fractie in het
voorlopig verslag. Dat is nogal een
forse kritiek op de constructie van
het wetsvoorstel. Ik ben dan ook zeer
benieuwd naar de visie van het CDA
op een heldere verdeling van
bevoegdheden en verantwoordelijk–
heden in een autonome school en
verneem graag of men de uitleg van
de Grondwet nog altijd zo ziet, in het
licht van de eigen bijdrage aan het
voorlopig verslag, dat er geen
wettelijk verankerde instemmings–
rechten zouden mogen komen. Ik leg
deze inbreng dan ook naast bijvoor–
beeld de advisering van de Raad van
State.

De regering, mijnheer de
voorzitter, komt met het voorstel ten
aanzien van een beperkt aantal
aangelegenheden instemmingsrecht
te geven en met betrekking tot een
veel groter aantal onderwerpen
adviesrecht. Wanneer een medezeg–
genschapsraad met twee derde
meerderheid een andere verdeling in
die rechten wil, kan dit. Wordt men

het niet eens, dan geldt de wet.
Inschakeling van de geschillencom–
missie dan daarbij niet. Terecht; een
goede keuze.

Oud-collega Van Kemenade zei bij
de behandeling van de vigerende
wet in deze Kamer, op 14 mei 1981:
"Juist door in de wet gegeven
garanties van medebeslissing in de
vorm van geregelde instemmings–
rechten en adviesrechten kan die
vrijheid voor alle betrokkenen werke–
lijkheid worden en is de vervulling
daarvan niet meer afhankelijk van de
bereidheid of welwillendheid van het
bevoegd gezag, dat immers niet de
grondwettelijk geautoriseerde exclu–
sieve beheerder van de vrijheid (van
onderwijs) is."

Ook in het eindrapport van de
toetsingscommissie wordt geijverd
voor een wettelijke regeling met een
grote mate van uniformiteit in het
vastleggen van het soort recht dat
aan een medezeggenschapsraad
wordt gegeven. De mogelijkheid om
met twee derde van de stemmen een
wijziging in de wettelijk voorgestelde
verdeling van de rechten aan te
kunnen brengen, kan een breuk
opleveren - dat zei ook de Raad van
State - in het streven naar een zo
groot mogelijke uniformiteit in het
geven van dan wel instemmings–,
dan wel adviesrechten. Daar
tegenover staat de overweging dat
de autonome school ook op onder–
delen een eigen afweging moet
kunnen maken. Die benadering is
valide, maar de wet moet naar onze
overtuiging wel een basiszekerheid
bieden en op één onderdeel volgen
wij daarom de conclusie van de
regering niet. Basiszekerheid bieden
moet inhouden dat wettelijk gegeven
instemmingsrechten niet kunnen
worden omgezet in adviesrechten.
De wet geeft een minimumregeling,
waar men naar onze smaak niet
onder vandaan kan en mag komen.
En naar de Partij van de Arbeid in het
verleden luisterend en kijkend - de
inbreng van onze oud-collega Van
Kemenade op 14 mei 1981 -
constateer ik dat de benadering die
nu neergelegd is in het amendement
van collega Nuis en mij, precies in
overeenstemming is met de toen
gegeven visie van die kant. Daarom
hebben wij op dit punt amendering
voorgesteld.

De heer Van de Camp (CDA):
Voorzitter! Ik denk dat wij het er snel
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over eens zijn dat de autonomie van
de individuele school en de indivi–
duele schoolbesturen begrensd
wordt door de wet. Daar ben ik het
op zichzelf volledig mee eens. Maar
ik begrijp nu dat collega Franssen
zegt dat, als wij in de wet een
bepaalde medezeggenschapsver–
deling vastleggen, de autonome
school daar niet van mag afwijken,
ook al zou men daar met de diverse
schoolgeledingen wel toe besluiten.

Oe heer Franssen (VVD): Dat zeg ik
niet; ik zeg het niet in die
algemeenheid zoals u het nu in uw
vraagstelling voorlegt. Er is een hele
waslijst aan adviesrechten, advies–
rechten ten aanzien van onderdelen
waarop in de praktijk nu al veel
instemmingsrechten aan de orde
kunnen zijn. Kijkt u maar naar de
bijlage bij de memorie van antwoord.
De wet zegt in een bepaald artikel
dat op een aantal terreinen een veel
geringer aantal instemmingsrechten
aan de orde dient te zijn. Daarmee
geeft de wet aan op onderdelen het
instemmingsrecht te willen laten
prevaleren. Wij menen dat op het
gebied van de instemmingsrechten
op een aantal terreinen een
minimumvoorziening in de wet zou
moeten worden neergelegd. Anders
gezegd, er moet wel een keuzemo–
gelijkheid zijn om met twee derde
meerderheid een adviesrecht in een
instemmingsrecht om te zetten,
maar niet een minimumvoorziening,
zijnde een instemmingsrecht dat de
wet geeft, versoepelen door de wet
de mogelijkheid te laten bieden om
dat in een adviesrecht om te zetten.
Dat is een omdraaiing van de
minimumvoorziening die de wet in
formele zin beoogt te bieden. Dat is
geen goede procedure.

De heer Van de Camp (CDA): De
collega's Schutte, van der Vlies en
ook de heer Leerling hebben hun
bezwaren en kanttekeningen bij dit
wetsvoorstel uiteengezet. Stelt u zich
voor dat men in bepaalde scholen
toch zegt dat men, in hun
maatschappijvisie en in onderling
overleg, met een twee derde
meerderheid tot de conclusie komt
dat men beter een adviesrecht kan
hebben dan een instemmingsrecht
dan zie ik, zoals het nu in deze wet is
voorgesteld, geen bezwaar om dat
aan de autonome school waar de

heer Franssen altijd zo krachtig voor
pleit, over te laten. Ik ben niet echt
overtuigd door dat formuleren van
het minimumpakket.

De heer Franssen (VVD): Ik heb ook
niet de indruk dat ik, gegeven de
inbreng van de CDA-fractie in het
voorlopig verslag en ook in het
eindverslag, u dadelijk zou hebben
kunnen overtuigen. Maar het debat is
nog in een pril stadium, dus ik ga
nog even door.

De heer Van de Camp (CDA): Zo'n
zin vind ik aardig om wat bedenktijd
te creëren, maar geeft u nu maar
antwoord.

De heer Franssen (WD): Als u niet
had geïnterrumpeerd, had u het al
gehad. U gaf mij nu zelf extra
bedenktijd.

Voorzitter! Ik vind een autonome
school zo belangrijk, dat ik in een
aantal gevallen rechten van betrok–
kenen in de autonome school
verankerd wil zien. Daarom vind ik
dat op meer punten dan de
medezeggenschap - en ik kom er
straks bij de positie van de school–
leiding op terug - in de autonome
school zekere basisregels moeten
gelden over hoe de geledmgen
onderling met elkaar hebben om te
gaan en dat bepaalde minimum–
rechten van geledingen verankerd
zijn.

Ik kom dan bij de kritiek van de
collega's van SGP, GPV en RPF met
ook weer onderling nuances, op het
advies– dan wel instemmingsrecht.
De Raad van State adviserend en
uitleg gevend aan de Grondwet zegt,
dat er geen grondwettelijk bezwaar
is tegen het geven van instemmings–
recht als zodanig, maar dat het bij
het bepalen van de onderwerpen
waarop dat van toepassing zou
moeten zijn, wel aangaat om de
vrijheid van onderwijs als zodanig
geen geweld aan te doen. Niemand
is tot nu toe in de discussie op het
punt van de instemmingsrechten als
zodanig, met een inbreng gekomen
dat wat aan rechten in dat artikel
wordt opgesomd, strijdigheid met de
vrijheid van onderwijs oplevert. Wat
wel aan de orde zou kunnen zijn is,
dat wanneer op het punt van de in
de wet neergeiegde adviesrechten
sommige onderdelen overgeheveld
zouden worden naar het instem–
mingsrecht, er dan sprake zou

kunnen zijn van strijd met de vrijheid
van onderwijs. Wat ik veel pikanter
vind in de interruptie van de heer
Van de Camp is het volgende. Over
de boeg van de inbreng van klein
rechts wil hij zijn eigen bezwaar
formuleren, dat hij fundamenteel
heeft en dat in het voorlopig verslag
staat, namelijk dat hij in feite wil
vasthouden aan de uitspraak van de
motie-Deetman van destijds dat de
wet geen basisvoorziening zou
moeten geven over advies– en
instemmingsrecht en dat de scholen
het allemaal zelf zouden moeten
uitmaken. Dat is veei pikanter dan
het opvoeren van de heer Schutte.

De heer Van de Camp (CDA):
Voorzitter! Ik vind het ook pikant om
de vraag niet te beantwoorden en de
discussie te verleggen. Ik vraag de
heer Franssen of hij de autonome
school het recht ontneemt om een
ander pakket af te spreken. Wil hij
daar nu eens antwoord op geven?
Voor die andere zaken kan hij mijn
bijdrage in eerste termijn afwachten.

De heer Franssen (WD): Ik denk
dat ik u mag aanspreken op wat u in
de schriftelijke voorbereiding heeft
gezegd voordat u hier zelf het woord
voert.

De heer Van de Camp (CDA):
Natuurlijk mag dat, maar dan heb ik
ook graag dat u het eindverslag
citeert.

De heer Franssen (VVD): Wat ik
citeer, bepaal ik zelf! Simpelweg!
Maar in het begin van mijn antwoord
heb ik een reactie gegeven op uw
opmerking over de autonome school.
Een autonome school is nlet een
school die de vrijheid van de jungle
kent! Een autonome school is aan
regels gebonden. Wat u wilt, is die
autonome school voluit de vrijheid
geven zonder dat aan bepaalde
geledingen minimumrechten worden
gegeven! Wij zijn van mening, dat er
wél bepaalde minimale rechten
moeten worden gegeven!

De heer Van de Camp (CDA): Ik
ben mijn eerste interruptie vanavond
begonnen met de zinsnede, dat wij
het er snel over eens zijn, dat ook de
autonome school aan bepaalde
wettelijke regelingen gebonden zal
zijn. Ik vind het alleen zo opvallend,
dat er volgens u voor de medezeg–
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genschap in de wet een minimum–
pakket moet worden gegeven en dat
dit voor u nu is geformuleerd in de
instemmingsrechten, waar de
autonome school van heeft af te
blijven. Dat is uw stelling en dat vind
ik helder. Maar wij moeten er maar
over ophouden, want uw
stellingname is duidelijk.

De heer Franssen (WD): Daarom
begrijp ik niet waarom u terugkomt
naar de interruptiemicrofoon om het
nog eens te vragen! Maar goed.

Mevrouw Quint-Maagdenberg
(PvdA): Mag ik nog even, mijnheer
Franssen? Het was een leuk duet
voor twee heren, maar misschien kan
er nog een dame bij. Dan wordt het
een leuk trio! Maar wie probeert u nu
eigenlijk te beschermen door uw
aanvullende opmerking, dat het
instemmingsrecht eigenlijk niet in
een adviesrecht kan worden
omgezet. Ik vraag dit, omdat naar
mijn inschatting de facto uit het
functioneren van de wet blijkt, dat
die wet fungeert als bodem. Waar
meningsverschillen ontstaan, kan
worden terug gevallen op die wet.

De heer Franssen (VVD): Als de wet
de facto als een bodemvoorziening
zal fungeren, moet je ook echt in de
wet zeggen dat het een bodemvoor–
ziening is en moet je niet denken dat
iets via een bepaalde stemprocedure
anders kan, terwijl het in de praktijk
niet gebeurt. Daarmee wordt een
functie aan wetgeving gegeven, die
ik niet juist vind.

Mevrouw Quint-Maagdenberg
(PvdA): Blijft het andere deel van
mijn vraag: wie beschermt u nu
precies?

De heer Franssen (VVD): Ik beoog
de medezeggenschapsraad te
beschermen.

Mevrouw Quint-Maagdenberg
(PvdA): Dan is mij toch uw redenatie
niet helemaal duidelijk, want de
medezeggenschapsraad op die
betreffende school waar men een
reglement heeft gecreëerd, waarin
die instemming advies geworden is,
heeft zelf met een overduidelijke
meerderheid voor zo'n reglement
gekozen. ledereen die op zo'n school
solliciteert of daar gaat werken, weet
waar hij voor kiest als hij nar zo'n
school gaat.

De heer Franssen (VVD): Die
stelling kan ik in het algemeen wel
volgen, maar in het licht van dit
onderwerp ontgaat mij de betekenis
hiervan.

Mevrouw Quint-Maagdenberg
(PvdA): Ik zal proberen het te verdui–
delijken. Wanneer je constateert, dat
in de praktijk de gelijke mogelijk–
heden en de rechtszekerheid er voor
alle mensen werkzaam in dat
onderwijs moet zijn, kan je mijns
inziens met deze verdeling in de wet
uit de voeten. Als je op basis van je
geloofsovertuiging of je maatschap–
pijvisie zelf beslist, dat bevoegd
gezag te allen tijde het laatste woord
moet hebben, kan je probleemloos
naar zo'n school gaan en daar
werken.

De heer Franssen (VVD): Maar voor
die mensen die zulke fundamentele
bezwaren hebben tegen medezeg–
genschap als zodanig en die bijvoor–
beeld met het fenomeen instem–
mingsrecht als zodanig niet zouden
kunnen leven - daarbij kan je zelfs de
vraag stellen of überhaupt het
regelen van medezeggenschap in de
zin van het geven van adviesrecht
dan nog aan de orde kan zijn -
bestaat de algehele ontheffingsmo–
gelijkheid van de wet. Ik zou het te
prefereren vinden wanneer daar dan
een beroep op zou worden gedaan.
Ik verwijs opnieuw naar de inter–
ventie van de PvdA bij de behan–
deling van de voorliggende
wetgeving in 1981, waarin gesteld
werd dat de wetgever basisvoorzie–
ningen hecht in de wet moest veran–
keren. U kunt hier dan toch niet als
verdediger pur sang van keuzemo–
menten in de wet naar voren komen!

Staatssecretaris Wallage Met alie
respect: tussen 1981 en nu is wel
wat meer veranderd dan alleen de
positie van alle betrokken
deelnemers aan dit debat!

De heer Franssen (VVD): Daar kom
ik straks ook nog wel even over te
spreken, maar als ik steeds geïnter–
rumpeerd word, kom ik ook niet veel
verder!

Mevrouw Quint-Maagdenberg
(PvdA): Ik wil er nog èén ding kort op
zeggen. Ik blijf van mening, dat de

basisvoorziening wel in deze wet
geregeld is. Maar dat is een verschil
van opvatting.

De heer Franssen (VVD): Hierover
spreken wij elkaar nog nader.

Voorzitter! Ik kom op de tweede
vraag: van wie is de school? Ik kan
opnieuw niet heen om een citaat van
oud-collega Van Kemenade in zijn
bijdrage van 14 mei 1981: "De
vrijheid van onderwijs zelf eist een
wettelijk gegarandeerde zeggen–
schapsbevoegdheid van betrokkenen
om aan die vrijheid concreet in de
dagelijkse praktijk van het onderwijs
gestalte te kunnen geven. De
identiteit van een school waarin die
vrijheid tot uitdrukking komt, is geen
eens geschreven papieren formule
waarvan het bevoegd gezag het
auteursrecht en het monopolie bezit,
maar is een zaak van de gemeen–
schap van die school, van de betrok–
kenen zelf. Een wettelijke garantie
van zeggenschapsrechten geeft die
vrijheid aan wie die grondwettelijk
toekomt: betrokkenen in de school."

lets verderop in zijn bijdrage zei de
heer Van Kemenade: "Niet de
vrijheid van onderwijs wordt door de
voorgestelde regeling beschermd,
maar de machtspositie van het
bevoegd gezag."

Wie is het bevoegd gezag? Zijn dat
de ouders? Soms wel, veelal niet.
Het bevoegd gezag opereert vaak op
afstand. Ouders moeten naar onze
overtuiging de dragers zijn van de
onderwijsvrijheid, maar zij zijn dat
vaak niet. Ik deel de visie van de
heer Van Kemenade dat de identiteit
van een school geen monopolie is
van een bevoegd gezag, maar een
zaak van iedereen die bij de school
betrokken is. Daarom moet bij
essentiële zaken die de identiteitsbe–
leving van de school raken, het
instemmingsrecht niet bij voorbaat
terzijde worden geschoven. In de
praktijk moet blijken of op die zaken
betrekking hebbende adviesrechten
worden omgezet in instemmings–
rechten. Waarom heeft de staatsse–
cretaris in nogal wat gevallen wat
snel voor een adviesrecht gekozen in
plaats van voor een instemmings–
recht, terwijl bijvoorbeeld bij de
model-bepalingen van de NKSR - zie
de bijlage bij de memorie van
antwoord - een vrij ruime toekenning
van instemmingsrechten heeft
plaatsgehad? Daaruit blijkt dat er ook
in de wereld van het bijzonder
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onderwijs bij het toekennen van
instemmingsrecht wel degelijk een
grotere mate van ruimhartigheid is
geweest.

Ik wil over één ding heel duidelijk
zijn. Ik beoog met mijn interventie
niet om het adviesrecht op meer
punten om te zetten in het instem–
mingsrecht. Ik denk namelijk dat de
praktijk tot nu toe aangeeft dat er in
ruimere mate van het instemmings–
recht gebruik kan worden gemaakt
dan bij de verdeling die nu in de
voorgestelde wettelijke bepalingen is
opgenomen. De beslissing tot veran–
dering van de grondslag van de
school kan echter niet het monopolie
van het bevoegd gezag zijn. Ik
verwijs naar de situatie in Tholen,
waarover eerder dit jaar kamer–
vragen zijn gesteld door mijn
politieke vriendin en collega Nel
Ginjaar en door mevrouw
Netelenbos, mijn collega van de
Partij van de Arbeid. In Tholen wilde
het bevoegd gezag om hem
moverende redenen een omzetting
van een protestants-christelijke
identiteit in een reformatorische
identiteit. Als het personeel zich in
een dergelijke situatie niet met die
nieuwe identiteit kan verenigen, kan
het met een verwijzing naar de
rechtspositionele bepalingen gebruik
maken van ontslagregelingen. Men
heeft echter in feite niets in te
brengen. Collega Nuis heeft terecht
gezegd dat er door het geven van
instemmingsrecht noch een
monopolie van de een noch een
monopolie van de ander ontstaat en
dat je samen invulling geeft aan die
identiteit. Die stelling raakt zozeer
het wezen van wat de vrijheid van
onderwijs vermag te zijn, dat ik mij
niet kan voorstellen dat de staatsse–
cretaris dat punt zo makkelijk terzijde
heeft geschoven.

Kijkend naar de praktijk, geloof ik
ook niet dat het tot veel problemen
aanleiding behoeft te geven. De
ervaring bij de totstandkoming van
veel colleges in het middelbaar
beroepsonderwijs heeft geleerd, dat
er in overlegsituaties zowel door het
bevoegd gezag als door de
medezeggenschapsorganen een zeer
reële kijk wordt gegeven op wat op
een gegeven moment wel of niet
aanwezig kan zijn aan belemme–
ringen en pluspunten als het gaat om
identiteitsverschuiving. Ik geloof dat
hier iets heel wezenlijks aan de orde
is voor het geven van rechten aan

alle geledingen dle gezamenlijk op
basis van gelijkwaardigheid invulling
aan de identiteit moeten geven.

In het verlengde daarvan heb ik
nog wel een vraag over de
aansluiting bij de geschillencom–
missie. Als er nou iets wezenlijks is
in het hebben van vertrouwen van
een medezeggenschapsraad in geval
er een geschil optreedt tussen een
bevoegd gezag en een medezeggen–
schapsraad, dan is het wel dat een
geschil ook in volle onafhankelijkheid
kan worden beoordeeld. Ik meen dan
dat er ook op dat punt overeen–
stemming moet bestaan tussen een
bevoegd gezag en een medezeggen–
schapsraad. In het voorstel van de
regering komt het er echter op neer,
dat het bevoegd gezag uiteindelijk
beslist bij welke geschillencommissie
wordt aangesloten. Nu zal ook hier in
de praktijk de soep wel niet zo heet
worden gegeten als zij wordt
opgediend, maar in wezen is hier
sprake van een achterstelling. Het
gaat immers om een geschil dat
zowel vanuit het bevoegd gezag als
vanuit de medezeggenschapsraad
kan ontstaan. Derhalve meen ik dat
er wederzijdse instemming moet
bestaan over de geschillencommissie
waarbij wordt aangesloten.

De heer Van de Camp (CDA):
Begrijp ik het goed, dat de heer
Franssen er op het punt van het
instemmingsrecht en de grondslag
een andere visie op na houdt dan de
Raad van State?

De heer Franssen (VVD): Ja, dat
klopt. Dat mag als het een advies
betreft, zo heb ik zoëven nog van u
gehoord.

Ik heb nog een vraag over het
adviesrecht van de medezeggen–
schapsraad over niet wettelijk
verplicht verkregen gelden van de
ouders (artikel 7c). Artikel 7c spreekt
van een adviesrecht over de
geldmiddelen, met uitzondering van
de niet wettelijk verplicht verkregen
gelden van ouders. Bij de instem–
mingsrechten staat echter niet wat
daarmee moet gebeuren. Hoe is dat
precies geregeld?

In het verlengde van wat ik heb
gezegd over het instemmings– en
adviesrecht, wil ik een aantal opmer–
kingen maken over de rol van de
ouders. Ik citeer dan uit een artikel in
de Volkskrant van 5 februari jl., dat
geschreven is door de redactrice

Mirjam Schöttelndreier naar
aanleiding van de inmiddels niet
onopgernerkt gebleven toespraak
van de heer Brinkman tijdens het
afscheid van directeur-generaal Van
Eijndhoven de week daarvoor. Ik
citeer: "Het is dat Brinkman het zelf
heeft gezegd, want anders zou
niemand geloven dat de trap tegen
de machthebbers in onderwijszuilen
uit CDA-mond afkomstig is. 'Nodigt
ons onderwijsbestel de ouders wel
voldoende uit om actief de school te
besturen? Is de school niet te ver van
de ouders af komen te staan?'
Sterker nog, en geen vraag maar een
weet: "Te vaak is de school speelbal
van allerlei politieke, fmanciele, maar
ook koepelbelangen". Zo, zij het niet
gecursiveerd, zei de CDA-fractie–
voorzitter het afgelopen donderdag
in Den Haag".

In dat artikel wordt verder
geciteerd uit een proefschrift van dr.
F. Smit. Ik citeer opnieuw uit dat
artikel: "Dr. F. Smit, die vorig jaar
promoveerde op een onderzoek naar
de ouderparticipatie in het basison–
derwijs, vindt het appel van
Brinkman in principe 'heel aardig'.
Volgens de Nijmeegse onderzoeker
gebruiken scholen ouders volgaarne
als oversteek-moeder en timmer–
vader, dus ter ontlasting van het
team. Maar verdere inmenging wordt
als ongewenst beschouwd".

Ik geef nog een laatste citaat:
"Volgens Smit is de hoofdschuldige
niet de afzijdige ouder, maar het in
zichzelf gekeerde schoolbestuur dat
voor ouders belemmeringen
opwerpt. 'Dat zijn gesloten organen
waarin je als ouder niet snel inzicht
krijgt'."

Als je dat zo leest en je ziet dat de
medezeggenschapsraad onder
andere een adviesrecht heeft over
hoe met de positie en de rechten van
ouders in de school moet worden
omgegaan, dan kun je, de autonome
school voluit tegemoet tredend,
zeggen: laat de autonome school dat
zelf vorm geven. Maar een actieve
overheid, ook bij het geven van
autonomie aan het onderwijs, is
geen overheid die een ommetje
maakt, om de woorden van de
staatssecretaris bij een andere
gelegenheid te gebruiken. In artikel
11 van het wetsvoorstel is te zien dat
ouderorganisaties hun invloed op de
vormgeving van dit wetsvoorstel
hebben doen gelden. Daaruit blijkt
ook op welke wijze wij, als uitvloeisel
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van een nieuwe medezeggenschaps–
wetgeving, de inbreng van de ouders
bij het gebeuren op school extra
willen stimuleren en vorm geven.

Ik zeg dit ook om de volgende
reden. Minister Ritzen heeft eerder
dit jaar een notitie uitgebracht,
waarin hij een oproep heeft gedaan
aan het onderwijs en aan de
maatschappij om opnieuw te denken
over de overdracht van normen en
waarden in het onderwijs. In die
notitie wordt voornamelijk het accent
op de school gelegd en op de
maatschappelijke verbanden. Er
wordt slechts in zeer geringe mate
aandacht aan de ouders besteed,
terwijl de ouders de dragers van de
onderwijsvrijheid zijn. Zij moeten een
zeer duidelijke inbreng hebben in de
overdracht van normen en waarden
in de opvoeding van kinderen, zodat
er op school in aanvullende zin op
ingespeeld kan worden. Bij het
bepalen van de rol van de ouders in
de nieuwe medezeggenschapswet–
geving kun je niet heen om een
activerend beleid om de betrok–
kenheid van ouders bij het onderwijs
te vergroten. Ook dat is sociale
vernieuwing. Ik nodig de staatssecre–
taris uit om behalve te reageren op
de opmerkingen over scholing en
facilitering, hier in meer algemene
zin op in te gaan. Dit betreft een
majeure opgave, ook in het licht van
de notitie van de minister.

Mevrouw Quint-Maagdenberg
(PvdA): Voorzitter! Hoe wil de heer
Franssen ouders terugbrengen in de
rol van opvoeders, overdragers van
normen en waarden? Ik krijg de
indruk dat hij meent dat de minister
daar een uitgesproken standpunt
over ingenomen heeft. Hij citeert
echter slechts een deel van de
uitspraken van de minister hierover.
Hij laat de opmerkingen over de
grotere betrokkenheid van ouders bij
het onderwijs weg.

De heer Franssen (VVD): De
minister heeft uitgenodigd tot een
discussie over de functie van het
onderwijs bij de overdracht van
normen en waarden in de samen–
leving. Ik heb geconstateerd dat in
de notitie de rol van de school en die
van de maatschappelijke geledingen
zwaar worden aangezet, terwijl de
rol van de ouders ondergewaardeerd
wordt. Ik vraag van de minister geen
pasklare oplossmgen. Die kan de

minister niet geven en dat doet hij
dus ook niet. Wij moeten oproepen
tot een maatschappelijke dialoog.

Mevrouw Quint-Maagdenberg
(PvdA): U heeft ze ook niet!

De heer Franssen (VVD): Dat zeg ik
ook. Ik beweer alleen dat er een
maatschappelijke dialoog moet
worden gevoerd om de betrok–
kenheid te vergroten. Dat kan niet
door pasklare oplossingen aan te
dragen. Betrokkenheid moet
ontstaan. Zij kan alleen maar groeien
door er een brede discussie over te
voeren, door een appel op mensen te
doen. Daar vraag ik aandacht voor.
Als dit mede bewerkstelligd kan
worden door in de sfeer van
scholing, facilitering, etcetera
ruimere mogelijkheden te bieden, zal
dat moeten gebeuren. Er zal echter
eerst een appel moeten worden
gedaan op de verantwoordelijkheid
van mensen om hun betrokkenheid
te vergroten. In reactie op hetgeen
de heer Brinkman eerder dit jaar
heeft gesignaleerd, zeg ik: je kunt
wel een appel op ouders doen, maar
als dit gedaan wordt terwijl het
probleem eerder bij de schoolbe–
sturen ligt, moeten ook deze
besturen ertoe worden bewogen zich
meer open te stellen voor de invloed
van ouders. Daar hebben schoolbe–
sturen ook zelf iets aan te doen. Als
oud-leraar geef ik een voorbeeld. Op
ouderavonden zie je altijd ouders van
leerlingen die je niet hoeft te zien,
want met die leerlingen gaat het
doorgaans prima. Maar de ouders
van leerlingen die je wel moet zien,
omdat die op de een of andere
manier in de problemen zitten, zie je
juist niet. Ik meen dat onder meer op
die punten bij een schoolbestuur de
opgave ligt de betrokkenheid van
ouders bij de school te vergroten.
Daar kunnen wij met elkaar het
nodige aan doen, maar dan zul je wel
de dialoog over de betekenis van het
onderwijs in de discussie over
normen en waarden moeten
verbreden en daarbij de betrok–
kenheid van de ouder bij de school
moeten betrekken.

Mevrouw Quint-Maagdenberg
(PvdA): Ik waardeer het optimisme.
Mij is het volgende echter nog niet
helder. De school die in de samen–
leving ontstaat, is steeds autonomer,
steeds professioneler, enz. Hoe ziet

de heer Franssen daarin de positie
van de ouders volledig gegaran
deerd? Ik vraag dit te meer, omdat
wij vanavond in de inbreng van de
verschillende partijen al vaker de
vraag hebben gehoord of die ouders
nog wel in dat schoolbestuur zitten.
Is dat geen fictie? Is de werkelijkheid
niet al lang anders? Zitten daar de
professionals niet al lang, die in feite
opereren als een gesloten front waar
ouders nauwelijks meer tussen
komen?

De heer Franssen (WD): Ja. Dat
heb ik straks ook beweerd en
daarom wil ik op het punt van
instemmingsrechten - dan zijn
ouders nog wel in medezeggen–
schapsraden aanwezig - die positie
juist versterken. Daarom doe ik een
appel op de leden om steun te geven
aan het amendement van collega
Nuis en mij.

Mevrouw Quint-Maagdenberg
(PvdA): Dat betekent dus dat de heer
Franssen alleen de positie van
ouders in de medezeggenschapsraad
wil versterken en het al lang heeft
opgegeven dat nog een keer bij het
bevoegd gezag te doen.

De heer Franssen (WD): Ik kom
toch niet voor niks met de oproep
om de discussie over de vergroting
van de betrokkenheid en de inbreng
van de ouders breed en maatschap–
pelijk te voeren? Ik heb niet de
overtuiging dat het allemaal botertje
tot de boom is. Dat is het verre van.
Daarom vraag ik er aandacht voor.

De heer Van de Camp (CDA): Ik
ben toch geboeid door het betoog
van collega Franssen.

De heer Franssen (VVD): Dat was
ook de bedoeling.

De heer Van de Camp (CDA): Aller–
eerst wordt de heer Van Kemenade
uitgebreid geciteerd. Daaruit leid ik
overigens af dat de heer Franssen
het daarmee eens is; anders zou hij
hem niet zo omstandig citeren.
Vervolgens wordt terecht verwezen
naar het verhaal van collega
Brinkman, waarmee hij het
waarschijnlijk ook eens is. De heer
Franssen moet het echter zelf eens
concreet stellen. Hij roept iedereen
op om een dialoog te voeren, maar
wat is zijn eigen beeld? Hoe kunnen
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ouders bij het besturen van de
school daadwerkelijk meer aan hun
trekken komen?

Dit soort opmerkingen - het sluit
een beetje aan bij hetgeen mevrouw
Quint heeft gezegd - komt mij toch
wat vrijblijvend over.

De heer Franssen (VVD): Voorzitter!
Dan is dat blijkbaar even vrijblijvend
als de opmerkmg van de heer
Brinkman, die gevraagd heeft om
meer invloed en meer betrokkenheid
van ouders

De heer Van de Camp (CDA): De
vraag is...

De heer Franssen (VVD): Nu wil ik
even mijn antwoord geven. De heer
Van de Camp interrumpeerde mij
met zijn vraag, dus geef ik hem nu
antwoord.

Wat ik wil, is - en ik zou willen dat
men de heer Brinkman daarin straks
letterlijk navolgde en de praktijk van
het bijzonder onderwijs bijvoorbeeld
op een aantal punten zou aanvallen -
dat niet professionele besturen op
afstand, maar de betrokkenen bij de
school het onderwijs daadwerkelijk
kunnen dragen. Ik wil dus dat ouders
echt in schoolbesturen gaan zitten.
Daarin moeten geen professionele
stichtingsbestuurders op afstand
zitten die zo geprofessionaliseerd
zijn dat zij het echte beleid aan
instanties buiten het bestuur
weggeven Wij moeten de betrok–
kenheid van die ouder vergroten. De
heer Van de Camp weet net zo goed
als ik - hij vraagt daarom een beetje
naar de bekende weg - dat je, indien
noch wet noch regelgeving zich
tegen een bepaalde praktijk verzet
maar die praktijk wel anders is dan ik
en sommige anderen in deze Kamer
willen, alleen maar door overtuigmg
via een discussie mensen tot ander
gedrag kunt bewegen. Het is ook de
benadering van de fractie van het
CDA in deze Kamer in de afgelopen
jaren geweest, dat verandering niet
primair bij wet wordt afgedwongen,
maar wel door een discussie aan te
gaan waardoor mentaliteitsveran–
dering ontstaat. En daar doe ik in
deze bijdrage een beroep op. Als de
heer Van de Camp dat vrijblijvend
vindt, heeft ontzettend veel van
hetgeen hier door menigeen wordt
opgemerkt, het kenmerk van vrijblij–
vendheid.

De heer Van de Camp (CDA): Ik
ben vanavond blijkbaar niet zo helder
dat ik de heer Franssen reeds in
eerste termijn begrijp. Ik begrijp nu
dat hij oproept tot een discussie over
het functioneren van ouders in
schoolbesturen en medezeggen–
schapsraden. Dat vind ik helder en
legitiem. Ik heb er respect voor dat u
de Volkskrant citeert - dat is ook
mijn ochtendblad - maar u moet wel
het hele verhaal lezen.

De heer Franssen (VVD): Dat heb ik
gedaan.

De heer Van de Camp (CDA): Er
staat wel degelijk in wat Brinkman
vindt over ouders en hoe.

De heer Franssen (VVD): Dat vind ik
ook.

De voorzitter Ik heb tamelijk ruim
interrupties toegestaan. Daarover
kunnen weinig klachten bestaan. Ik
stel voor dat de heer Franssen zijn
betoog langzamerhand beëindigt en
dat hij daartoe ook in de gelegenheid
wordt gesteld. Dan kunnen wij deze
avond op een ordentelijk tijdstip
uiteengaan.

De heer Franssen (VVD): Ik kom te
spreken over de bekostiging van de
geschillencommissie. In zowel de
memorie van antwoord als in de nota
naar aanleiding van het eindverslag
wordt gezegd dat dit onderwerp nog
in onderzoek is. Er worden echter
wel veel hobbels op de weg gezien
om een andere wijze van bekostiging
te regelen dan tot nu toe is voorge–
steld. In hoeverre is het onderzoek
van de regering gevorderd? Kunnen
wij op dat punt nog iets anders
verwachten?

Voorzitter! Over de positie van de
schoolleidmg wil Ik ook een aantal
opmerkingen maken. Vroeger was de
schoolleiding vanzelf onderdeel van
het personeel van de school. Het
gevolg van de autonomievergroting
is en zal verder zijn dat de positie
van de schoolleiding minder
eenduidig wordt. In wisselende
situaties treden directies meer of
minder zelfstandig op. De positie van
een directie in de school is echter
nergens duidelijk, laat staan
eenduidig geregeld. Er is niet een
echte duidelijkheid in de verhouding
tussen de directie en het personeel.
Er is ook niet een volstrekte duide–

lijkheid in de relatie tot het bevoegd
gezag.

Een uitzondering vormt een aantal
praktijksituaties in het middelbaar
beroepsonderwijs waar men,
gekozen hebbend voor delegatie van
bevoegdheden van het bevoegd
gezag naar de directie, wel een
heldere verhouding heeft gecreëerd.
Met name in situaties waarin sprake
is van mandaatverhoudingen, is de
verhouding tussen het bevoegd
gezag en de directie, ook in hun
relatie tot het personeel, niet altijd
volstrekt helder. Wij zien nu al dat
een bepaalde ontwikkeling in die
verhoudingen zichtbaar is. Die
ontwikkeling zal verder gaan. Ik denk
dat wij over een aantal jaren veel
meer delegatie– en veel minder
mandaatverhoudingen in de relatie
tussen het bevoegd gezag en de
schoolleiding zullen zien.

Voor welke constructie ook wordt
gekozen, duidelijk rnoet zijn dat de
directiefunctie in toenemende mate
een zelfstandige functie wordt. Dat
kan zijn tussen het bevoegd gezag
en het personeel in of namens het
bevoegd gezag opererend, maar in
ieder geval los van het personeel. De
betrokken functionarissen hebben
recht op een bij die ontwikkeling
passende versteviging van hun
positie in de school. Daarom zal er
naar de overtuiging van mijn fractie
een wettelijk geregeld directiestatuut
moeten komen. Door de AVS, de
Algemene vereniging van school–
leiders, is inmiddels een handleiding
voor een directiestatuut uitgegeven.
Ik citeer hieruit.

"De relatie tussen het schoolbe–
stuur en de directie zou via een
formeel vastgesteld document, het
directiestatuut, beschreven moeten
zijn. Een directiestatuut dat, waar
nodig, te zamen met een bestuursre–
glement, verankerd is in de statuten
of de gemeentelijke verordening.
Hierbij moet men zich realiseren dat
een directiestatuut en een bestuurs–
reglement elkaars complement
vormen. Het directiestatuut zal de
beleidsruimte van de directie moeten
omschrijven. Tevens zal er aange–
geven moeten zijn waar er sprake is
van mandaat en waar er sprake is
van formele delegatie."

De wet geeft in het voorliggende
voorstel wel aan dat er een bestuurs–
reglement kan zijn. Er wordt niet
aangegeven dat er een directie–
statuut kan zijn. In de Wet medezeg–
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genschap onderwijs 1992 zou naar
onze overtuiging moeten worden
geregeld welke gevolgen verbonden
kunnen zijn aan het bestaan van een
directiestatuut. Via een andere weg,
wellicht via de bekostigingswet–
geving, zal dan geformaliseerd
moeten worden dat er een directie–
statuut is. Ik leg dit punt hier voor. Ik
overweeg, de Kamer hierover een
uitspraak te vragen.

Voorzitter! Ik kom over de
evaluatie te spreken. De fractie van
de PvdA heeft daaraan in de schrifte–
lijke voorbereiding uitgebreid
aandacht besteed Ik deel in
algemene zin de redenering van de
regering, dat je een aantal jaren
ervaring met een wet moet opdoen,
alvorens je die zorgvuldig kunt
evalueren. Ik vind wel, dat in zekere
zin onderscheid moet kunnen
worden aangebracht tussen de
positie van MBO-instituten, waar
men al eerder met andere medezeg–
genschapsverhoudingen in de
praktijk is gaan werken, ook doordat
de totale bekostiging er heel anders
is geregeld en er andere bestuurlijke
verhoudingen bestaan, en de overige
instituten. Ik heb er behoefte aan,
ook gegeven de krappe financiële
situatie van het MBO - men moet
over krappe budgetten beslissen -
om wat eerder dan over vijf jaar -
zeg drie jaar - iets te weten over de
werking van de wet in de praktijk. Ik
zou een wat meer flexibele,
gemengde benadering van die
evaluatie willen voorstellen.

Voorzitter! In een amendement
heb ik de anti-discriminatiebepaling
in artikel 5, vierde lid, aangescherpt.
Waarom? Omdat het voorgestelde
artikel aandacht vraagt voor een
anti-discriminatiebeleid, een goede
zaak. Het doet dat erg beperkt.
Artikel 1 van de Grondwet vraagt
een veel breder anti-discriminatie–
beleid dan thans in dit wetsvoorstel
is voorgesteld. Nu staat er in artikel
7i, dat de aanstelling en het ontslag
van personeel en in artikel 71, dat de
toelating en verwijdering van
leerllngen als beleid onderworpen is
aan adviesbevoegdheid van de
medezeggenschapsraad. Is er inzicht
in de wijze, waarop op grond van de
huidige wet door medezeggen–
schapsraden aan die facetten
aandacht is besteed? Als dat inzicht
er niet is, is de staatssecretaris dan
bereid om bijvoorbeeld via
onderzoek inzicht te krijgen in de

vraag, in hoeverre een praktisch
anti-discriminatiebeleid, als het gaat
om aanstelling en ontslag van
personeel en toelating en verwij–
dering van leerlingen, in de praktijk
in de verhouding tussen medezeg–
genschapsraad en bevoegd gezag
vorm en inhoud krijgt. Dan weten wij
aan de hand van gegevens uit de
praktijk, waarover wij praten.

Mevrouw Quint-Maagdenberg
(PvdA): Is het de bedoeling, dat dit
ook meegenomen gaat worden in de
jaarverslagen? Daarin kan het
bevoegd gezag aangeven, welk
beleid in dezen is gevoerd.

De heer Franssen (WD): Dat lijkt
mij een welkome aanvulling. Ik wil
eerst het antwoord van de regering
afwachten, voordat ik hieraan vorm
en inhoud wil geven. Als hieraan in
het jaarverslag nog geen aandacht
wordt gegeven, dan lijkt het mij in de
rede te liggen dat dit met gezwinde
spoed wordt gedaan.

De regering zegt, dat het onder–
havige wetsvoorstel geen wijziging is
van de vigerende Wet medezeggen–
schap, maar een nieuwe wet.

Staatssecretans Wallage: Dat is ons
geadviseerd.

De heer Franssen (VVD): De staats–
secretaris neemt nog steeds de
beslissing.

Er is in de afweging uniformiteit in
regelgeving en het bieden van keuze–
vrijheid wel wat veranderd, niet
onbetekenend. Wij steunen dat van
harte. Het wezen van het blijven
bestaan van die verhouding is in de
wet blijven staan. Het wetsvoorstel is
naar onze overtuiging het resultaat
van een groeiproces met het werken
met medezeggenschapswetgeving in
de praktijk. Het is veel eerder het
resultaat van een groeiproces dan
het produkt van geheel nieuwe
makelij. Het is wel nieuw, maar ook
weer niet zo nieuw, als de staatsse–
cretaris terugdenkt aan wat het
wetsontwerp volgens de PvdA had
moeten zijn in 1981. Het
wetsontwerp, dat zij toen wilde, is
ook niet het wetsontwerp, dat er nu
ligt. Maar ook hier geldt: door
ervaring word je wijzer.

De vergadering wordt enkele
ogenblikken geschorst.

D

De heer Van de Camp (CDA):
Mijnheer de voorzitter! Bij het
voorbereiden van mijn inbreng
stuitte ik afgelopen zaterdag op
persbericht nr. 111 d.d. 17 augustus
1992 van het ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen met
de prachtige titel "Medezeggen–
schap in het HBO kan beter". Daarin
staat: voor het voortgezet onderwijs
is inmiddels een nieuwe wet, de Wet
op de medezeggenschap in het
onderwijs 1992, ingevoerd. Ikwas
daarom lichtelijk verbaasd over het
nut van dit debat. Ik ga er maar van
uit dat er sprake is van een kleine
verschrljving.

Staatssecretaris Wallage Het is een
ernstige fout die niet mag
voorkomen.

De heer Van de Camp (CDA):
Voorzitter! Aan dit wetsvoorstel
liggen ook - het is vanavond al
eerder gezegd - naar onze mening
twee redenen ten grondslag. De
eerste is het resultaat van de
toetsingscommissie Wet medezeg–
genschap onderwijs 1992 die in
december 1986 haar eindrapport
uitbracht en een aantal verande–
ringen voorstelde. Daarnaast is een
belangrijke reden gelegen in de
invoering van het formatiebudget–
systeem. Met de invoering van dat
systeem krijgen de bevoegde
gezagen meer invloed op de
aanwending van de personele
middelen. Een en ander was in het
verleden centraal geregeld. Door
deze decentralisatie behoeven de
medezeggenschapsverhoudingen
ook op schoolniveau enige
aanpassing.

Deze wet is de derde en laatste in
een drieluik rond de invoering van
het formatiebudgetsysteem. Eerder
behandelden wij hier de FBS-wet,
althans de wijziging van een aantal
onderwijswetten in verband
daarmee. Vervolgens behandelden
wij hier de invoeringswet, in casu
een aantal regelingen die ook weer
die onderwijswetten veranderden.
Als laatste in dit drieluik behandelen
wij de Wet medezeggenschap
onderwijs.

Aanvankelijk leek het erop dat met
de zojuist genoemde drie wetten het
wetgevingsproces voorlopig
afgerond zou zijn. Door tal van
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ontwikkelingen is dat echter niet het
geval. Ik noem er vier. Op dit
moment worden voorbereidingen
getroffen om te komen tot experi–
menten met lump-sum-financiering.
Wij hebben daarover afspraken
gemaakt bij de behandeling van het
wetsvoorstel in het formatiebudget–
systeem. Verder vinden op dit
moment een aantal nogal belangrijke
discussies plaats over wijzigingen in
het arbeidsvoorwaardenoverleg, van
centraal naar decentraal, wellicht van
minister van Binnenlandse Zaken
naar werkgeversorganisaties in het
onderwijs. Door deze ontwikkelingen
is er tevens een hernieuwde
aandacht voor de toepassing van de
Wet op de ondernemingsraden in het
onderwijs. Tot slot verwachten wij
binnenkort de nota Naar nieuwe
bestuurlijke verhoudingen in het
funderend onderwijs.

Mijnheer de voorzitter! Deze
ontwikkelingen zouden wel eens tot
gevolg kunnen hebben dat de WMO
1992 meer het karakter krijgt van
een overgangswet dan van een
definitieve wetgeving. Het voorstel
van de regering in de tweede nota
van wijziging om in artikel 42c een
evaluatiebepaling op te nemen,
welke ook in de huidige wet
voorkomt, verdient dan ook alle
steun. Het opnemen van een expira–
tiedatum is wel overwogen, maar is
naar onze mening wetgevingstech–
nisch zeker niet fraai.

De heer Franssen (VVD): Kunt u de
term "overgangswet" toelichten?

De heer Van de Camp (CDA):
Misschien is het verstandig,
voorzitter, dat ik even mijn betoog
vervolg. Dan wordt deze vraag
beantwoord. Indien dat antwoord
niet voldoet, hoor ik dat wel.

Dit alles doet er echter niets aan af
dat de CDA-fractie grote waarde
hecht aan het principe van
ongedeelde medezeggenschap,
vastgelegd in de WMO 1981 en nu
opnieuw in de WMO 1992. Dit
principe is in de jaren 1978-1981
door de toenmalige CDA-fractie in
dit huis met de nodige kracht uitge–
dragen en zoals de zaken er nu
voorstaan, is het opnieuw het
uitgangspunt voor de wetgeving
inzake de structuur van de medezeg–
genschap in het onderwijs. Het deed
onze fractie dan ook genoegen, in
het rapport van het Instituut voor

onderwijskundige dienstverlening
"Naar medezeggenschap in het
HBO" te lezen dat personeel en
studenten in het hoger beroepson–
derwijs gezamenlijke medezeggen–
schap van beide in één raad
wenselijk en noodzakelijk achten, om
belangenbehartiging van afzonder–
lijke geledingen te voorkomen en een
werkelijke afweging van belangen te
bewerkstelligen. Maar net als de
voorzitter van de fractie van de heer
Franssen zeg ik: wie geen ideeën
heeft, kan ook niet van idee veran–
deren. Wij zullen de ontwikkeling in
de komende jaren moeten afwachten
en dan zullen wij opnieuw de balans
moeten opmaken.

De heer Franssen (VVD) Maar dat
verklaart toch niet uw toch wat meer
stellige bewering dat dit een
overgangswet zou kunnen blijken te
zijn? Waar heeft u dan precies het
oog op?

De heer Van de Camp (CDA):
Voorzitter, het luistert blijkbaar zeer
nauw voor de heer Franssen. Ik heb
gesproken van "zou kunnen krijgen",
dus zo stellig was het niet, maar
zoals ik al heb aangegeven, heb ik in
ieder geval het oog op vier zaken die
in de komende jaren een rol zullen
gaan spelen: bekostigingssystemen,
de invoering van een nieuw arbeids–
voorwaardenoverleg, een
hernieuwde discussie over de WOR
en de nota Naar nieuwe bestuurlijke
verhoudingen. Die vier zouden het
karakter van de WMO wel eens
opnieuw In discussie kunnen
brengen.

De heer Franssen (VVD): Maar dan
moet u toch gerede aanleiding
hebben om dat te veronderstellen?
Met de invoering van het formatie–
budgetsysteem, de invoering van
decentraal georganiseerd overleg en
de relatie tussen dat overleg en de
nieuwe medezeggenschapsverhou–
dingen zijn op zichzelf de ingre–
diënten gegeven voor het in de
nleuwe situatie vorm en inhoud
kunnen geven aan het medezeggen–
schapsoverleg. Daarmee is echter
niet gezegd dat dit overgangswet–
geving zou zijn. Wat heeft u nu
precies op het oog? U vroeg mij
daarstraks om helder te zijn, ik
probeer nu ook helderheid te
verkrijgen.

De heer Van de Camp (CDA):
Voorzitter! Ik heb de punten die de
heer Franssen noemt, niet genoemd.
Het spijt mij, maar hij moet echt
beter luisteren.

De heer Franssen (WD): Die
punten vloeien wel uit uw inbreng
voort.

De heer Van de Camp (CDA): Nee,
ik wierp even een kleine blik in de
toekomst. Ik zie vier grote discussie–
punten, vier andere dan de door de
heer Franssen genoemde. Het enige
wat ik hier wil beweren, is dat die
punten wel eens consequenties voor
de Wet medezeggenschap onderwijs
zouden kunnen hebben. In dat
opzicht juich ik het toe dat het
voorstel van de fractie van de PvdA
om een evaluatiebepaling op te
nemen door de regering is overge–
nomen.

De heer Franssen (WD): Welke
veranderingen ziet de heer Van de
Camp dan? Ik wil best met hem een
inhoudelijke discussie aangaan, maar
hij noemt een aantal ontwikkelingen
zonder die expliciet te maken. Juist
daar ben ik nu zo benieuwd naar,
want dan kunnen wij misschien op
dezelfde golflengte discussiëren.

De heer Van de Camp (CDA): Ik
ben graag bereid de heer Franssen
tegemoet te komen Maar als ik als
eerste ontwikkeling de voorberei–
dingen noem die thans worden
getroffen om te komen tot mogelijke
experimenten met lump-sum-finan–
ciering, mag hij het mij niet euvel
duiden dat ik die experimenten,
alsmede het rapport dat de staatsse–
cretaris daarover uitbrengt, graag
even af wil wachten.

De heer Franssen (WD): Dan noem
ik de nu reeds bestaande
mogelijkheid voor lump-sum-finan–
ciering in het middelbaar beroepson–
derwijs, de voorziening van het
decentraal georganiseerd overleg en
de vernieuwde medezeggenschaps–
wetgeving die daarop nu van
toepassing wordt verklaard. Waarom
is het dan overgangswetgeving?

De heer Van de Camp (CDA): Op
het punt van het middelbaar
beroepsonderwijs kom ik straks nog
even terug in verband met het DGO.
Ik denk de vraag van de heer
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Franssen helder te kunnen beant–
woorden door te stellen dat het wel
eens zo zou kunnen zijn, dat de
praktische werkwijze van bijvoor–
beeld het punt WMO-DGO tot zoveel
complicaties leidt dat bij de evaluatie
van de WMO blijkt dat het niet
hanteerbaar is. Het enige wat ik de
heer Franssen voorhoud, is dat de
vier punten die ik zojuist noemde,
ook consequenties kunnen hebben
voor de WMO.

De heer Franssen (VVD): Ik krijg de
speech van u zodat ik er in tweede
termijn op zal ingaan. Ik vind het
echter een heel intrigerende
opmerking.

De heer Van de Camp (CDA): Ik
sprak voor de interrupties over de
meer principiële kant van het
medezeggenschap in het onderwijs.
Nu wil ik in meer algemene zin het
nut en de noodzaak van medezeg–
genschap in het onderwijs
benadrukken. In onze westerse
consumptiemaatschappij kost het
steeds meer moeite om burgers bij
de school, de maatschappij en de
politiek bstrokken te houden.
Medezeggenschap in het onderwijs
biedt daar echter uitstekende
mogelijkheden voor. Via de kleine
stappen in en naar de medezeggen–
schapsraad, raken ouders en
leerlingen betrokken bij de school en
daardoor bij de samenleving. Collega
Lankhorst sprak hier ook al over.
Politici, vakorganisaties, bevoegde
gezagen en de besturenorganisaties
moeten zuinig zijn op deze partici–
patie. Deze participatie moet meer
aandacht krijgen en verder worden
uitgebouwd. De ministers Hirsch
Ballin en Ritzen zijn een discussie
gestart over waarden en normen in
onze samenleving. College Franssen
refereerde hier in ander verband aan.
Ons advies is: laten zij daarbij niet
steeds iets nieuws bedenken, maar
meer gebruik maken van de huidige
medezeggenschapsstructuren in het
onderwijs. Naast participatie spelen
afgewogen belangenbehartiging,
controle en legitimatie van het
onderwijs in de medezeggen–
schapsraad een grote rol. Naar de
mening van mijn fractie is dit nog
onvoldoende het geval. Verdere
uitbouw is noodzakelijk. Welke initi–
atieven moeten hiertoe worden
genomen?

De heer Franssen (VVD): Waar
komen uw concrete voorstellen nu
op neer?

De heer Van de Camp (CDA): Mijn
concrete voorstellen komen erop
neer, mijnheer Franssen, dat...

De heer Franssen (VVD) Martelijk
dank!

De heer Van de Camp (CDA): Ik
begrijp dat een verder antwoord niet
op prijs wordt gesteld. Over dit
wetsontwerp is, evenals over de
twee formatiebudgetsysteemwets–
ontwerpen, veel overleg gevoerd met
besturen–, ouder– en personeelsvak–
organisaties. Dit langdurige overleg
heeft een aantal zorgvuldige
compromissen opgeleverd. Formeel
en materiaal is de Tweede Kamer als
medewetgever volstrekt vrij om deze
compromissen ter discussie te
stellen en eraan te sleutelen. Maar
wij zijn inmiddels in een invoerings–
operatie terecht gekomen, hoe wij
het wenden of keren. Er is een
aanvullend formatiebudgetsysteem
hoofdlijnenakkoord gesloten tussen
werkgevers en werknemers. Veran–
deringsprocessen in het onderwijs
kosten veel tijd en gaan langzaam.

Tegen deze achtergrond
beoordeelt de CDA-fractie het
wetsontwerp en derhalve is enige
terughoudendheid van onze kant een
leidraad. In de schriftelijke voorbe–
reiding van dit wetsontwerp heeft de
CDA-fractie meerdere malen
aandacht gevraagd voor de
complexiteit van de nu voorgestelde
wettelijke regelingen. Als uitge–
sproken voorbeeld van die
complexiteit geldt wel dat met de
invoering van het formatiebudget–
systeem er ook een zogenoemd
decentraal georganiseerd overleg
ingesteld wordt per instelling of ten
behoeve van een aantal instellingen
gezamenlijk. Dit DGO behandelt
primair arbeidsvoorwaardelijke
aangelegenheden. Maar wat is nu de
verhouding tussen de personeelsge–
leding in de medezeggenschapsraad
die ook arbeidsvoorwaardelijke
aspecten zal behartigen?

De regering heeft het onderscheid
in theorie en op papier naar behoren
uiteengezet. Maar hoe is het in de
praktijk? Vooral in het middelbaar
beroepsonderwijs is reeds ervaring
opgedaan. Wat valt daarover te
melden? Het DGO is veelal

"bemenst", ik meen dat ik sinds de
verschijning van de nieuwste druk
van de Van Dale dat woord mag
gebruiken, met mensen van
vakbondscentrales van buiten de
instelling, terwijl de personeelsge–
leding van de medezeggen–
schapsraad eigen leraren en
onderwijs ondersteunend personeel
omvat. Wat gebeurt er als het DGO
gaat delegeren aan de personeelsge–
leding van de medezeggen–
schapsraad? Collega Hermes heeft
kort voor het zomerreces al beloofd,
dat wij deze discussie hier nu
opnieuw ter sprake zouden brengen.
Die discussie was ook aan de orde
bij de behandeling van het
wetsontwerp inzake regelingen met
betrekking tot de invoering van het
formatiebudgetsysteem. Hieropwas
door de collega's Hermes en
Netelenbos op stuk nr. 18 een
amendement ingediend: delegatie
van het decentraal georganiseerd
overleg naar de medezeggen–
schapsraad of enkel de personeels–
geleding daarvan.

Wanneer wij uitgaan van
ongedeelde medezeggenschap,
begrijpen wij niet goed dat het
decentraal georganiseerd overleg
kan delegeren naar èèn onderdeel
van die medezeggenschapsraad,
namelijk de personeelsgeleding.
Ware het niet beter om te zeggen
dat, als het DGO decentraliseert, er
DGO op schoolniveau is? Volgens de
redenering van de regering valt dat
samen met de personeelsgeleding
van de medezeggenschapsraad. Al
met al is dat toch een gecompli–
ceerde situatie vanwege de andere
geledingen. De discussie over het
onderwijs geven op zaterdagochtend
staat de meesten hier nog wel in het
geheugen gegrift. Ik vraag mij af of
met deze complexe situatie de
komende jaren wel de nodige
helderheid geschapen is. Volgens
ons is dit nog steeds een voorbeeld
van onnodige complexiteit.

Nu iets over het voor mijn fractie
grootste probleem met dit
wetsontwerp: het wettelijk
vastleggen van de bevoegdheden
van de medezeggenschapsraad. Dat
houdt in dat een en ander niet meer
per reglement in onderling overleg
geregeld kan worden. De
argumenten pro wettelijke
vastlegging, met name door de
regering geuit, zijn de volgende. Ten
eerste: rechtszekerheid voor met
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name de personeelsgeleding in de
medezeggenschapsraad, nu het
bevoegd gezag meer te zeggen
krijgt. Ten tweede: uniformiteit,
vooral ook ten behoeve van hetzelfde
personeel en in mindere mate ten
behoeve van ouders en leerlingen.
Ten derde: geen spanning met artikel
23 van de Grondwet, aldus de
regering in navolging van de Raad
van State. Dit geldt zeker nu in het
definitieve wetsontwerp de passages
zijn aangepast op de punten
grondslag, fusie en aanwending der
geldmiddelen, evenals de toelating
en de verwijdering van de leerlingen.
Hierbij is er geen sprake meer van
instemmingsrecht, maar van advies–
recht Ik heb al gezegd dat de Raad
van State en de toenmalige
commissie-Hirsch Ballin, ofte wel de
Commissie voor de toetsing van de
wetgevingsprojecten, zich er
evenmin tegen verzetten.

De argumenten contra wettelijke
vastlegging zijn onzes inziens de
volgende. Er bestaat geen onomsto–
telijke noodzaak daartoe. Het
afspreken bij reglement zou mogelijk
moeten blijven. Er is bovendien een
mogelijke spanning met artikel 23
van de Grondwet in het licht van de
vrijheid van richting en inrichting. De
collega's Schutte en Van der Vlies
hebben daarop gewezen. Ik noem in
dit verband ook de aangenomen
motie-Deetman. Het lijkt mij ook
goed voor de parlementaire geschie–
denis om er nog even aan te
releveren dat de motie-Deetman
indertijd ook door de toenmalige
WD-fractie gesteund is. Ik heb
inmiddels echter begrepen dat deze
motie door zowel voor– als tegen–
standers van het wettelijk vastleggen
van de verdeling van de bevoegd–
heden van de medezeggen–
schapsraad gebruikt kan worden.

De heer Franssen (VVD): Ik heb
gerefereerd aan de motie-Niessen/
Franssen. Daarop heb ik ook een
toelichting gegeven. Vrij snel na
aanvaarding van de huidige wet zijn
wij namelijk tot het inzicht gekomen
dat de verdeling van de bevoegd–
heden en de verantwoordelijkheden
daarin wellicht niet de meest
gelukkige keuze was. Vandaar dat ik
nu frank en vrij zeg dat ik het onder–
havige wetsontwerp veel beter vind.

De heer Van de Camp (CDA): Dat
lijkt mij een verhelderende
opmerking.

Voorzitter! Hoe verhoudt een en
ander zich tot de ware vergroting van
de autonomie? Het lijkt er soms op
dat de autonomie opgaat in rechts–
zekerheid en uniformiteit. Ook in het
interruptiedebatje met collega
Franssen heb ik toch een beetje
geproefd dat die autonomie op een
aantal punten wordt teruggenomen.
Kortom - ik ben daar frank en vrij in
- de CDA-fractie twijfelt. Zij is niet
overtuigd door de argumenten pro
wettelijke vastlegging, doch heeft
anderzijds oog voor de belangen van
de personeelsgeledingen en de
besturen– en ouderorganisaties die
reeds een aanvang hebben gemaakt
met de uitvoering van de thans
voorgestelde wettelijke regeling. Het
zou wel eens zo kunnen zijn dat de
argumenten pro en contra elkaar op
dit moment in evenwicht houden.

Tot slot speelt voor ons, dat er een
aantal belangrijke veranderingen ten
positieve in het definitieve
wetsvoorstel zijn aangebracht ten
opzichte van het concept–
wetsontwerp.

En geheel tot slot in deze
opsomming wijs ik op het volgende.
In de afgelopen jaren zijn er verschil–
lende model-reglementen
ontwikkeld, die een sterk harmonise–
rende werking hebben gehad - toch
minder koudwatervrees in het veld -
op het geheel aan bevoegdheden
van de medezeggenschapsraden.
Deze harmonisatie wordt nu als het
ware wettelijk vastgelegd.

De conclusie op dit punt,
voorzitter, is dat het wetsontwerp
het voordeel van de twijfel krijgt.
Laten wij de komende jaren maar
eens aanzien hoe deze zaak zich
ontwikkelt. Ik vraag echter bij dezen
wel de toezegging van de staatsse–
cretaris om dit expliciet op te nemen
in de evaluatie-opdracht.

Blijft over het discussiepunt -
collega Van der Vlies sprak erover -
met betrekking tot het instemmings–
recht van de medezeggenschapsraad
bij verandering van de onderwijs–
kundige doelstellingen van de
school, zoals dit thans in de huidige
WMO is vastgelegd in artikel 7,
onderdeel a. Dit thema is nu onder–
hevig aan adviesrecht en wordt
onderhevig aan instemmingsrecht.
Blijkbaar heeft het kabinet gekozen
voor een knip in het huidige artikel 7,
maar wij vinden de motivering
daarvan nog niet overtuigend.

Dan kom ik, voorzitter, bij de facili–
tering van de ouderorganisaties. Wij
zouden graag van de staatssecretaris
vernemen hoe het met dit overleg is
gesteld. Maar wij zouden onze
wortels in de samenleving niet
hebben, als wij niet wisten wat de
staatssecretaris, naar ik meen
gisteren, reeds met de ouderorgani–
saties heeft afgesproken op dit punt.
Met name heeft ons echter het
volgende verbaasd. Daarvoor moet ik
even terug naar de nota naar
aanleiding van het emdverslag, waar
gezegd wordt dat bepaalde cijfers
met betrekking tot het voortgezet
onderwijs niet geleverd kunnen
worden, omdat de onderbouwing van
de vergoeding voor materiële kosten
hier minder gespecificeerd is. Dit
staat op bladzijde 18 van de nota
naar aanleiding van het eindverslag.
Hier blijkt dat collega Hermes niet
ten onrechte voortdurend blijft
hameren op voldoende onder–
bouwing van welk bekostigings–
systeem dan ook. Ik vind dat in een
bekostigingssysteem van het voort–
gezet onderwijs dit soort parameters
moet zijn terug te vinden.

Ik heb begrepen dat de staatsse–
cretaris twee keer 9 cent gaat
aanbieden, naast een dubbeltje -
niet structureel - voor de invoering.
Ik moet zeggen dat 9 cent op mij
toch een wat benepen indruk maakt.
Ik vraag mij af of dat niet is af te
ronden naar bijvoorbeeld een
kwartje, conform de Wet op het
basisonderwijs.

Staatssecretaris Wallage:
Voorzitter! Als deze afrondingsnorm
in zijn algemeenheid bij onze begro–
tingen gehanteerd kan worden, dan
houd ik mij aanbevolen.

De heer Van de Camp (CDA): Ja, ik
hoor wel eens dat het onmogelijk is
om ƒ 100.000 te vinden op een
begroting van 33 mld., hetgeen ik
mij ook niet kan voorstellen.

Voorzitter! Tot slot wil ik nog een
vraag stellen over artikel 19, lid 3. In
dat artikel gaat het over de
geschillen bij de bijzondere instem–
mingsbevoegdheden. Nu heb ik mij
laten vertellen dat in de Tijdelijke wet
arbeidsbemiddeling onderwijs in
artikel 9, lid 1, sub c, een bepaling is
opgenomen dat bij geschillen
rekening wordt gehouden met doel
en grondslag van de instelling. Die
bepaling is ook terug te vinden in het
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wetsvoorstel regelingen FBS en wel
onder artikel 22 WBO en artikel 40a
van de Wet op het voortgezet
onderwijs. Mijn vraag is de volgende.
Zou in artikel 19, lid 3, niet een
zelfde bepaling moeten worden
opgenomen teneinde de geschillen–
beslechting op dit terrein uniform in
onze wetgeving vast te leggen?

Geheel tot slot wil ik nog een
citaat geven uit dezelfde nota naar
aanleiding van het eindverslag. Op
bladzijde 8 wordt het volgende
gesteld. "Het onderhavige
wetsvoorstel vormt mede de
uitwerking van artikel 19 tweede lid
en artikel 109 tweede volzin van de
Grondwet waarin wordt geëist dat de
wet regels stelt omtrent medezeg–
genschap van respectievelijk hen die
arbeid verrichten en ambtenaren."
Maar gelukkig staat er tussen
haakjes achter "die overigens ook
arbeid verrichten".

De voorzitter: De staatssecretaris
zal morgen om 10.15 uur
antwoorden.

De algemene beraadslaging wordt
geschorst.

Sluiting 22.26 uur.

Lijst van ingekomen stukken,
met de door de voorzitter ter
zake gedane voorstellen:

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

Wijziging van de Wet op de
omzetbelasting 1968 in verband met
de afschaffing van de fiscale grenzen
(22712).

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

2. de volgende brieven:
twee, van de minister van Buiten–

landse Zaken, te weten:
een, inzake opzegging van de
Samenwerkingsovereenkomst tussen
de Europese Economische Gemeen–
schap en de Socialistische Federa–
tieve Republiek Joegoslavië, met
Bijlagen, Protocollen en Slotakte met
Gemeenschappelijke Verklaringen en
Brieven; Belgrado, 2 april 1980 en
de Overeenkomst tussen de
Lid-Staten van de Europese
Gemeenschap van Kolen en Staat en

de Sociahstische Federatieve
Republiek Joegoslavië, met Bijlage
en Slotakte; Belgrado 2 april 1980
(22719);
een, inzake Protocol nr. 10 bij het
Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de funda–
mentele vrijheden; Straatsburg, 25
maart 1992(22722, R1444);

een, van de minister voor Ontwik–
kelingssamenwerking, inzake beant–
woording op een vraag, gesteld door
mevrouw Bijleveld-Schouten, tijdens
het mondeling overleg van de vaste
Commissie voor ontwikkelingssa–
menwerking over de nota Multila–
terale kanalen 17 juni jl. (22478, nr.
4);

een, van de staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken, ten geleide van
het overzicht van de activiteiten naar
aanleiding van de nota Internationale
culturele betrekkingen (21637, nr.
6);

een, van de staatssecretaris van
Justitie, inzake de instelling van de
Commissie coördinatie en harmoni–
satie kansspelbeleid (21277, nr. 20);

een, van de minister van Binnen–
landse Zaken, inzake de arbeids–
marktpositie (22316, nr. 12);

een, van de minister van Defensie,
inzake nadere informatie ten geleide
van de notitie "Nederlandse militaire
operationele ervaringen in de Golf"
(22300-X, nr. 89);

vier, van de minister van Volks–
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, te weten:
een. ten geleide van het advies van
de Technische commissie bodembe–
scherming (TBC) (21556, nr. 13);
een, ten geleide van het verslag van
de koninkrijksdelegatie (22031, nr.
10);
een, ten geleide van het voorontwerp
integrale herziening van het Besluit
milieu-effectrapportage (22103, nr.
4);
een, ten geleide van de nota Stank–
beleid (22715);

een, van de ministers van Volks–
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer en van Economische
Zaken, inzake de vestiging van
perifere detailhandel (18786, nr.
24);

twee, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, te weten:
een, inzake de telematica-activiteiten
(22300-XII, nr. 66);
een, inzake de voortgang bij de
uitvoering van het vestigingsplan
postinrichtingen (22300-XII, nr. 68);

een, van de minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
over de invoering van een geïnte–
greerd beheers– en controlesysteem
(21501-16, nr. 66);

een, van de staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
inzake het beroep van fysiotherapeut
(22300-XVI, nr. 141).

Deze bneven zijn al gedrukt en
rondgedeeid,

3. de volgende brieven:
een, van de staatssecretaris van

Binnenlandse Zaken, ten geleide van
het advies van de Raad voor het
binnenlands bestuur over het
voorontwerp van Wet Friese taal in
het bestuurlijk verkeer;

een, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, inzake uitgangs–
punten rivierdijkversterkingen;

een, van de minister van Volks–
huisvesting, Ruimtelijke Ordenmg en
Milieubeheer, ten geleide van het
Tienjarenprogramma afval
1992-2002;

een, van de minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
ten geleide van de sectornota Plant–
aardige produktie;

twee, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, te
weten:
een, ten geleide van het rapport
"Stenen voor een nieuw gebouw",
advies van de Commissie doelma–
tigheid landelijke minderhedenorga–
nisaties;
een, ten geleide van het eindrapport
van de Commissie begeleiding
uitvoering clustervorming;

een, van de staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
ten geleide van het advies van de
Raad voor het binnenlands bestuur.

De voorzitter stelt voor, deze brieven
door te zenden aan de betrokken
commissies ter afdoening en niet te
drukken;

4. de volgende adressen:
een, van mevrouw C.M.J. Janssen–

Huijbregts te Den Haag, met
betrekking tot kwijtschelding van
successierecht;

een, van A.J. Wiekeraad te
Dordrecht, met betrekking tot omzet–
belasting;

een, van mevrouw H. Rubbens te
Solvang (USA), met betrekking tot
verlenging van beroepstermijn;
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een, van C.L. Harmanus te Odijk,
met betrekking tot de éènmalige
uitkering ten aanzien van
VUT-ambtenaren, trendvolgers en
interimbelanghebbenden;

een, van R.A. Vanderveken te
Amsterdam, met betrekking tot
kwijtschelding van aanslagen in de
inkomstenbelasting en premieheffing
volksverzekeringen over de jaren
1987en 1988;

een, van mevrouw A.A.M. Hupkes–
Cantrijn te Bilthoven, met betrekking
tot een AAW-uitkering;

een, van Ph.P. Dam te Rotterdam,
met betrekking tot een belasting–
schuld;

een, van mevrouw J.M. van
Engelshoven te Maastricht, met
betrekking tot terugvordering van
studiefinanciering ten name van haar
zoon;

een, van mevrouw G. Pronkte
Rotterdam, met betrekking tot een
eerder adres inzake uitstelrente;

een, van Elwion Holdong BV en
Maranto Consultants BV te Den
Haag, met betrekking tot aanslagen
in de omzetbelasting over de jaren
1988, 1989en 1990.

Deze adressen zijn in handen gesteld
van de Commissie voor de verzoek–
schriften;

5. de volgende brieven e.a.:
een, van de Stichting van de

arbeid, inzake pensioenvoorziening
voor de werknemer;

een, van de Coöperativa Agron–
Pecuaria Holambra, inzake de beëin–
diging van de emigratie-overeen–
komst met Brazilië;

een, van M. Biharie, over
bedreiging door de politie;

een, van P. Hebing, over het
zenden van troepen naar Bosnië.

Deze brieven liggen op de griffie ter
inzage.
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