93ste vergadering

Woensdag 24 juni 1992
Aanvang 10.15 uur

Voorzitter: Aarts
Tegenwoordig zijn 144 leden, te
weten:
Aarts, Achttienribbe-Buijs,
Akkerman, Apostolou, Beckers-de
Bruijn, Beijlen-Geerts, Beinema, J.H.
van den Berg, J.T. van den Berg,
Biesheuvel, Bijleveld-Schouten,
Blaauw, Blauw, Boers-Wijnberg,
Bolkestein, Brinkman, Brouwer, M.M.
van der Burg, V.A.M. van der Burg,
Buurmeijer, Van de Camp,
Castricum, De Cloe, Dees, Deetman,
Dijkstal, Van Dis, Doelman-Pel,
Eisma, Van Erp, Esselink, Feenstra,
Franssen, Frinking, Frissen, Van
Gelder, Gerritse, Van Gijzel, De
Graaf, Groenman, Gualthérie van
Weezel, Van Heemskerck Pillis–
Duvekot, Van der Heijden, Hermes,
Hillen, Van der Hoeven, Van Hoof,
De Hoop Scheffer, Van Houwe–
lingen, Huibers, Huys, Van lersel,
Janmaat, Janmaat-Abee, A. de Jong,
G. de Jong, M.D.Th.M. de Jong,
Jorritsma-Lebbink, Jurgens,
Kalsbeek-Jasperse, Kamp, Kersten,
Koetje, Koffeman, Kohnstamm, De
Kok, De Korte, Korthals, Krajenbrink,
Laning-Boersema, Lankhorst,
Lansink, Lauxtermann, Leerling,
Leers, Van Leijenhorst, Leijnse,
Lilipaly, Van der Linden, Linschoten,
Lonink, Mateman, Melkert, Middel,
E. van Middelkoop, Van Mierlo,
Mulder-van Dam, Netelenbos,
Niessen, Van Nieuwenhoven, Nijland,
Van Noord, Nuis, Van Otterloo,
Paulis, De Pree, Quint-Maagdenberg,
Ramlal, Reitsma, Van Rey, Van
Rijn-Vellekoop, Roosen-van Pelt,
Ruigrok-Verreijt, Scheltema-de Nie,
Schimmel, Schoots, Schutte, Sipkes,
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Smits, Soutendijk-van Appeldoorn,
Spieker, Stemerdink, Stoffelen,
Swildens-Rozendaal,
Tegelaar-Boonacker, E.G. Terpstra,
G.H. Terpstra, Tommel, Van Traa,
Tuinstra, Van der Vaart, Valk, Ter
Veer, Te Veldhuis, Vermeend,
Versnel-Schmitz, Verspaget,
Vliegenthart, Van der Vlies, Van
Vlijmen, Vos, Vreugdenhil, Vriens–
Auerbach, Weisglas, Wiebenga,
Willems, Witkamp-Ockels,
Witteveen-Hevinga, Wolffensperger,
Wolters, Wöltgens, Ybema, Van Zijl
en Zijlstra,
en de heren Hirsch Ballin, minister
van Justitie, Kok,
vice-minister-president, minister van
Financiën, Bukman, minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Pronk, minister voor Ontwikkelings–
samenwerking, Dankert, staatssecre–
taris van Buitenlandse Zaken, Gabor,
staatssecretaris van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij, en
mevrouw Ter Veld, staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid.

wegens bezigheden elders, alleen
voor de avondvergadering.
Deze berichten worden voor kennis–
geving aangenomen.
Aan de orde is de behandeling van:
- de brief over het functio–
neren van het ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij (22323, nr. 6).
De beraadslaging wordt geopend.

D

M.D.Th.M. de Jong, M.M. van der
Burg, Castricum, Verspaget en Vos,

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Voorzitter! Wij hebben
in dit debat met een heel voortva–
rende minister te maken; hij heeft er
althans alles aan gedaan om ons dat
te laten geloven. Hij zei kort geleden
in de Eerste Kamer dat de
commissie-Kroes in tegenstelling tot
wat wel eens wordt beweerd, op zijn
initiatief is ingesteld en dat het niet
de Tweede Kamer is geweest die
heeft gezegd dat er zo'n commissie
moest komen. Dat is slechts formeel
waar. Aanvankelijk deed de minister
de zaak af als geruchten die niet
waren waar te maken. Bijna alle
woordvoerders in deze Kamer namen
de zaak wel hoog op. Onder die druk
kwam de minister een uur voor het
interpellatiedebat van 26 september
jl. met een brief van dertig kantjes en
de toezegging van een onafhankelijk
onderzoek. Hij zei dat hij ter
meerdere zorgvuldigheid en
vanwege de ernst van de beschuldi–
gingen eieren voor zijn geld koos,
maar hij geloofde niets van die
beschuldigingen. Ik citeer uit het
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:
Van der Heijden, Ginjaar-Maas en
Van der Ploeg-Posthumus, wegens
bezigheden elders;
Feenstra, wegens bezigheden elders,
alleen voor de middagvergadering;
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Beckers-de Bruijn
debat van 26 september: "...moge
het duidelijk zijn dat ik niet anders
kan dan ervari uitgaan dat er
inderdaad slechts sprake is van niet
waar te maken, althans niet waarge–
maakte geruchten" en "Ik kan dan
niet anders dan grote vraagtekens
zetten bij de bewermg dat er sprake
zou zijn van intimidatie door de
ambtelijke top van mijn depar–
tement".
Welnu, die zogenaamde geruchten
over een falend management dat
leidde tot een klimaat van
wantrouwen en intimidatie, zijn door
het rapport meer dan bevestigd. De
minister had dus ongelijk. Hij wist
niet wat er op zijn eigen ministerie
aan de hand was. Ik verwacht van
hem vandaag allereerst dat hij dat
ruiterlijk erkent.
Mijn fractie heeft evenmin
behoefte aan een voorstelling van
zaken als zou de minister het slechte
management en het verziekte klimaat
al te lijf zijn gegaan, voordat de
commissie-Kroes deze zaken had
geconstateerd, want dat is gewoon
niet waar. Hij had deze harde
conclusies niet voorzien. Ik denk dat
dit ook betekent dat hij er met de
genomen maatregelen dus nog niet
volledig op heeft ingespeeld. Laat ik
duidelijk zijn: een nieuwe besturings–
filosofie, meer delegerend en minder
detaillistisch, en plannen voor een
opener werkwijze, betere onderlinge
communicatie en eigen verantwoor–
delijkheid voor de medewerkers zijn
goede zaken, maar één zwaluw
maakt nog geen zomer. Het laten
verschijnen van een boekje is nog
geen andere cultuur en openheid kun
je niet afkondigen van het spreekge–
stoelte. Wat er nog aan ontbreekt,
zijn de mensen die zo'n verande–
ringsproces kunnen sturen.
Ik moet de minister ervoor
waarschuwen de zaak niet opnieuw
te onderschatten. Het is de ambte–
lijke leiding die jammerlijk heeft
gefaald. Het gaat niet aan om die
verantwoordelijkheid nu ineens toe
te delen aan 12.000 ambtenaren
door te roepen dat het hele depar–
tement moet veranderen. Het zijn
ook niet alleen een SG en een DG,
maar het rapport geeft geen
aanleiding tot die nu ineens gestelde
eis dat het hele departement om
moet. Natuurlijk gaat het om de
sfeer, maar het gaat er vooral om
waar de oorzaak ligt. Ik acht het
uitgesloten dat een ambtelijke top

die de kwalificaties krijgt die zij heeft
gekregen van een onafhankelijke
commissie van deskundigen,
"krampachtig, gesloten, autoritair,
imperatief, hiërarchisch, niet
creatief, niet uitnodigend tot
meedenken en een klimaat
scheppend van wantrouwen en
intimidatie", zich kan omprogram–
meren tot totaal andere mensen.
Rationeel van inzicht veranderen?
Natuurlijk, dat doet men ook. Men is
van goede wil, maar dat is nog iets
anders dan begrijpen waar het om
gaat. Ik moet zeggen dat de
uitspraken van de SG in de media
dat pijnlijk duidelijk maken.
Ik heb ook geen aanwijzingen,
maar misschien heeft de minister
die, dat men in staat zal zijn het
verloren vertrouwen terug te winnen.
Ik concludeer dus, dat de minister
opnieuw het gevaar loopt de zaak te
onderschatten. Mijn fractie raadt
hem ten sterkste aan, de feiten
onder ogen te zien en ook in dit
opzicht de voorwaarden te scheppen
voor een nieuw begin. Het is zijn
verantwoordelijkheid; het is ook zijn
risico.
Sinds het interpellatiedebat ga ik
ervan uit, dat de AID niet meer wordt
ingezet voor onderzoeken tegen
ambtenaren van het departement en
dat hij dus ook geen telefoons
afluistert van collega's, ook niet met
toestemming van de rechter–
commissaris. Wil de minister voor
alle duidelijkheid daar nog een keer
op reageren?
Wat is precies de bedoeling van
de onafhankelijke vertrouwens–
persoon van buiten? Ik moet zeggen
dat ik daar een beetje vreemd
tegenaan kijk, maar dat is
waarschijnlijk mijn volksgezond–
heidservaring. Wij kennen de
onafhankelijke vertrouwenspersoon
in de psychiatrische instellingen. Het
is niet als grapje of als vergelijking
met het departement bedoeld, maar
in dat soort instellingen is sprake van
een zeer sterke afhankelijkheidsre–
latie. Is er op het ministerie geen
onafhankelijke vertrouwenspersoon
te vinden? Óns is beloofd dat er
bericht zou komen over een nadere
uitwerking, maar de brief van 12 juni
bevat weinig nieuws.
Erg optimistisch vind ik de
commissie over de integratie van
natuurbelangen. Gelet op wat zij zelf
constateert, lijkt het rapport hier wat
tegenstrijdig, maar dat is natuurlijk

mede een politieke beoordeling. Dat
begrijp ik ook wel. Dat het hele veld
redelijk bestreken wordt, zegt nog
niets over prioriteitenstelling. Kiezen
voor recreatie hobbelt bijvoorbeeld
niet alleen in de tijd achteraan. Wij
hebben het erover gehad. Het is ook
duidelijk de sluitpost van het beleid.
Het Natuurbeleidsplan hangt samen
met andere nota's wat het tijdstip
van verschijnen betreft. De Kamer
vindt bijvoorbeeld dat de plannen
over een veel te lange tijd zijn
uitgezet. Zij wil uitvoermg in twintig
en niet in dertig jaar. Over het
mestbeleid en de gewasbescherming
is de commissie zelf negatief.
De brief van de bewindslieden
bevat wel een opsomming van de
stand van zaken, maar mijn vraag is
wat er nu gaat veranderen in de
aandacht voor natuur en milieu.
Misschien is het nog wat vroeg,
maar op dit moment zie ik er nog
weinig van. Mijn fractie, ook mijn
vroegere fractie, heeft het overhe–
velen van natuurbeleid en openlucht–
recreatie naar Landbouw nooit zien
zitten. Ik hoop dat wij hier iets van
leren en dat wij deze keer en
volgende keren over een eventuele
herschikking van ministeriële taken
van tevoren een gedegen discussie
in de Kamer hebben en het niet laten
aankomen op min of meer toevallige
gebeurtenissen en toevallige keuzes
tijdens een kabinetsformatie.
Mijn fractie is het trouwens
pertinent oneens met het oordeel
van de commissie dat de staatsse–
cretaris wel kan verdwijnen. Hij mag
van ons wel meer op zijn strepen
staan.
De ijzeren driehoek, van minis–
tenes, landbouwbedrijfsleven en
kamerspecialisten, is niet direct een
voorbeeld van dualisme, maar dat
wisten wij al. Daar kan de Kamer
natuurlijk zelf wat aan doen. Zij is er
mede oorzaak van dat bijvoorbeeld
het ministerie onvoldoende heeft
ingespeeld op nieuwe ontwikke–
lingen, dat het mestbeleid zo traag
van de grond komt bijvoorbeeld. In
hoeverre is het eigenlijk de rol van
kamerleden om voortdurend bij het
ministerie en het landbouwbedrijfs–
leven over de vloer te zijn?
Ten slotte kom ik tot de reorgani–
saties. Met de beste bedoelingen en
mede om aan de wens van de Kamer
tot een eigen inbreng voor natuur–
behoud en openluchtrecreatie
tegemoet te komen, is de zaak
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Beckers-de Bruijn
eigenlijk kapot gereorganiseerd. Wat
betekent de conclusie van de
commissie-Kroes nu voor het taken–
pakket en de organisatie van de
directie natuur, bos, landschap en
fauna, die na vier reorganisaties in
het kader van decentralisatie
opnieuw ter discussie staan? Is
hierbij nu wel sprake van een
gedegen probleemanalyse en een
behoorlijke evaluatie? Ik vrees van
niet. Hoe gaan de bewindslieden de
noodzakelijke continuïteit van de
organisatie op een cruciaal moment
voor het beleid waarborgen?
Tot slot het verzoek om naast een
jaarlijkse rapportage over de
gemaakte vorderingen in de
toelichting op de begroting - ik
dacht dat de minister dat al had
toegezegd in de Eerste Kamer - een
onafhankelijke evaluatie uit te voeren
omstreeks 1 januari 1994. Dan
hebben wij tijd om voor de verkie–
zingen, als het kabinet dan nog zit,
daarover hier uitvoerig van
gedachten te wisselen.

De heer Ter Veer (D66)

De heer Ter Veer (D66): Voorzitter!
Namens de fractie van D66 spreek ik
allereerst mijn erkentelijkheid uit aan
het adres van de commissie-Kroes.
De commissie heeft in korte tijd veel
werk verzet en een substantieel
rapport het licht doen zien. Aan de
commissie was als secretaris toege–
voegd mr.drs. R.K. Visser van het
ministerie van Algemene Zaken.
Moet ik hieraan een politieke duiding
geven?
Voor mij liggen drie stukken: het
rapport van het onderzoeksteam, het
rapport van de commissie-Kroes en
twee brieven van de minister naar
aanleiding van de twee eerstge–
noemde stukken. Deze bespreking
van het rapport van het onder–
zoeksteam kan kort zijn, niet omdat
het geen belangwekkend rapport is.
Integendeel. Er zijn evenwel van een
aantal hete hangijzers die dit minis–
terie de laatste tijd te veel in de
kijker hebben gebracht, geschied–
schrijvingen gegeven. Het aantal
onderwerpen dat is uitgewerkt, is
nog niet uitputtend. Zo wordt de AID
niet besproken. Is de bewuste circu–
laire uit 1986 van de AID intussen
ingetrokken?
De suggestie dat het hierbij geheel

of overwegend gaat om zaken uit
een verder verleden - lees: onder
vorige bewindslieden - wordt niet
door D66 gedeeld. Ook deze
bewindslieden hebben bij nieuwere
dossiers steken laten vallen. Ik noem
het tropisch hardhout, de oormerken
en de SLOM-boeren. Uit het rapport
van het onderzoeksteam is vooral te
destilleren hoe je iets niet doet: niet
reorganisatie op reorganisatie
stapelen, zeker niet met zulke korte
tussenpozen en zeker niet als de
betrokkenen het niet breed blijken te
dragen. De commissie adviseert het
betrachten van terughoudendheid bij
ministeriële herindeling.
De laatste tijd is mij opgevallen
dat de discussie over het rapport–
Kroes soms leidt tot de vraag: wat
denk jij van de situatie op het minis–
terie? Dat is een foute benadering.
De situatie op het ministerie is
indringend beschreven door de
commissie. De commissie, zo
benadrukt de minister nogmaals, is
door hem ingesteld. Welnu, de door
de minister zelf ingestelde
commissie komt met een unaniem
en duidelijk oordeel. Een variatie op
het gezegde "nu hoor je het ook
eens van een ander" is: nu hoor je
het van jezelf.
Het rapport spreekt van intimi–
datie. Ook bij de aanbieding aan de
pers heeft prof. Rood deze kwalifi–

catie gebezigd. Het management is
hard, top-down, een survival of the
fittest, mensen komen tussen de
raderen terecht. De commissie zegt
letterlijk: ernstiger nog is de vanzelf–
sprekendheid waarmee dit is
geaccepteerd als onvermijdelijk,
zelfs als normaal. Zelden zal over een
ambtelijke organisatie zo hard zijn
geoordeeld. Was de minister
verbaasd over dit harde oordeel?
De commissie-Kroes heeft in haar
rapport de volgende zin opgenomen:
"De beleidscultuur is vooral
defensief en gesloten gebleven
tegenover andere dan de agrarische
belangengroepen en andere minis–
teries. Er bestaat nog steeds een
"ijzeren" driehoek, bestaande uit het
ministerie, het agrarisch bedrijfs–
leven en de kamerspecialisten." Wij
discussiëren niet met mevrouw
Kroes. Was dat wel het geval
geweest, dan zou dit mij tot de vraag
gebracht hebben: ben ik het,
vrouwe? Nu stel ik deze vraag dan
maar aan haar opdrachtgever: wie
zijn hier bedoeld? Hoor ik daarbij?
Wat doet de minister met deze
conclusie? Is dit een aansporing om
in geval van overleg met het bedrijfs–
leven anderen dan het Landbouw–
schap te consulteren, zeker zolang
het bestuur van het schap nog niet
democratisch is gekozen?
Een volgende duidelijke conclusie
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Ter Veer
luidt: de commissie is daarom van
mening dat een eenhoofdige
politieke leiding van het ministerie
een voorwaarde is voor een integrale
afweging van de aspecten landbouw,
natuur en milieu. Wij delen die
conclusie. Bij de wisseling als gevolg
van het vertrek van minister Braks
hebben wij dat standpunt
ingenomen. Je stuurt er een weg, je
krijgt er twee terug. Dat hebben wij
toen al een overbedeling gevonden.
Om pragmatische redenen willen wij
nu niet nog eens een wisseling,
omdat nu eenmaal het wegzenden
van een politiek ambtsdrager altijd
meer is dan een beslissing om de
personeelsformatie met 1 terug te
brengen. Bij de volgende kabinets–
formatie zal dat punt terugkomen,
zeker ook in samenhang met een
eventuele ministeriële herindeling als
uitvloeisel van de
commissie-Deetman. Ik wil de
minister nog wel een vraag stellen.
Hij heeft de staatssecretaris
verdedigd onder meer met het
argument, dat de uitvoering van het
Natuurbeleidsplan zo'n klus is. Dat is
het ook. En sinds kort weten wij dat
het ondergefinancierd is a raison van
circa 1 mld. voor de verwerving plus
mogelijk 200 mln. op jaarbasis voor
het beheer. Maar geldt het pleidooi
voor het behoud van een staatsse–
cretaris dan ook voor de volle
looptijd van twintig jaar van het
NBP?
De brieven van de minister van 22
mei en 12 juni. De minister erkent
ruiterlijk het bestaan van misstanden
op zijn ministerie en dat siert hem.
De minister geeft ook de opsomming
van goede voornemens om het
anders te gaan doen: codenaam
zwaluw. Dat siert hem nog meer.
Maar die zwaluw en het ene spreek–
woord daarover zijn de minister
bekend Laat ik dit nog daaraan
toevoegen: bij mij in de schuur is
een nest met pas uitgekomen
zwaluwen brutaal leeg geroofd door
een kat. Het is maar dat de minister
het weet.
Het aanstellen van een vertrou–
wenspersoon vinden wij vreemd. Het
lijkt een late schuldbekentenis en is
vooral misplaatst. Wij kennen
vertrouwenspersonen in relatie met
ongewenste intimiteiten. Wij kennen
contactpersonen om emancipatiebe–
vorderend te werken. Maar wij
kunnen ons niet vinden in het
instellen van een vertrouwens–

persoon in relatie tot intimidatie.
Ondertussen kunnen wij melden, dat
ambtenaren de telefoonnummers
van kamerleden ook weten te vinden.
Dus hoe dan ook zullen wij die rol
ook al ten dele gaan vervullen.
De minister moet dat niet willen.
De politieke leiding is verantwoor–
delijk voor het beleid en voor de
gang van zaken op het departement.
De minister zelf is daarmee in zekere
zin de vertrouwenspersoon.
De minister is verantwoordelijk
voor de gang van zaken op zijn
ministerie. Redenerend vanuit staats–
rechtelijke zuiverheid is dat het
uitgangspunt en dat blijft zo, weer
met de kanttekening: tenzij de
commissie-Deetman andere initi–
atieven op dit punt zou willen
ontplooien.
De minister is verantwoordelijk dus
ook voor de keuze om geen topamb–
tenaar te vervangen. Vanuit de
bovengenoemde redenering willen
wij dat billijken Maar dit betekent
dus ook, dat hij gehouden is om tot
een beter resultaat te komen. Dat
zullen wij nauwlettend volgen.
Over het niet vervangen van
topambtenaren nog wel een kantte–
kening. Heel goed hadden wij ons
het volgende kunnen voorstellen.
Stel, er komt een zo vernietigend
rapport als dit rapport van de
commissie-Kroes en je zou behoren
tot de topambtenaren die in het
geding zijn - dus niet alleen de
secretaris-generaal - zou je je dan
niet twee keer hebben bedacht en de
conclusie hebben getrokken, dat je
maar beter naar een andere positie
kunt doorschuiven? Kortom, legt niet
het feit dat geen van de betrokkenen
die conclusie eigenmachtig heeft
getrokken een hypotheek op de
voorgenomen cultuuromslag, zo
zwaar dat die wel eens niet afgelost
zal kunnen blijken te worden?
Nogmaals, de minister blijft
verantwoordelijk. Wij geven hem het
voordeel van de twijfel, maar ook
niet meer dan dat.
Voorzitter! Ik wil ten slotte nog
twee vragen aan collega Van Noord
stellen. Volgens een transcript van
een NOS-journaal zou hij op de
vraag van mevrouw Van Scher–
renburg of naar zijn mening de
ambtelijke top niet vervangen zou
moeten worden dan wel of de
minister met deze top een reorgani–
satie kon beginnen, hebben gezegd,
dat naar zijn mening deze top zeer
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bekwaam was. Slaat dat "bekwaam"
op bekwaam in intimidatie of op
bekwaam in reorganisatie?
Aan wie denkt collega Van Noord
dat de commissie-Kroes zoal heeft
gedacht toen zij die opmerking over
de ijzeren driehoek neerschreef?

D
De heer Leerling (RPF): Voorzitter!
Het is niet altijd gemakkelijk een
ministerie te laten inspelen op de
veranderingen die zich in de ioop der
jaren voltrekken in de maatschappij
en in departementale herindelingen,
die min of meer van buitenaf worden
opgelegd. De politiek zou zich in het
licht hiervan nog wel eens nader
kunnen bezinnen op het gevaar van
het onderbrengen van tegenstrijdige
belangen binnen één departement,
hoe goed bedoeld misschien ook.
Het ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij is een goed
voorbeeld van wat er zoal kan
misgaan. Het lijkt wel of het minis–
terie sinds de reorganisatie van 1982
in een neerwaartse spiraal is
gekomen. Reeds enige jaren
verschijnen er regelmatig berichten
in het geruchtencircuit over intimi–
datie, autoritaire structuren, ontevre–
denheid van ambtenaren, ondoel–
matige controle en noem maar op.
En dat nog afgezien van talrijke
klachten van burgers en vertegen–
woordigers van belangenorganisaties
die ons dan weer bereiken, dat het
departement niet of zeer traag
reageert op vragen, op brieven,
voorstellen en wat dies meer zij. De
toegankelijkheid tot het departement
lijkt niet eenvoudig.
Wij bespreken vandaag het
rapport van de commissie-Kroes "Op
weg naar een groene balans". De
minister heeft de commissie vorig
jaar ingesteld naar aanleiding van
klachten en een daarop volgend
debat in de Kamer. De RPF-fractie
spreekt graag haar waardering uit
voor het werk dat de
commissie-Kroes heeft verricht.
Naast het rapport is er nu ook een
brief van de minister over de interne
reorganisatie van het departement
als reactie op het rapport.
Het is moeilijk te zeggen in welke
mate de minister in staatsrechtelijk
opzicht ter verantwoording kan
worden geroepen voor de toch wel
vrij harde beschuldigingen die hier
en daar in het rapport worden geuit.
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Leerling
De problemen die worden geschetst
zijn ten dele een gevolg van de
overgang van natuurbehoud van
CRM naar LNV in 1982. Volgens de
commissie-Kroes heeft het ministerie
gefaald bij het stellen van duidelijke
randvoorwaarden en het treffen van
voorzieningen om de onvermijdelijke
negatieve gevolgen van een departe–
mentale herindeling adequaat op te
vangen. Om de integratie van
natuurbehoud binnen het ministerie
te bevorderen, zag het departement
zich genoodzaakt om tot jaren
durende reorganisaties over te gaan,
die voor veel onrust, ontevredenheid
en zeg gerust maar frustraties
binnen het ministerie hebben
gezorgd, en inmiddels ook
daarbuiten, gelet op de vertrokken
ambtenaren. Hierdoor is ook de
aandacht van het voeren van
daadwerkelijk beleid afgeleid. Tevens
zijn de uitdagingen van nieuwe
ontwikkelingen onvoldoende
opgepakt. Ik denk daarbij aan milieu,
overproduktie en inkrimping. De
commissie stelt dat nieuwe reorgani–
saties in dit licht bezien niet
wenselijk zijn. Maar er komen nu
berichten dat er tengevolge van de
zogenoemde decentralisatie-impuls
opnieuw een reorganisatie bij
natuurbehoud op stapel staat. Kan
de minister hierover nadere uitleg
geven?
Vervolgens komt zeer duidelijk in
het rapport-Kroes naar voren dat
voor het uitvoeren van de aanbeve–
lingen die de commissie doet, het
veranderen van de bestuurscultuur,
dan wel de regentenmentaliteit
binnen LNV een noodzakelijke
voorwaarde is. De commissie stelt
terecht dat de interne cultuur en
communicatie doorslaggevend zijn
voor de manier waarop mensen
binnen een organisatie kunnen
functioneren. De commissie doet de
aanbeveling een krachtig beleid te
voeren dat gericht is op werkverhou–
dingen waarin mensen niet behoeven
te vechten voor een ambtelijk voort–
bestaan. Juist op dit punt is de
commissie naar mijn oordeel het
meest vernietigend. Er wordt
gesproken van hiërarchische struc–
turen, mensen die tussen de raderen
komen, intimidatie, eilandjescultuur,
bewindslieden die niet voldoende bij
het management en de organisatie
zijn betrokken, de machtige ambte–
lijke top. Nou, het is nogal wat. Dit
alles is in de loop der jaren gegroeid,
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dus het treft niet alleen deze
minister. De klachten die vorig jaar
naar buiten kwamen, blijken dus
achteraf niet ongegrond. Geeft de
minister dat nu openlijk toe?
Het lijkt mij echter zeer moeilijk in
die situatie verandering te brengen
als diezelfde functionarissen aan het
roer blijven staan, al is het te
waarderen dat de minister in principe
zijn medewerkers in de rug dekt. De
uitlatmgen van de secretaris–
generaal Joustra in diverse kranten
stemt mij niet direct hoopgevend. Ik
vraag de minister dan ook of de
pohtieke leiding wel voldoende greep
op die blijkbaar zeer machtige top
heeft Reahseert de minister zich dat
hij door met de oude top te blijven
werken niet de gemakkelijkste weg
heeft gekozen? Al moet er naar mijn
diepste overtuiging altijd een kans
worden geboden om opnieuw te
beginnen, zeker als gemaakte fouten
worden erkend en als ook beter–
schap wordt beloofd, om het zo
maar huiselijk te zeggen.
Wat echter te doen als de veran–
deringen die er op papier zo mooi
uitzien, in de praktijk in schoonheid
sterven, omdat ze door dezelfde
mensen moeten worden uitgevoerd.
De minister trekt hiermee een zware
wissel op de toekomst. Kan hij
aangeven hoeveel tijd hij zichzelf
geeft om de benodigde verbete–
ringen te realiseren en op welke
termijn hij de Kamer uitsluitsel kan
geven? De secretaris-generaal
spreekt over twee jaar, maar dit lijkt
mij wel wat al te lang. Is de minister
het daarmee eens? De minister
schrijft in zijn brief van 12 juni jl. dat
hij direct na zijn aantreden in 1990
in samenwerking met de ambtelijke
leiding een aantal maatregelen heeft
getroffen, waarvan ik mij afvraag of
het hier niet grotendeels gaat om
schone schijn op papier. Geluiden in
die richting komen hier en daar ook
door, maar zijn door het parlement
moeilijk op hun waarde te beoor–
delen. Het is naar mijn mening aan
de ene kant niet aan het parlement
om zich te nadrukkelijk met de
interne gang van zaken op het minis–
terie in te laten, zoals...

vertrouwen en ook met volle
overtuiging aan de Kamer schrijf.

Minister Bukman: Voorzitter! Het is
voor de Kamer moeilijk te beoor–
delen of datgene wat ik aan de
Kamer schrijf schone schijn is. Ik
vind dat niet zo'n fraaie kwalificatie
van brieven die ik in goed

De heer Leerling (RPF): Voorzitter!
Die intentie heb ik daar zeker niet
aan willen geven. Als ik een
verkeerde woordkeuze heb gebruikt,
bied ik daarvoor mijn excuses aan.
Laat ik mij dan als volgt uitdrukken.
Het gaat mij erom dat het niet zo
mag zijn dat papier geduldig is.
Voorzitter! De minister interrum–
peerde mij in een zin. Het lijkt mij
goed dat ik die nog eens herhaal.
Het is naar mijn mening aan de ene
kant niet aan het parlement om zich
te nadrukkelijk met de interne gang
van zaken op het ministerie in te
laten, zoals ook de commissie-Kroes
erkent, maar de Kamer zag zich
daardoor genoodzaakt erop toe te
zien dat de minister geen ingrijpende
reorganisatie bewerkstelligde op het
moment dat de problemen bekend
waren. Integendeel! Aan de andere
kant heeft de minister zich naar
buiten toe, ook in dit huis, enigszins
bagatelliserend of wat vergoelijkend
opgesteld. Nu wij weer wat verder
zijn, hoor ik graag zijn reactie hierop.
Enige tijd geleden is het
zogenaamde "zwaluwplan" met een
groot aantal activiteiten gelanceerd,
waarbij de vernieuwing van het
departement verdere gestalte moet
krijgen. Waarom is de minister niet
direct na zijn aantreden met veel
ingrijpende maatregelen gekomen en
waarom heeft hij een en ander zo
lang ontkend? Ik neem namelijk aan
dat hij, voordat de Kamer ook maar
enigszins reuk van de zaak kreeg,
wel wist wat er speelde. Daarvoor is
hij manager genoeg. Wat was
precies de aanleiding dat de minister
toen al tot een andere werkwijze
wilde komen, terwijl er formeel nog
niets aan de hand was? Hoe dan ook,
de reactie op de commissie-Kroes is
min of meer een ommezwaai.
Daarbij is het positief dat de minister
de zaak open heeft benaderd en
geen poging heeft ondernomen om
tot een zogeheten "doofpotcon–
structie" te komen, ook al lijkt zijn
handelen vooral ingegeven te zijn
onder druk van de buitenwacht. Het
heeft er wel enigszins de schijn van
dat als het alleen aan de minister
had gelegen, alles voornamelijk toch
bij het oude was gebleven. Maar,
nogmaals, het is maar een indruk die
ik uit de stukken heb gekregen. Ik
hoop dat de minister ook in dezen
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Leerling
open en duidelijk zal zijn. Dat zijn wij
van hem wel gewend.
De minister heeft toch ingestemd
met de instelling van de externe
commissie-Kroes. Hij neemt de
aanbevelingen van deze commissie
over en lijkt daar sinds 19 januari
1992 zelfs al op vooruit te lopen.
Heeft de minister de aanbevelingen
van de commissie voorzien of was de
kritiek toch zwaarder dan hij had
verwacht?
Voorzitter! Tot slot heb ik nog èén
vraag. De opdracht was, te bezien in
hoeverre het natuur– en milieubeleid
beter in het ministerie geïncorpo–
reerd zou kunnen worden. De veran–
deringen die de minister in de
organisatie doorvoert, zijn daar niet
bij uitstek op gericht. Hoe vinden wij
de bevindingen van de
commissie-Kroes gericht terug in de
maatregel van de minister?
Wat de staatssecretaris betreft,
voorzitter, die mag van ons blijven
zolang deze kabinetsperiode duurt.
Zijn werk wordt door ons gewaar–
deerd al zal voor de volgende
kabinetsperiode opnieuw bezien
moeten worden hoe de personele
bezetting van dit departement moet
worden ingevuld.

De heer Van Noord (CDA):
Mijnheer de voorzitter! In zijn brief
van 22 mei jl. aan de Kamer deelt de
minister mee, dat hij de concrete
aanbevelingen van de
commissie-Kroes belangwekkend
vindt en zal doorvoeren binnen het
reeds in gang gezette, noodzakelijke
veranderingsproces. Dit als een
vervolgstap in de ontwikkeling van
LNV sinds het aantreden van
minister en staatssecretaris. Een en
ander zal met grote inzet en betrok–
kenheid van de gehele organisatie
van LNV in gang gezet en verder
uitgebouwd worden, op weg naar
een "groener" balans.
De fractie van het CDA onder–
schrijft de opvatting van de minister
ten aanzien van de bevindingen van
de commissie inzake intimidatie. Dit
onderdeel verdient zeker de
omschrijving "ernstige zorg en
aandacht". De aanstelling van een
onafhankelijk externe vertrouwens–
persoon heeft dan ook de
instemming van de CDA-fractie. In
dit verband hoor ik graag welke
positie deze vertrouwenspersoon

wordt toegekend ten opzichte van de
minister.
Gelet op de onderzoeksopdracht,
acht de CDA-fractie het van belang,
vast te stellen dat de commissie haar
lof uitspreek over de inbouw van het
natuur– en milieubeleid in het minis–
terie. De aanpak, zo stelt de
commissie, heeft geleid tot een
herkenbaar en ook erkend beleid.
De commissie is minder te spreken
over de beleidsonderdelen mestpro–
blematiek en gewasbescherming. In
zijn brief schrijft de minister
daarover dat hij de aanbeveling om
beide probleemgebieden nu eindelijk
eens stevig aan te pakken, zoals ook
recent in de Tweede Kamer aan de
orde is geweest, overneemt. Het is
nu niet het geschikte moment om
over deze beide onderwerpen inhou–
delijk het debat te voeren. De
gewasbeschermingsaanpak is pas in
een UCV uitvoerig aan de orde
geweest, evenals het beleid ten
aanzien van de mest. Met de staats–
secretaris is een aantal afspraken
gemaakt over het gewasbescher–
mingsbeleid. Het mestbeleid staat
voortdurend op de agenda; het is
bijvoorbeeld pas in een mondeling
overleg van 18 juni jl. uitvoerig aan
de orde geweest. Al eerder is
afgesproken dat aan het eind van dit
jaar de verdere route tot het jaar
2000 zo helder mogelijk in kaart zal
worden gebracht. Voor dit moment
lijkt mij wel de opmerking van de
commissie van belang, dat het niet
vlot verlopen van het interdeparte–
mentaal overleg (basis voor het
beleid dienaangaande) of zelfs het
volstrekt vastlopen van dat overleg
(het woord "patstellingen" wordt
gebruikt) de oorzaak is van de
moeilijkheden. LNV wordt verweten,
te gemakkelijk in deze situatie te
berusten. Wil de minister in dit debat
deze kritiek van zijn commentaar
voorzien? Nodigt deze conclusie van
de commissie niet uit tot een betere
invulling van het interdepartementaal
overleg, misschien met een ruimere
concentratie van bevoegdheden
omtrent hetzelfde beleidsonderwerp
bij èèn departement?
Op pagina 11 van het rapport doet
de commissie de aanbeveling dat de
afstand die er lijkt te bestaan tussen
a. de bewindslieden en onderwerpen
als cultuur, communicatie,
management en organisatie enerzijds
en b. de bewindslieden en
medewerkers, van directeuren tot de

werkvloer, anderzijds, wordt
verkleind. Vanzelfsprekend dienen de
bewindslieden voldoende weet te
hebben van deze zaken. Zij zijn
politiek verantwoordelijk voor wat op
het ministerie plaatsvindt. Als dit de
reikwijdte is van deze aanbeveling,
dan stemt de CDA-fractie daarmee
in. De betrokkenheid van de
bewindslieden mag echter naar
CDA-opvatting niet zover gaan, dat
de functie van de SG wordt
uitgehold of zelfs overbodig wordt
gemaakt. Ik krijg graag het
commentaar van de minister hierop.
Als het gaat om de inrichting van
de organisatie op het departement,
dus ook om de communicatielijnen,
past de Kamer overeenkomstig de
aanbeveling op pagina 6 beschei–
denheid bij het voorschrijven of het
plegen van interventies op instru–
menteel en organisatorisch niveau.
De Tweede Kamer dient zich te
concentreren op de strategische
beleidsaspecten en de daarnaar in te
richten organisatie van het depar–
tement aan het ministerie zelf over te
laten, zo luidt de aanbeveling. De
CDA-fractie onderschrijft deze
aanbeveling volledig.
De commissie concludeert dat de
ambtelijke managementstijl hard en
sterk top-down is. Alle functionele en
stafafdelingen - personeel, financiën,
materieel, organisatie, juridische
zaken en voorlichting - ressorteren
rechtstreeks onder de SG, die ook
daadwerkelijk de totale verantwoor–
delijkheid daarvoor draagt. Van
integraal management op het niveau
van de DG's en van de directies was
in de jaren tachtig nauwelijks sprake,
zo schrijft de commissie. Er bestaat
een informatiekloof tussen de
ambtelijke top en de rest van de
organisatie. Tot voor kort hadden de
bewindslieden nauwelijks contact
met directeuren of beleidsmede–
werkers. Medewerkers moeten
vechten voor hun ambtelijk voortbe–
staan.
Van deze opsomming kan niemand
vrolijk worden. Als hiermee de
situatie volledig omschreven zou zijn,
dan zou het van geen kant deugen.
Het rapport - en nog meer bijlage 2
- signaleert echter ook een andere
lijn. Het structuurschema LNO - het
structuurschema Groene ruimte, met
als motto "het landelijk gebied"; over
de naam zal nog worden gesproken dat de Kamer nog niet kent maar
waar de commissie, naar het schijnt,
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Van Noord

De heer Van Noord (CDA): De
commissie-Kroes suggereert intimi–

datie. De minister zegt: ik wil geen
intimidatie. Als dat het geval zou zijn,
moet dat de kop worden ingedrukt,
en dus stelt hij een vertrouwens–
persoon aan. De CDA-fractie stemt
daarmee in; zij vindt dat een goed
besluit.
De commissie doet de aanbe–
veling, specifieke beleidsaandacht te
schenken aan het belang van de
openluchtrecreatie, met name in het
licht van de decentralisatie-impuls.
De minister neemt deze aanbeveling
over. Ik vraag hem of de Tweede
Kamer het resultaat van deze speci–
fieke beleidsaandacht onder ogen
krijgt, anders dan op grond van de
integrale aanpak van het structuur–
schema LNO. In dat structuurschema
is een actualisering van het beleid
voor de openluchtrecreatie
opgenomen. In dit verband is van
belang, hoe de decentralisatie–
impuls verder wordt ingevuld. Op dit
punt is een zekere zorgvuldigheid
geboden, gelet op het feit dat
hiermee personeelsformaties te
maken hebben, waarbij het gevoel
van onzekerheid bij de medewerkers
zoveel mogelijk moet worden
voorkomen door op tijd informatie te
geven en inspraak te verlenen.
In het rapport spreek de
commissie van de ijzeren driehoek:
departement, landbouwbedrijfsleven
en politieke landbouwwoordvoerders
zouden te veel de landbouw in
bescherming nemen, ten koste van
natuur en milieu. Andere passages
spreken dat tegen. Op pagina 130
van de bijlage staat dat in het relatie–
netwerk van LNV ruim 300 organi–
saties zijn opgenomen. Op
beleidsnota's en reorganisatienota's
wordt, naast het Landbouwschap,
ingesproken door de Vereniging tot
behoud van natuurmonumenten, de
Stichting natuur en milieu, het
Bosschap en de Centrale landinrich–
tingscommissie. Men kan hieruit
afleiden, zo staat in bijlage 2, dat de
buitenwereld van LNV zeer
omvangrijk en divers is. LNV heeft
een hechte band met de buiten–
wereld. Wat het woordvoerders–
schap in de Tweede Kamer betreft,
wijs ik erop dat het in ieder geval bij
de grote fracties al sinds jaar en dag
gebruikelijk is, een ruime spreiding
met betrekking tot de woordvoerders
aan te brengen, mede afhankelijk van
het onderwerp dat in behandeling is.
Wat het ministerie betreft geeft het
rapport op meerdere plekken aan,

dat van onderlinge twisten niets is
gebleken. Integendeel, de interne
verhoudingen zijn goed. Het minis–
terie treedt naar buiten met éèn
geluid.
De commissie is van mening, dat
een eenhoofdige leiding van het
departement een voorwaarde is voor
een integrale afweging van de
aspecten van landbouw, natuur en
milieu. Ik ga hier niet in op de staats–
rechtelijke aspecten van deze stelling
van de commissie, want staatsrech–
telijk gezien is uiteindelijk altijd
alleen de minister als eenhoofdige
leiding verantwoordelijk voor alles
wat er op het departement gebeurt.
Ik ga daaraan op dit moment voorbij.
Bij afwezigheid van bijzondere
omstandigheden stemt de
CDA-fractie met deze zienswijze in.
Ten tijde van de kabinetsformatie
deed zich echter een drietal omstan–
digheden voor, dat voor de coalitie
van CDA en PvdA aanleiding was tot
de toevoeging van een staatssecre–
taris. Het visserijbeleid vroeg extra
aandacht, het aankomend voorzitter–
schap van de EG zou een groot tijds–
beslag vragen en de nadere invulling
van het natuur– en milieubeleid
diende voortvarend te worden
aangepakt. De CDA-fractie is van
opvatting, dat bij de volgende
kabinetsformatie moeten worden
bezien, of de omstandigheden van
dat moment een eenhoofdige
politieke leiding rechtvaardigen.
Met de commissie is de
CDA-fractie van oordeel, dat
landbouwbeleid in deze tijd niet
meer mogelijk is zonder
evenwaardige verdiscontering daarin
van de belangen van natuur en
milieu. De CDA-fractie huldigt die
stelling overigens al jarenlang. Het is
een stelling die op heldere wijze
uitgewerkt is in de landbouwstruc–
tuurnota en in het Natuurbeleidsplan
vanuit de drie kernbegrippen,
duurzaamheid, concurrerend en
kwaliteit. Vergeleken met het
verleden constateert de commissie
de start van een culturele omwen–
teling. Met de commissie dringt de
CDA-fractie er bij de bewindslieden
op aan, dit proces van een
pro-actieve koers met kracht te
bevorderen en de nodige ruimte te
geven. Waar de Kamer behoefte aan
heeft, is heldere en adequate
voorstellen van wet en regelgeving,
die tijdig op actuele situaties
inspelen.
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wel kennis van had, zou er zonder
deze harde top-down-stijl veel
minder mooi uitzien. Het ministerie
treedt naar buiten met een gelijklui–
dende boodschap. De interdeparte–
mentale overlegstructuur voldoet aan
de eisen die daaraan gesteld kunnen
worden. Het overleg over de inbreng
in Europese zaken geeft elke directie
voldoende mogelijkheden tot inbreng
en afstemming. Terugkoppelingsmo–
gelijkheden naar het niveau van DG
en ministersstaf zijn voldoende
aanwezig. Het ziekteverzuim is laag.
Jonge academici, alsook de direc–
teuren, gaven in december 1991 een
aanzet voor wat een culturele
omwenteling genoemd zou kunnen
worden. De nieuwjaarsrede van
minister Bukman van januari jongst–
leden geeft blijk van een nieuw elan.
In februari 1992 is een veelbelovend
en ambitieus veranderingsplan
gepubliceerd, waaruit blijkt dat het
defensieve gedrag heeft plaatsge–
maakt voor een pro-actieve koers.
Het zijn signalen van positieve aard,
die naar de opvatting van de
commissie gekoesterd dienen te
worden, met een gedegen procesbe–
waking, met periodieke rapportage
over de loop van deze ontwikke–
lingen. De CDA-fractie is het eens
met deze aanbeveling, en voegt
eraan toe dat de informatie aan de
Kamer op dit punt gekoppeld zou
kunnen worden aan de toelichting op
de jaarlijkse landbouwbegroting.
De heer Ter Veer (D66): A!s de
CDA-fractie alle positieve signalen
die door de commissie-Kroes
worden gesignaleerd onderschrijft,
en denkt dat sprake is van een
cultuuromslag en een verbetering,
waarom is die vertrouwenspersoon
dan nog nodig?
De heer Van Noord (CDA): Ik heb
dat van argumenten voorzien. Dat is
een aanbeveling van de commissie.
De minister heeft gezegd, op geen
enkele wijze dit verschijnsel te willen
laten voortschrijden. Hij wil dat uit
de wereld helpen, en vandaar de
vertrouwenspersoon.
De heer Ter Veer (D66): Dat is de
invulling die de minister eraan geeft.
Dit is niet lets van de
commissie-Kroes.
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Mij resten twee vragen die collega
Ter Veer heeft gesteld. De eerste
had betrekkmg op een interview dat
ik heb gegeven. Daarin kwam de
term "bekwame top" voor. Ik sprak in
dat interview mijn vertrouwen uit. Als
de heer Ter Veer daaraan de vraag
verbindt, of dat betrekking had op
intimidatie, of op andere kwaliteiten,
dan antwoord ik daarop, dat intimi–
datie geen bewijs is van
bekwaamheid, maar aangeeft dat er
sprake is van een beperkt zelfver–
trouwen. Een beperkt zelfvertrouwen
behoort niet aanwezig te zijn in de
top van het departement. Dan de
vraag op wie de opmerking over de
cumulatie betrekking zou kunnen
hebben. Ik zal dat bij gelegenheid
vragen aan de voorzitter van de
commissie, als ik haar tegenkom.
Het is niet de kat van de heer Ter
Veer die de zwaluwen opvrat.

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! In deze Kamer discus–
siëren wij met de regering over het
voorgenomen en gevoerde beleid.
Wij controleren. Het gaat dan om de
resultaten, de effecten en dergelijke,
de output als het ware. Het gaat niet
in de eerste plaats om de middelen
die worden gehanteerd, waaronder
de ambtelijke diensten. Het wordt
anders, wanneer door incidenten en
dergelijke een beeldvorming gaat
overheersen die het gezag van beleid
en politieke ambtsdragers onder–
mijnt. Daarom was het nodig en
goed, dat de commissie-Kroes aan
het werk werd gezet. Immers,
serieuze en zware aantijgingen
betreffende het functioneren van een
ministerie mogen niet genegeerd,
maar moeten, indien mogelijk,
grondig worden weerlegd. De
minister heeft hiertoe een poging
gewaagd door het instellen van de
commissie-Kroes en is daarin deels
geslaagd. Van werkelijk illegale of
laakbare praktijken is volgens de
commissie, die voor zover wij dat
kunnen beoordelen, goed werk heeft
gedaan, in elk geval geen sprake
geweest. Met die uitkomst kunnen
wij alleen maar blij zijn.
Voorzitter! Dit betekent natuurlijk
niet dat er op het departement van
LNV helemaal geen vuiltje aan de
lucht is. Integendeel, indrukken die
vele nauw of minder nauw betrok–
kenen al lange tijd hadden, namelijk

dat er aan de managementstijl van
met name de ambtelijke top toch
echt wel wat schortte, zijn door de
onderzoeksresultaten zonder meer
bevestigd. Top-down-management
en gebrek aan openheid en toegan–
kelijkheid zijn in dat verhaal de
trefwoorden. De vele reorganisaties,
hoe noodzakelijk misschien ook,
hebben een en ander geen goed
gedaan. In hoeverre dit als verwijt
aan het mmistene gelanceerd kan
worden, is nog maar de vraag. Veel
van de organisatorische onrust, lijkt
ons op rekening te plaatsen van
afslankingsoperaties in verband met
de grote efficiency-operatie, de
decentralisatie-impuls enzovoorts.
Wij denken dan vooral aan het
natuurbehoud en de openluchtre–
creatie.
Sinds de kabinetsformatie van
1982 zijn vier reorganisaties ten
departemente doorgevoerd. Dat
heeft veel van het incasseringsver–
mogen van de mensen in de
betrokken diensten gevergd. Dat
heeft ook hoge eisen gesteld aan de
politieke en ambtelijke top. Enthou–
siasme en inzet zijn nodig èn
beschikbaar naar het ons voorkomt,
maar belangrijke voorwaarde voor de
bestendiging daarvan is een behoor–
lijke organisatorische continuïteit,
leidend tot vertrouwen van het
personeel in de toekomst. Dit lazen
wij in een van de ons toegezonden
notities, afkomstig uit een van de
diensten. Zijn de bewindslieden het
met deze conclusie, steunend op
waarneming, eens?
Het lijkt ons in dit verband dan ook
erg belangrijk dat de volksvertegen–
woordiging de aanbeveling van de
commissie in acht neemt, namelijk
om zich in geval van nieuwe aanpas–
singen van de rijksdienst te
onthouden van interventies op
instrumenteel-organisatorisch niveau
en zich daarentegen te concentreren
op de strategische beleidsaspecten.
Daarnaast is in het rapport van de
commissie nog eens onderstreept
dat de tegenstelling landbouw/
natuurbelangen moeilijk
overbrugbaar is en dat het proces
dat met de overheveling van natuur–
beheer naar het departement van
Landbouw in gang is gezet, nog
bepaald niet tot een bevredigend
resultaat heeft geleid. Het feit dat
natuurbeschermingorganisaties
blijkens het rapport van alle belan–
genorganisaties het minst te spreken

zijn over het departement van LNV,
zegt, gezien hun hoge doelstellingen,
misschien niet alles maar is zeker
niet zonder betekenis. Er moet
echter niet uit het oog worden
verloren dat min of meer gelijktijdig
met de reorganisaties van depar–
tement en diensten zich een omslag
voltrok op veel beleidsterreinen. Ik
noem de overproduktie, de visquo–
tering, de mestproblematiek en de
gewasbescherming. Er vond tegelij–
kertijd een overgang plaats van een
groei– naar een krimpmodel. Dat was
geen geringe operatie, die sowieso
spanningen opleverde.
Voorzitter! De hamvraag van dit
moment is op welke wijze de
moeilijkheden kunnen worden
opgelost. Meer in het bijzonder:
welke conclusies moet de minister
als eindverantwoordelijke hieruit
trekken? Het gaat ons te ver om,
zoals van verschillende zijden wordt
beweerd, te stellen dat de aanbeve–
lingen van het rapport door de
minister domweg worden genegeerd.
Zijn brieven van 22 mei en 12 juni jl.
bewijzen dat hij er wel degelijk
serieus op in wil gaan. Het
vasthouden aan personele conti–
nuïteit mag de bedoelde cultuur–
omslag op het ministerie niet in de
weg staan, maar of men dit risico
loopt, laten wij in dit stadium aan de
beoordeling van de minister zelf
over. Dat deze de positie van de
staatssecretaris vooralsnog niet ter
discussie wil stellen, gaat weliswaar
in tegen de aanbevelingen van de
commissie, maar ontmoet van de
kant van onze fractie toch wel
begrip. Die discussie is op zijn best
weer actueel bij een volgende
kabinetsformatie.
Ten slotte. Het komt ons voor dat
er verschillende goede stappen zijn
gezet op weg naar een beter functio–
nerend ministerie en een "groene
balans". We zijn er echter nog lang
niet. Op het gebied van de voortgang
van de door te voeren veranderingen
en de controle van de Kamer daarop,
bestaan er bij ons toch nog meer
praktisch gerichte vragen. Is het niet
raadzaam, over de voortgang van die
veranderingen harde afspraken te
maken wat betreft termijnen
waarbinnen een en ander gereali–
seerd zal moeten zijn? Kunnen er
verder geen vaste tijdstippen
afgesproken worden waarop de
minister de Kamer voorziet van een
voortgangsrapportage en zouden de
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Van der Vlies
hiervoor genoemde afspraken binnen
afzienbare termijn op schrift kunnen
worden gesteld?

D
De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! De commissie-Kroes
heeft de interne organisatie van het
departement van LNV grondig tegen
het licht gehouden en niet zozeer te
licht bevonden als wel qua functio–
neren "bureaucratisch, defensief,
hard, top-down en autoritair". Dat
liegt er dus niet om. Dat wil nog niet
zeggen dat het gevoerde beleid in
veel gevallen onder de maat zou zijn.
Dat is gelukkig niet het geval en ook
daarover spreekt de commissie in
haar rapport duideiijke taal. Dat het
departement zich op een gewijzigde
omgeving opnieuw moest oriënteren,
was al jaren duidelijk. Het zich
instellen op gewijzigde omstandig–
heden is overigens niet alleen een
uitdaging voor dit departement. Het
departement van Defensie heeft in
de afgelopen jaren met vermoedelijk
veel ingrijpender herstructurerings–
processen te maken gehad, zonder
dat dit leidde tot problemen en
ongenoegens vergelijkbaar met die
van LNV. Het kan dus ook anders.
Hoe dan ook, de vele ambtenaren die
de afgelopen jaren het bijltje erbij
neer hebben gegooid of in arren
moede de publiciteit voor hun
ongenoegens hebben gezocht,
kunnen zich al dan niet geheel
gerehabiliteerd achten. Erkent de
minister dit?
De minister heeft ons schriftelijk
geïnformeerd over zijn standpunt ten
aanzien van de bevindingen van de
commissie. Nergens zegt hij met
zoveel woorden dat hij alle aanbeve–
lingen overneemt. Ik neem aan dat
het wel zijn bedoeling is en vraag
hem dat in dit debat dan ook hardop
uit te spreken.
Voorzitter! Er zijn in het verleden
veel dingen niet goed gegaan op het
departement. Dat geldt in het
bijzonder voor de nasleep van de
beslissing in 1982 om de hoofddi–
rectie natuurbehoud en openluchtre–
creatie van CRM over te laten gaan
naar LNV. De politiek draagt hiervoor
evenwel mede verantwoordelijkheid.
De aanbevelingen van de commissie
om bij toekomstige departementale
herindelingen zorgvuldiger te werk te
gaan, dienen dan ook een plaats te
krijgen in elk dossier van toekom–
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De heer Van Middelkoop (GPV):
Ja, dat is dan een antwoord. Ik dank
u vriendelijk, maar het heeft mij wat
verwonderd dat de commissie dit als
een van de aanbevelingen deed. Dan
denk ik: er is blijkbaar nog een vuiltje
weg te werken. Ik hoor daar graag
nog iets meer over.
Voorzitter! De waardering die ik
heb voor het werk van de staatsse–
cretaris neemt niet weg dat ik de
reactie van de minister op de aanbe–
veling van de commissie om het
departement een eenhoofdige
politieke leiding te geven wat curieus
vond. Hij zegt daar pas toe bereid te
zijn na afronding van het Natuurbe–
leidsplan. Het zal hem - en ik zeg dat
met de heer Ter Veer - toch bekend
zijn dat voor de verwezenlijking van
dat plan twintig a dertig jaar is uitge–
trokken. Geldt zijn voorkeur voor een
tweehoofdige politieke leiding
derhalve echt tot ver in de volgende
eeuw, zo vraag ik retorisch? Of de

bevindingen van de commissie-Kroes
consequenties moeten hebben voor
de ambtelijke top is een verantwoor–
delijkheid van de minister en geen
taak van de Kamer, al kan ik er niet
omheen dat juist hierover de
commissie harde noten heeft
gekraakt. Op bladzijde 143 van het
onderzoeksrapport wordt bijvoor–
beeld gesteld dat de departements–
leiding in een aantal gevallen
redelijke grenzen heeft
overschreden, waarvan vertrek,
opstandigheid of apathie van ambte–
lijke zijde de gevolgen zijn. De
commissie schrijft: het vertrouwen in
de ambtelijke top is daardoor ernstig
aangetast. Als dat in een onder–
zoeksverslag van een parlementaire
enquêtecommissie over een
bewindspersoon zou zijn geformu–
leerd en de Kamer onderschreef zo'n
oordeel, dan weet iedereen wat
daarvan de consequentie is.
De minister schrijft in zijn tweede
brief dat het ministerie van LNV een
nieuw besturingsmodel krijgt. De
uitwerking is ambitieus en betekent
voor het departement een organisa–
torische sensivity training. Ik hoop
dat het alle ambtenaren gelukt,
daarbij hun zelfrespect te bewaren.
Wel meen ik dat de minister moet
aangeven, wanneer hij de balans wil
opmaken en hoe. Is hij bereid, over
twee jaar een evaluatie op te stellen
in de vorm van een functionerings–
rapport van het hele departement,
waarover eerst de ambtenaren zelf
kunnen spreken en vervolgens ook
de Kamer?
Het voornemen van de minister om
de dialoog met maatschappelijke
organisaties te intensiveren is prima,
als hij zich maar realiseert dat
dialoog ook distantie inhoudt. Dat
geldt in het bijzonder voor het
landbouwbedrijfsleven, georgani–
seerd in het Landbouwschap dat
naar mijn overtuiging nog altijd te
veel met het departement
verstrengeld is bij het uitwerken van
beleid. De minister kent mijn
opvatting daarover. Ik wijs op het
mestbeleid en de gewasbe–
scherming.
De Kamer dient zich vervolgens
aan te trekken wat de commissie
zegt over de symbiose van het beleid
met specialisten ult de Kamer. Het is
een perfect voorbeeld van wat in het
rapport van de commissie-Deetman
wordt genoemd: de medeplich–
tigheid van kamerleden aan het
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stige kabinetsformateurs. Plezierig is
het, te lezen dat de commissie niets
is gebleken van illegaal afluisteren
van telefoons van medewerkers van
de AID of enige andere dienst of
afdeling. Terecht acht de commissie
het ongewenst, de AID te gebruiken
in geval van onderzoeken van straf–
rechtelijke aard naar personeelsleden
van de eigen dienst of van het minis–
terie of voor zogenoemde perso–
neelsonderzoeken. Het heeft mij
enigszins verwonderd dat de
commissie de aanbeveling doet, de
uit 1986 daterende departementscir–
culaire in te trekken. Is dat nog altijd
niet gebeurd? Als de minister deze
aanbeveling nu kennelijk overneemt,
begrijp ik niet goed meer wat hij
hierover op 26 september van het
vorig jaar opmerkte. Toen zei hij
namelijk: "Overigens heb ik er sterke
voorkeur voor om dit soort onder–
zoeken niet meer door de eigen
dienst te laten verrichten, maar om
de rijksrecherche ter zake in te
schakelen. Ik kan dat niet eigen–
machtig beslissen. Ik kan er wel een
voorkeur voor uitspreken. De
mogelijkheid moet worden bekeken
of de AID kan worden ontlast van dit
soort taken."
Waarom kan hij nu blijkbaar wel
iets wat hij destijds niet kon? Graag
duidelijkheid hierover.
Minister Bukman: Het is inmiddels
wel gebeurd.

93-5785

Van Middelkoop
beleid en onze verkokering. Maar dat
is een ander verhaal.

D
De heer Blauw (VVD): Voorzitter!
De benaderingswijze van de fractie
van de VVD van het onderhavige
onderwerp zal iets anders zijn dan de
benaderingswijze tot op dit moment.
Wij zijn duidelijk van mening dat het
functioneren van het departement
beoordeeld moet worden op basis
van de kwaliteit die het departement
levert. Wij stellen daarvoor de
politiek verantwoordelijke, dus de
minister, verantwoordelijk.
Anders dan de staatssecretaris
heeft gedaan op 30 november 1991
in NRC Handelsblad zullen wij geen
oordeel vellen over de ambtelijke top
omdat die niet de gelegenheid heeft
zich te verweren. Wij hebben daar
wel een mening over, maar die
kunnen wij wellicht op een ander
moment ventileren.
De achtergrond van de proble–
matiek is volgens de
commissie-Kroes decennia geleden
ontstaan. De natuurlijke spanning
tussen conserverende landbouw en
producerende landbouw was mede
de aanleiding bij de kabinetsformatie
van 1982 om als gevolg van de
stammenstrijd die zich aan het
ontwikkelen was in Nederland, zowel
op gemeentelijk niveau bij de
vaststelling van het bestem–
mingsplan buitengebied, op provin–
ciaal niveau bij streekplannen en op
nationaal niveau bij aspecten van
ruimtelijke ordening, wat een contra–
produktieve uitwerking had op de
natuur en op de landbouw, om een
zwaluwstaartmechanisme in gang te
zetten. Beide componenten werden
ondergebracht in een nieuw minis–
terie van Landbouw. Gehoopt werd
dat men tot integratie zou overgaan
en men tot een gemeenschappelijk
beleid zou kunnen komen.
Dat was dus een volstrekt politiek
besluit, zonder enigerlei vorm van
verdere zakelijke of organisatorische
argumentatie. Men vond het nodig
dat beide componenten bijeen
kwamen.
De heer Van Noord (CDA):
Voorzitter! Ik wil even teruggaan
naar het begin van het betoog van
de heer Blauw. Ik was perplex toen
hij zei niet te spreken over de ambte–
lijke top omdat deze zich niet kan
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verweren. Hij spreekt tegen de
minister. Hij heeft wel een mening
over die ambtelijke top. Daarover
kan wellicht op een andere plaats
gesproken worden. Ik neem aan dat
hij daarmee een andere plaats op de
agenda bedoelt. Zijn opmerking lijkt
mij anders niet erg zinvol. Als de
heer Blauw van plan is daarover te
spreken, kan hij zich dan een piaats
voorstellen die meer geschikt is om
over de top van het departement te
spreken dan dit huis, gezien de
inhoud van het rapport?
De heer Blauw (VVD): Ik ben
helemaal niet van plan daarover te
gaan spreken. Ik heb alleen maar
gezegd dat wij wel een mening over
de ambtelijke top hebben, maar wij
vinden het niet correct, een oordeel
te vellen over delen van het depar–
tement, over enkelingen binnen het
departement, zoals voorgaande
sprekers tussen de regels door en
soms ook direct hebben gedaan,
zonder dat er een mogelijkheid is
voor de andere partij de tegenargu–
menten te noemen. Dat was ook ten
principale ons bezwaar tegen het
interview van 30 november jl.
Daarom hebben wij toen initiatieven
genomen.
De heer Huys (PvdA): De heer
Blauw zegt: misschien wel op een
andere plaats. Moeten wij dat dan
morgen lezen in De Telegraaf of zo?
Dat kan toch niet? Dit is toch de
plaats en het moment om er iets
over te zeggen?
De heer Blauw (VVD): Voorzitter!
Wij zullen dit rapport behandelen,
waarbij wij - laat ik het herhalen;
misschien ging ik wat snel in het
begin - de eerstverantwoordelijken
aanspreken op het functioneren van
het departement. De eerstverant–
woordelijke is de minister; zijn
plaatsvervanger is de staatssecre–
taris. Zij en alleen zij zijn politiek
verantwoordelijk voor het functio–
neren van het departement. De door
mij geschetste lijn wordt al sinds jaar
en dag in de Kamer gevolgd. De
marge is voor ons zeer nauw.
Vandaar dat ik in het begin die piket–
palen heb neergezet.

geen enkel tijdschrift of wat dan ook
iets zal vernemen, omdat het
daarover naar zijn mening niet gaat.
Het gaat er nu juist wel over op dit
moment. Ik vind het niet aangaan te
zeggen: op een andere plaats kan ik
er wel eens over praten. Dat moet
hier op dit moment gebeuren.
De heer Blauw (VVD): Nee hoor, u
heeft nooit een oordeel van mij
gevonden in welke vorm van de
media dan ook over het functioneren
van enkelingen of meerdere
personen binnen het departement. Ik
vind zoiets van een niveau dat ik niet
graag tot het mijne zou maken. Als ik
een probleem met hen heb, zeg ik
het liever rechtstreeks. Dan hebben
zij ook nog gelegenheid voor een
weerwoord. U zult ook in de
toekomst in de media geen enkele
opmerking van mij vinden met
betrekking tot het functioneren van
wie dan ook binnen het departement,
behoudens in de in onze democratie
geformaliseerde discussie tussen
parlement en minister. Denk daar nu
eens over na.
Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Misschien heb ik niet
genoeg hersens, maar ik begrijp het
niet. Wij hebben hier in de Kamer
met medewerking van de heer Blauw
op een onderzoek aangedrongen. De
minister had dat onderzoek eigenlijk
al bij voorbaat toegezegd. Nu liggen
de resultaten van dat onderzoek op
tafel. Er staan een aantal niet mis te
verstane kwalificaties in, die door de
commissie rechtstreeks aan de
ambtelijke top worden toege–
schreven. Het minste wat wij in de
richting van de ambtelijke top zelf
kunnen doen, is het voorleggen van
die kwalificaties aan de minister,
hem vragen wat hij van die kwalifi–
caties vindt en voor een deel onze
eigen conclusies trekken.
De heer Blauw (VVD): Inderdaad.

De heer Huys (PvdA): Dan mag ik er
dus van uitgaan dat ik over de opvat–
tingen van de heer Blauw betref–
fende de top van het departement in

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Dat is een eerlijke
gang van zaken en dat heeft
iedereen hier gedaan. ledereen heeft
gezegd dat de minister verantwoor–
delijk is en dat wij de minister hierop
aanspreken. Ik begrijp het dus niet
en ik begrijp ook niet dat er de
laatste weken van die rare discussies
over staatsrecht worden gevoerd,
waar een heleboel verwarring over is.
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De heer Blauw (VVD): Neemt u mij
niet kwalijk, maar dit is toch niet
raar? In het begin van mijn inter–
ventie probeerde ik de positie van de
VVD-fractie uiteen te zetten. Die
positie is niet anders dan dat alles
wat het departement in positieve en
negatieve zin doet, onder verant–
woordelijkheid van de minister wordt
gedaan. Wij spreken dus de minister
aan en geven geen oordeel over de
ambtelijke top, omdat de minister als
enige verantwoordelijk is voor de
organisatiestructuur van zijn depar–
tement en de personele bezetting.
Als dat conglomeraat van elementen
tot een slechte kwaliteit van beleids–
voering leidt, spreken wij daar de
minister over aan. De minister en
niet de Kamer moet dan de reorgani–
satie binnen zijn departement ter
hand nemen. Een van de adviezen
van de commissie-Kroes was: de
Kamer dient zich met betrekking tot
dit soort punten wat afstandelijk op
te stellen. Dat onderschreef ik al aan
het begin van mijn vijftien minuten,
waarvan ik overigens volgens mij
nog geen minuut heb geconsumeerd.
Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Ik ben benieuwd naar
de rest van het verhaal van de heer
Blauw, want dan heeft hi] natuurlijk
ook geen mening over bijvoorbeeld
de onafhankelijke vertrouwens–
persoon en dat soort zaken.
De heer Blauw (VVD): Ja hoor, dat
is een voorstel van de minister en
daar zal ik de minister vragen over
stellen. Maakt u zich geen zorgen.
De voorzitter: Probeert u het eens
uit te leggen, mijnheer Blauw. U hebt
nog veertien minuten.
De heer Blauw (VVD): Ik ben u zeer
erkentelijk, voorzitter.
In 1982 werd het politieke besluit
genomen om die twee componenten
te integreren. Wij moeten vaststellen
dat, hoewel de Kamer dat beleid in
1983 en 1984 volledig heeft
gesteund, wat bijvoorbeeld is
vastgelegd in de motie-De Vries/
Nijpels, waarin de Kamer zich zo
breed mogelijk heeft uitgesproken
voor de noodzaak dat NBOR dat van
CRM naar Landbouw ging, in de
totale hiërarchische opbouw ieder
zijn eigen identiteit moest bewaren.
De commissie heeft overigens
vastgesteld, dat het ministerie zich
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maximaal heeft ingespannen om
uitvoering te geven aan de motie-De
Vries/Nijpels. De algemene conclusie
van de commissie was: bevredigend.
Nochtans moeten wij vaststellen
dat het integratieproces problemen
heeft opgeroepen. Nadat wij verder
van 1982 kwamen begon in toene–
mende mate een min of meer
publieke discussie over dit soort
zaken. Mensen die in het kader van
de reorganisatie tussen de wal en
het schip vielen waren van mening,
dat hen wellicht te kort gedaan was
en dat wellicht de NBOR-poot het
eerst werd "weggesaneerd", ter
bescherming van de produktiege–
richte landbouw. De fractie van de
VVD heeft daar met de minister over
gesproken bij de behandeling van de
begroting. Wij hebben gezegd, dat
het gedoe op het ministerie het
karakter van een veenbrand had. De
minister heeft dat ontkend, niet
alleen tijdens de behandeling van de
begroting, maar ook later in een
aantal interviews.
Nu is het kenmerk van een
veenbrand, dat hij op onvoorspelbare
momenten toch weer opvlamt en dat
het veel energie vraagt om hem
onder controle te krijgen. Ik kom er
zometeen misschien op terug.
De openbare discussie werd inten–
siever en vond uiteindelijk haar
toppunt in de NOS-uitzending van
23 september 1991. Die was met
name aanleiding om opnieuw
aandacht te vragen voor de proble–
matiek. De minister kwam derhalve
op 18 oktober met de instelling van
een commissie, en niet zomaar een
commissie. Het was een commissie
van zwaargewichten, waarvoor ik
hem een compliment wil maken. Hij
heeft er serieus werk van gemaakt.
De commissie was politiek zeer
breed gespreid. Breder kon haast
niet binnen die personele samen–
stelling. De penvoering berustte bij
Algemene Zaken, om de objectiviteit
en neutraliteit te garanderen.
Op 22 mei komt de commissie
met de conclusies. De reactie van de
VVD-fractie was kort en bondig. De
algemene indruk van het rapport
was: vernietigend. De positie van de
staatssecretaris is redelijk hopeloos.
De minister kan het oranje licht
krijgen en groen verdienen. Daarom
zitten wij nu bij elkaar. Namens de
fractie van de VVD loop ik het
rapport door, plaats ik er een aantal
opmerkingen bij en stel ik een aantal
vragen.

Op pagina 7, in het hoofdstukje
over de reorganisatie in 1983-1990,
stelt de commissie vast dat de
LNV-organisatie in de provincie zeer
complex is. Het moet van veel goede
wil getuigen om haar voor betrok–
kenen werkbaar te maken. In de
volgende alinea spreekt zij over het
risico van overlapping tussen
LNV-apparaat in de provincie en
LNV-onderzoeksinstellingen.
Zou dat nu niet voor de minister
een gerede aanleiding kunnen zijn
om in het kader dat wij onder andere
ook besproken hebben bij de
begroting van Landbouw, de provin–
ciale organisatie van de diensten
eens te bekijken tegen het licht van
de grote efficiency-operatie en tegen
het licht van de noodzaak van decen–
tralisatie en na te gaan of die organi–
satie per landsdeel kan worden
ingevuld? Graag hoor ik een reactie
van de minister daarop, vooral inzake
het risico van overlapping. Als zo'n
zwaarwegende commissie na een
weliswaar intensief, maar kort
onderzoek al tot die conclusie komt,
moet er, om in de terminologie van
het oranje licht te blijven, een rood
lichtje gaan branden. Dat vraagt
extra aandacht.
Het volgende punt dat ik aan de
orde wil stellen is de beleidsontwik–
keling tussen 1983 en 1992,
waarvan punt A de problematiek van
de mest betreft. Hoewel ik
waardering heb voor de commissie,
vind ik dat men hier wat lichtvoetig
te werk is gegaan. Het halfslachtig
aanpakken van het mestprobleem
was om te beginnen niet een nieuw
discussiepunt, gerelateerd aan de
eerste signalen aan de samenleving
via het IB voor bodemvruchtbaarheid
in Haren; goed dat het blijft! Er
speelt nog een andere component
mee bij dit soort majeure probleem–
stellmgen, namelijk draagvlaka–
specten. Gelijk hebben en gelijk
krijgen zijn twee verschillende
dingen. Terecht is al in een eerder
stadium vastgesteld, dat in de
beginfase van de probleemstelling
het tempo wellicht wat hoger had
gekund. Nochtans moeten wij nu
vaststellen dat wij, de verantwoorde–
lijke bewindslieden en het parlement,
met een aanzienlijke inhaalslag bezig
zijn, zelfs zo snel dat het noodzake–
lijke draagvlak onder een grote
spanning komt.
Over de interdepartementale

Functioneren ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

24 juni 1992
TK 93

93-5787

Blauw
patstelling inzake de gewasbescher–
mingsmiddelen hebben wij in de
UCV zeer duidelijk gesproken. Ik ben
het eens met wat collega Van Noord
daarover heeft gezegd. Men kan
daarin niet berusten en men zal keer
op keer het voortouw moeten
nemen, juist ook omdat men ter zake
penvoerend is, wat sommigen
"coördinerend" noemen.
Punt C is een van de hoofdpunten
waarom de VVD-fractie dit rapport
heel serieus heeft genomen. Bij
interruptie hebben wij het er al even
over gehad. Daarin staat dat de sfeer
en de organisatiestructuur, dus niet
alleen het budgettaire probleem, van
een dusdanig niveau waren dat de
commissie de stellige indruk heeft
dat de slechte randvoorwaarden
waaronder het beleid ontwikkeld is,
een neerwaartse invloed hebben
gehad op de uiteindelijke kwaliteit
van het ontwikkelde beleid. Dat is
aanspreekpunt nummer éèn waarom
wij hier zitten, dus de kwaliteit van
het beleid.
Aan het eind van punt C staat dat
de uitvoerbaarheid realistisch
getoetst en behoorlijk gewaarborgd
moet worden. Aan die twee
elementen moet in de toekomst
meer aandacht besteed worden.
Indien wij de besluitvorming in de
voorbereidende en de behandelende
sfeer hier niet heel serieus beoor–
delen op uitvoerbaarheid en
handhaafbaarheid, dan zullen wij in
toenemende mate de positie van het
parlement ondergraven. Van allerlei
ifrauduleuze handelingen zoals die
zich voordoen bij het visbeleid,
gesuggereerd via en voortvloeiend
uit de Europese landbouwpolitiek,
zijn voldoende voorbeelden te geven.

De heer Blauw (VVD): Dat is niet
mijn indruk. Maar ik geef toe dat
indrukken die hier geformuleerd
worden, aan een bepaalde subjecti–
viteit onderhevig zijn. Gelet op het
feit dat wij als parlement de laatste
jaren met de kabinetten in toene–
mende intensiteit gediscussieerd
hebben over het probleem van de
mest, is de commissie daar mijns
inziens iets te makkelijk aan voorbij–

De heer Blauw (VVD): Dat is een
van de punten; daarin hebt u gelijk.
Maar dat zijn niet alle punten. Ik blijf
bij mijn stelling dat, als ik in de
hoofdstukken en de bijlagen lees
hoeveel energie, inzet en kapitaal er
nodig is om in de huidige organisa–
tiestructuur tot bekwame besluit–
vorming te komen, word ik in het
algemeen niet vrolijk.
Voorzitter! De commissie vraagt
ook aandacht voor de communicatie–
problemen, die er nog steeds zijn. Ik
zou daarop graag een reactie van de
minister krijgen.
Voorzitter! Onder hoofdstuk 4,
cultuur, management en communi–
catie, pagina 11, worden harde
oordelen gegeven: het zogenaamde
top-down-systeem en het recht van

de sterkste bij de subtop. Waarover
ik mij echter het meest heb
verbaasd, is dat tussen die twee
items door staat, dat de bewinds–
lieden het management van de
organisatie geheel overlaten aan de
secretaris-generaal met zijn invloed–
rijke stafdirecties. Hoe moet ik dit nu
lezen? In 1982 is het politieke besluit
genomen om die twee welhaast
moeilijk te integreren componenten
bij elkaar te brengen en de
commissie komt nu tot de conclusie,
dat de politiek verantwoordelijke
daaraan volstrekt onvoldoende
aandacht heeft besteed, het
zogenaamde laat-maar-waaien–
model heeft gevolgd en het volstrekt
heeft gedelegeerd aan zijn ambte–
lijke top. Daarop graag een reactie
van de minister.
Voorzitter! In hoofdstuk 5 wordt
ingegaan op de arbeidsverhou–
dingen. Er werd niet afgeluisterd en
er werd niet illegaal afgeluisterd. Dat
bleken dus spoken van de zolder te
zijn, die er feitelijk niet waren,
hoewel de commissie wel zegt, dat
de totale arbeidssfeer op bepaalde
momenten van dien aard is geweest
dat het gemakkelijk en eenvoudig
was om een spook van de zolder te
halen. Intimidatie, wantrouwen en
dat soort zaken.
Ik ben het eens met alle
voorgaande sprekers die zeggen, dat
dit een heel groot probieem is. Als je
van je arbeidsplaats naar huis gaat
met het gevoel, dat het vandaag niet
kwam, deugt het fundamenteel niet.
Het is welhaast prioriteit nummer
één, niet enkel en alleen omdat het
in de menselijke verhoudingen
uitermate destructief is maar veeleer
nog omdat men niet tot een goede
prestatie kan komen als men niet de
gelegenheid heeft - en waarom zou
men op alle niveaus binnen die
hiërarchische structuur geen leuke
ideeën kunnen hebben - en wanneer
men het gevoel heeft, dat men die
leuke ideeën niet kwijt kan. Wat daar
staat, vind ik eigenlijk zeer ernstig,
onfatsoenlijk, ongehoord, verstikkend
en demotiverend. Veel aandacht
daarvoor van de minister!
De minister heeft een voorzet
gegeven: een vertrouwenspersoon
wordt in het leven geroepen. Ik kan
mij daar niets bij voorstellen, behalve
dat het een model is dat wij in de
landbouw allang gebruiken, de
zogenaamde wrijfpaal bij de koeien.
Daar waar dieren last hebben van
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De heer Van Noord (CDA): Naar het
oordeel van de heer Blauw heeft de
commissie betreffende de punten A
en B wat lichtvoetig geconcludeerd.
Geldt dit naar zijn mening niet voor
punt C?

gegaan. Gezien de indringend inhou–
delijke discussie die wij hebben
gevoerd en gezien het brede
draagvlak voor twee moties die zijn
ingediend bij de UCV over gewasbe–
schermingsmiddelen, kan geconclu–
deerd worden dat wij met een
inhaalslag bezig zijn. Het had mij niet
gestoord, als de commissie dat ook
genoemd had.
De heer Van Noord (CDA): Dat was
mijn vraag niet. Mijn vraag was,
waarom u...
De heer Blauw (VVD): Dat geldt niet
voor punt C. De argumenten die ik
voor punt A kan aanvoeren, gelden
niet voor punt C.
De heer Van Noord (CDA): Vindt u
het niet in deze bijlage?
De heer Blauw (VVD): Nee. Daar
word ik in merendeels somber van.
Als ik het geroei zie dat in de organi–
satiestructuur nodig is om een
redelijke besluitvorming te bereiken,
word ik daar niet vrolijker van. Ik
noem nog maar even het probleem
van de gewasbeschermingsmiddelen
van de laatste jaren. Daarom is het
zo goed dat wij nu met de minister
discussiëren over de toekomst van
het ministerie.
De heer Van Noord (CDA): De
commissie zegt dat de oorzaak van
de kwestie van de gewasbescher–
mingsmiddelen het niet goed
verlopen van het interdeparte–
mentaal overleg is en niet de interne
organisatiestructuur.
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hjke verwevenheid van die twee
componenten in de toekomst maar
één". Mag ik daarop eens een reactie
van de staatssecretaris?

twintig jaar met Landbouw gebeuren
moet.

enige vorm van irritatie die zij zelf
niet kunnen oplossen, kunnen zij
naar een jeuk–, wrijf– of schuurpaal
en het probleem is even opgelost.
Maar de kern van het probleem is
niet opgelost en dat moet opgelost
worden door de eerstverantwoorde–
lijke. En dat is de minister. Als de
minister al voornemens is om te
volharden in het in leven roepen van
het orgaan vertrouwenspersoon, zou
dat slechts een eerste stap kunnen
zijn en zou die vertrouwenspersoon
ook open moeten staan voor al
degenen die het gevoel hebben - en
nu niet meer op de loonlijst staan als
actief medewerker maar nochtans
dat gevoel hebben - dat zij tussen de
wal en het schip geraakt zijn. Wil de
minister dat toezeggen?
Voorzitter! Onder IV op pagina 14
zegt de commissie, dat in verband
met de noodzakelijke verwevenheid
van de NBOR-hoek, milieu en
landbouw, de ijzeren driehoek
doorbroken moet worden. Wat dat
dan ook moge zijn; ik heb wel eens
momenten gehad in de jaren dat ik
hier in de Kamer loop, dat ik dacht:
hoorde ik er maar eens bij, want dan
kreeg ik misschien wat informatie. Ik
heb nooit een ijzeren driehoek
kunnen vaststellen. In verband met
de noodzakelijke verwevenheid van
die twee componenten moet het
beleid in de voorbereiding, de verde–
diging en de uitvoering door één
persoon gevoerd worden.
Ik heb een paar vragen aan de
staatssecretaris daarover. In onze
visie is de posltie van de staatssecre–
taris redehjk hopeloos. Dit kabinet is
van start gegaan met één minister
van Landbouw, wetende dat het
Europees voorzitterschap aanstaande
was, wetende dat het NBP actueel
zou worden en wetende dat de
visserij een probleem was. De
WD-fractie is dus niet onder de
indruk van de argumentatie van
collega Van Noord. Mede op initi–
atief van de fractie van de Partij van
de Arbeid is de ambtsvoorganger
van deze minister gestruikeld over de
vis. En toen kwam er een sterachtige
reclamespot op gang, namelijk in de
sfeer van "zeg maar nee, dan krijg je
er twee". Als de twee nieuwe
bewindslieden amper zijn ingewerkt,
komen er problemen op het depar–
tement en komt een zwaarwegende
commissie tot de conclusie: "wellicht
voor deze drie jaar is het toelaatbaar,
maar in verband met de noodzake–

De heer Blauw (VVD): Dat is een
Hoe moet ik dat nu eens netjes en
vriendelijk formuleren? Dat is een
non-vraag. Hoe kan ik nu zeker
weten wat er toen gebeurd zou zijn
indien zich zaken hadden
voorgedaan waarvan ik op dat
moment geen weet had? Net zo
goed als ik niet weet wat er over

De heer Blauw (VVD) Kijk, het is
van tweeën één: óf bij het samen–
voegen van deze coalitie en dit
kabinet hebben de coalitiepartners
iets over het hoofd gezien en hebben
gerede aanleiding gezien in de strui–
kelpartij van de ambtsvoorganger
van deze minister over een paar
vissen, om dat alsnog te corrigeren,
óf er lagen andere argumenten aan
ten grondslag, politieke overwe–
gingen bijvoorbeeld. Er kwam per
slot van rekening ook een andere
bloedgroep op het departement
binnen. Ik weet het niet, ik denk
maar hardop. Misschien moest er
vanuit die invalshoek iets gecorri–
geerd worden. Ik heb in ieder geval
nooit kunnen begrijpen wat de ratio
was van het toevoegen van een
staatssecretaris aan dit departement
als je nog niet zo lang onderweg
bent en als er toch bewuste keuzes
zijn gemaakt met betrekking tot de
personele samenstelling van het
departement. Waarom moet dan die
sterachtige film worden gedraaid
met als motto: "Zeg maar nee, dan
krijg je er twee". Overigens heb ik
daarvoor tijdens de behandeling van
de landbouwbegroting, onze eerste
kennismaking, al de nodige aandacht
gevraagd. Ik heb toen de staatsse–
cretaris ook geadviseerd zijn hobbies
te koesteren.
Ik rond af. De WD-fractie wil, na
het rapport gelezen te hebben,
positief staan tegenover de elf
aanbevelingen die gedaan zijn. Wij
hebben de nodige vragen over de
positie van de minister in dezen. Wij
zijn van mening dat de minister hier
in de Kamer een duidelijk standpunt
moet innemen. Hoe hij dat doet,
weet ik niet. Wat mij betreft zet hij
dit punt structureel, zo één keer in
de maand, op de agenda van de
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De heer Van Noord (CDA): Mag ik
een vraag stellen over deze
stellingname van de heer Blauw? Wij
hebben eerder een situatie gehad
met een minister en een staatssecre–
taris op dit departement. Ziet de
heer Blauw ook overeenkomsten met
de argumenten die geleid hebben tot
zo'n beslissing toen en deze keer?
De heer Blauw (VVD): Weinig, moet
ik u zeggen. Ten eerste was dat een
tweehoofdige bezetting die bij de
kabinetsformatie was beargumen–
teerd, niet een tijdens de rit maar
even instappen, omdat men een paar
problemen had verzonnen, met alle
respect, maar die problemen waren
aan het begin van de kabinetspe–
riode al. Ten tweede was er een
tweehoofdige leiding die politiek
gemêleerd was en ten derde hebben
wij toen niet de problemen gehad die
wij nu wel hebben. Dus er zijn
minstens drie verschillen aan te
wijzen ten opzichte van de vorige
situatie. Maar als u mij nu recht op
de man af vraagt: Was dat toen
noodzakelijk geweest? ...Tja, daar
maak ik geen punt van.
De heer Van Noord (CDA): Achteraf
weet men soms meer dan op het
moment dat men er een standpunt
over moet innemen.
De heer Blauw (VVD): Waarmee ik
niet gezegd wil hebben dat beiden
niet goed gefunctioneerd hebben in
die periode.
De heer Van Noord (CDA): Er is
toen ook geen commissie geweest
om daarover te oordelen.
Ik heb nog één vraag. Weet de
heer Blauw heel zeker dat in het
geval de vorige minister niet had
moeten aftreden, er geen staatsse–
cretaris zou zijn toegevoegd?

De heer Van Noord (CDA): Laat ik
de vraag anders formuleren. Kan de
heer Blauw zich voorstellen dat er
met dezelfde situatie van toen, met
problemen rond de vis, het
aankomend voorzitterschap van de
Europese Gemeenschap, de inbouw
van het natuurbeleid en de
versnelling van de procedure daarbij,
aanleiding geweest zou kunnen zijn
om in die situatie een staatssecre–
taris toe te voegen aan het depar–
tement?
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ministersstaf. Hij moet niet alleen de
verantwoordelijkheid nemen, maar
ook het proces van vernieuwingen en
noodzakelijke integratie dat nog niet
vervolmaakt is, blijven leiden en
initiëren. ledere keer opnieuw moet
hij proberen de zaak onder controle
te houden, gelijk naar het schijnt hij
gezegd, c.q. gesuggereerd heeft in
zijn nieuwjaarsrede, waar het rapport
van de commissie over spreekt.
Minister Bukman: Daar citeert u dus
uit met instemming!
De heer Blauw (WD): Nee, ik ken
die nieuwjaarsrede niet. Ik zeg alleen
dat de commissie daar positief op
gereageerd heeft. Daaruit blijkt dat
deze minister na zijn inwerkingspe–
riode bezig is geweest met het in
gang zetten van een stuk reorgani–
satie, waarna blijkt dat de neuzen in
dezelfde richting gekomen zijn. Een
en ander moet gemotiveerd uitge–
werkt worden ten gunste van
kwaliteit en motivatie binnen het
departement. Wat de VVD-fractie wil
weten, voorzitter, is of de minister
het voornemen heeft om dit in
beginsel positieve initiatief struc–
tureel, continu voort te zetten. Wij
hebben begrip voor zijn overbezette
agenda, maar dit is van majeur
belang. In onze belevmg dient de
minister hier toe te zeggen dat hij op
deze beleidsterreinen het voortouw
heeft genomen en blijft nemen. Wat
ons betreft, hoeft hij niet tussentijds
te evalueren door intern of extern
deskundig verslag aan ons te doen.
Ik zou haast willen zeggen: laten wij
nu eens stoppen met dit soort
interne discussies, die ten koste
gaan van de conserverende
landbouw, de producerende
landbouw en de kwaliteit van het
beleid en nu eens een keer echt
goed aan de slag, zoals wij dat bij de
formatie van 1982 bedoeld hebben.

daar: "De minister is onze gesprek–
spartner. De minister is verantwoor–
delijk voor de inrichting van het
departement; de personele invulling
van zijn departement" - daar ben ik
het helemaal mee eens, maar dan
vervolgt hij - "echter als het zo ver
ontspoort dat het ten koste gaat van
kwaliteitsvraagstukken zoals die nu
aan de orde zijn, moet de Kamer zich
wel bemoeien met die personele
inrichting en organisatie". Ik vind het
een beetje flauw dat de heer Blauw
met zo'n grote boog om alles heen
loopt.
De heer Blauw (VVD): Neen, ik loop
niet met een grote boog om alles
heen! U kunt toch zien hoe
consistent ik ben. Tussen de
momentopname van het
NOS-journaal en mijn verhaal nu, zit
geen licht. Nogmaals, een en ander
is consistent. Laat ik het anders
formuleren, voorzitter! Waar wij ons
zorgen over maken, is het volgende.
Er moet een einde komen aan die
veenbrand. De neuzen moeten in één
richting en...werken! Om in voetbal–
termen te spreken: "Kein Geloel
maar Fussball". Hiermee citeer ik een
oud-trainer van het Nederlands
elftal. Maar feitelijk komt het daar
wel op neer.
Mevrouw Beckers loopt met een
concept-motie rond en in haar
inbreng zegt zij dat haar fractie
behoefte heeft aan een evaluatie die
desnoods door een externe
commissie verricht moet worden.
Die evaluatie zou aan de Kamer
gestuurd moeten worden. Ik ben dan
bang dat de druk die op dit moment
op het totale apparaat gelegd wordt,
daar te lang op zal blijven. Die moet
weg! Wij moeten stoppen met die
flauwekul! Wij moeten stoppen met
dat gedoe! Men moet gewoon aan
het werk, met de neuzen één richting
uit. Het is een verantwoordelijkheid
van de minister, die dit proces zal
moeten begeleiden. De Kamer moet
op afstand blijven. Zie in dezen het
rapport van de commissie-Kroes
over deze zaak.

Mevrouw Beckers cle Bruijn
(Groen Links): Voorzitter! Het lijkt mij
prima dat de interne discussies
gestopt worden. Daarvoor moet
natuurlijk wel een voorwaarde
geschapen worden. Ik moet eerlijk
zeggen dat het verhaal van de heer
Blauw mij wat tegenvalt. Vorige keer
heeft hij in een debat hierover nota
bene zelfs een brief voorgelezen van
een van de ex-ambtenaren. Ik heb
hier een citaat van datgene wat hij
gezegd heeft in NOS-Laat. Hij zegt

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Concept-moties zijn
nog niet ingediend, voorzitter! Dat is
inderdaad het kenmerk van concept–
moties. Als de minister en zijn
topambtenaren, of misschien alleen
zijn topambtenaren - daar wil ik even
van af zijn - zeggen dat zij denken,
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een termijn van twee jaar nodig te
hebben om de zaak weer op de rails
te krijgen, vind ik het uitermate
consequent van de Kamer dat zij
tegen de minister zegt, ervoor te
zorgen dat zij per 1 januari 1994 die
evaluatie van externe deskundigen
zal krijgen. Hij zegt zelf dat hij al
enkele maanden bezig is. Ikvind het
normaal dat hij dat toezegt. Het is
toch prima dat het parlement daarop
althans iets druk zet! Kennelijk kan
men dit zelf voor elkaar krijgen en
dus kunnen we de onafhankelijke
deskundigen laten vallen Maar het
moet wel gebeuren. Ik begrijp
helemaal niet waarom volgens de
Kamer alles nu zo in het vage moet
blijven. Nogmaals, als de minister dit
toezegt, wordt er geen motie
ingediend.
De heer Blauw (VVD): Ik ben het
met u eens dat het niet in het vage
moet blijven. Dit is immers een
majeur probleem. Hier is het kwali–
teitsvraagstuk van landbouwbeleid
aan de orde. Wij moeten die
kwaliteit verbeteren. Wij moeten dan
niet in de situatie komen dat de
Tweede Kamer, in weerwil van de
aanbeveling van de commissie dat
de politiek (de Tweede Kamer) zich
op afstand moet houden van interne
zaken betreffende het departement,
nu gaat discussiëren over de wense–
lijkheid om externe deskundigen over
twee jaar te laten beoordelen of alles
wel goed functioneert. Dan leg je
een druk op dat apparaat, althans
dat is mijn bedrijfservaring. Dan
creëer je een verkeerde ambiance en
dan knjg je een overspannen situatie
die contraproduktief werkt. Als het
niet loopt zoals wij nu met elkaar
afspreken en zoals onze intenties
zijn, denkt u dan dat één van de
12.000 medewerkers die er op dit
moment op de loonlijst staan, de
weg naar de Kamer niet weet te
vinden? Dat hebben wij nu ook
gezien: het stapeltje papier is
ongeveer 75 centimeter.
Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Dat is een beetje
demagogisch. U weet net zo goed
als ik dat zij de weg naar de Kamer
al hebben gevonden. Wij krijgen van
alle kanten berichten dat een aantal
medewerkers toch niet zoveel
vertrouwen heeft in het geheel. Dat
is het gegeven waar wij voor staan.
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De heer Blauw (VVD): Ik wil het
aantal verontruste medewerkers niet
bagatelliseren, maar het lijkt mij
boeiend om eens vast te stellen wat
het percentage is.
Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Dat had u dan ook in
het eerste debat moeten doen.
De heer Blauw (VVD): Pardon?
Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Dat bekijken van het
percentage had u dan ook in het
eerste debat moeten doen op 26
september.
De heer Blauw (VVDj: Nee In dat
eerste debat zaten wij precies in de
noodzakelijke fase. Wij kregen
signalen uit de samenleving dat een
veenbrand gaande was. Dat was
voor ons aanleiding om de minister
aan te spreken. En dat was voor de
minister aanleiding om deze politiek
breed samengestelde en hoogge–
kwalificeerde commissie in het leven
te roepen. En nu bespreken wij de
conclusies van die commissie. Wij
gaan dat circus toch niet nog een
keer herhalen? Men moet aan het
werk.
De heer Van Middelkoop (GPV):
Mag ik mevrouw Beckers bijvallen,
want ik begrijp ook niet zoveel van
het verhaal van de heer Blauw. Je
schiet als volksvertegenwoordiger te
kort als je de evaluatie van het nu
ingezette nieuwe beleid laat
afhangen van wat je de komende
jaren van individuele ambtenaren te
horen krijgt. Dat kan toch niet? Ik
deel het bezwaar van de heer Blauw
tegen externe deskundigen die een
onderzoek zouden moeten instellen,
maar wij zijn toch aan onze stand als
volksvertegenwoordigers verplicht
dat wij na een aantal jaren weer de
balans opmaken? Dat doet de heer
Blauw toch ook met zijn eigen
medewerkers, bijvoorbeeld in
functioneringsgesprekken en derge–
lijke? Daar is toch niets bijzonders
aan?
De heer Blauw (VVD): Dat doe je
toch op basis van de kwaliteit die
wordt geleverd en niet op basis van
de interne organisatie?

De heer Blauw (VVD): Indien blijkt
dat de interne organisatie zo slecht
is als zij nu is en dat dit ten koste
gaat van de kwaliteit, dan is het
gerechtvaardigd dat wij erover
spreken. De WD-fractie hoopt
echter nu juist dat de minister,
vooraan de troep lopend (niet te ver,
want dan raakt hij het contact kwijt,
en dat was een van de problemen),
de goede richting opgaat. Mocht dat
niet zo zijn, dan zien wij dat aan onze
parameter "kwaliteit". Dan hebben
wij altijd gelegenheid om opmer–
kingen te maken, bijvoorbeeld bij de
behandeling van de begroting van dit
of volgend jaar. Wij willen echter
geen extra druk op het apparaat
hebben. Wij hebben nu het rapport
van die grote commissie gehad. Wij
willen de gelegenheid geven om
hetgeen die commissie heeft
gezaaid, normaal tot wasdom te
laten komen. Daar hoort geen
storend of onnodig corrigerend
mechanisme bij dat wellicht het
groeiproces zou verstoren.
De heer Van Middelkoop (GPV):
Met permissie, maar ik vind dat u
van een evaluatie iets bedreigends
maakt. Dat behoeft echter helemaal
niet het geval te zijn.
De heer Blauw (VVD): Men moet
intern evalueren, maar de Tweede
Kamer behoeft niet te evalueren of
ambtenaar A wel op tijd op zijn werk
is en dat soort zaken. Hoe het gaat,
is in beginsel niet interessant, indien
het maar goed gaat. Dat is toch onze
parameter?
De heer Van Middelkoop (GPV):
Van een lid van de oppositie begrijp
ik dit verhaal in het geheel niet. Ik
begrijp echter ook dat ik bij nader
doorvragen geen duidelijkheid krijg.
De heer Blauw (VVD): Het spijt mij.
De voorzitter: Het debat is nog niet
afgelopen. Wie weet, misschien kan
de heer Huys het antwoord geven.

D
De heer Huys (PvdA): Voorzitter! Als
u mij toedicht om antwoorden te
geven die de heer Blauw eigenlijk
niet eens kan geven, vraagt u wel erg
veel van mij!

De heer Van Middelkoop (GPV):
Maar het één staat toch niet los van
het ander?
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Zoals u kunt zien, spreekt hier tot
u, voorzitter, een stukje ijzeren
driehoek. Het probleem dat we
bespreken is bepaald niet van
vandaag of gisteren. Dat is geen
verzachtende omstandigheid,
integendeel, het maakt de ernst van
het probleem alleen maar groter. Het
onderzoeksteam graaft in haar
gedegen rapportage terug tot in de
jaren veertig. De commissie-Kroes
schetst in haar rapport op pagina 11
mijns inziens trefzeker de algemene
achtergrond en dieper liggende
oorzaken. Het succes van de Neder–
landse landbouw, onder regie van
een daadkrachtig en eenduidig
agrarisch ministerie, opererend in
innige harmonie met bedrijfsleven en
politieke specialisten, stond een
noodzakelijke en tijdige omslag in de
weg, zowel naar de inhoud van het
beleid als naar de wijze waarop het
beleid tot stand kwam en werd uitge–
voerd.
Met name het laatste aspect heeft
veel onbegrip en onvrede gewekt. De
abrupte overgang van het natuur–
beleid en de openluchtrecreatie van
CRM naar het ministerie van
Landbouw en Visserij in 1982 heeft
jaren in– en extern onder zware
kritiek gestaan. In 1987, bij het
visserijdebat, verhevigde de kritiek,
en ondanks de toezeggingen van
minister Braks veranderde er
zichtbaar niets. Bij het debat naar
aanleiding van zijn aftreden, in
september 1989, riep mijn fractie–
voorzitter bijna vertwijfeld uit: van
wat voor ambtelijke cultuur is hier
sprake? Welke leiding is hier door de
minister gegeven? Er moet worden
geconcludeerd dat de organisatie op
het departement nog even ernstig te
kort schiet.
Kort na zijn aantreden heb ik
minister Bukman erop gewezen, dat
zijn ministeriële verantwoordelijkheid
voor de gang van zaken op het
departement groot is, en hem in
overweging gegeven dat hij in het
licht van de beschuldigingen omtrent
de ambtelijke organisatie en cultuur
juist in de beginfase van zijn ambts–
periode de beste gelegenheid had,
(een deel van) de ambtelijke top te
vervangen. De minister was echter
van mening dat hij de door hem
voorgestane veranderingen in
organisatie en cultuur kon realiseren
met de zittende mensen. Naar
aanleidmg van oude en nieuwe
beschuldigingen in september 1991
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volgde een interpellatiedebat,
waarbij de minister een diepgaand
onderzoek door een externe
commissie aankondigde. Ik heb toen
gezegd, de uiteindelijke bevindingen
van die commissie af te wachten, en
ons op basis daarvan te zullen
beraden. De commissie, onder
leiding van oud-minister Kroes, ging
voortvarend aan de slag, en werd
bijgestaan door een combinatie van
deskundige adviesbureaus Het
rapport van de commissie, Op weg
naar een groene balans, kreeg in de
media veel aandacht, en terecht.
Bijlage 2, gemaakt door het onder–
zoeksteam, bleef wat onderbelicht.
Dat is jammer, omdat hierin niet
alleen en zeer lezenswaardige en
interessante historische schets van
de vele ontwikkelingen staat, maar
ook behartigenswaardige aanbeve–
lingen, niet alleen voor het ministerie
van LNV, maar ook en niet minder
voor de andere departementen.
Zoals wel vaker gebeurt, kregen de
slechte berichten uit het rapport van
de commissie-Kroes meer aandacht
dan de gematigde of positieve
berichten, die er toch ook in staan.
Een van de meest opvallende consta–
teringen staat op pagina 8, namelijk
dat het ministerie er, ondanks de
aanpassingsproblemen, in tien jaar
tijd in is geslaagd, een beleid te
ontwikkelen dat niet onderdoet voor
dat van andere ministeries. Een
herkenbaar en herkend beleid. Het
ministerie heeft nagenoeg tegelij–
kertijd op drie verschillende fronten
het natuur– en milieubeleid vorm
gegeven. Elders in het rapport wordt
vastgesteld, dat de relatie en verwe–
venheid tussen landbouw, natuur en
milieu inmiddels zover is voortge–
schreden, dat zij de punten van een
gelijkzijdige driehoek vormen. Indien
we deze constateringen leggen naast
de opdracht van de commissie, kan
niet anders dan geconcludeerd
worden dat de beantwoording van
het eerste deel van de opdracht
redelijk positief genoemd kan
worden. Het onderzoek naar de
beschuldigingen omtrent afluister–
praktijken en onoirbare gouden
handdrukken - een ander deel van de
commissie-opdracht - heeft geen
enkel bewijs dienaangaande
opgeleverd, en dat is positief.
Wat tot nu toe onderbelicht is
gebleven, is het feit dat de
commissie niet alleen aanbevelingen
aan de minister doet, maar ook de

Kamer een spiegel voorhoudt.
Anderen spraken daar al over. Ook
de Kamer, de politiek, krijgt een paar
aanbevehngen op het bordje, zoals
op pagina 6, waar de Kamer wordt
aanbevolen, zich in geval van nieuwe
aanpassingen van de rijksdienst te
onthouden van interventies op
instrumenteel-organisatorisch
niveau, zich te concentreren op de
strategische beleidsaspecten, en het
aan de ministeries zelf over te laten,
de organisatie daarnaar in te richten.
Ik vind dat de Kamer zich dit moet
aantrekken, en ik ben benieuwd of
die zelfbeperking wordt opgebracht.
De aanbeveling op pagina 5 is niet
minder relevant: geen departe–
mentale herindeling, dan na gedegen
onderzoek naar de voorwaarden,
waaronder zich deze dienen te
voltrekken. Ik constateer, dat wijze
zelfbeperking omtrent dit punt nu al
ver te zoeken is. Een deel van de
aanleidmg tot het onderzoek was de
aanhoudende kritiek op de organi–
satie, het management, de cultuur en
de gevoelens van intimidatie op het
departement. De commissie en ook
het onderzoeksteam komen tot een
hard en negatief oordeel. Ik hoef de
kwalificaties zoals die in het rapport
staan niet te herhalen. In de pers zijn
ze uitvoerig toegelicht. Natuurlijk, de
minister heeft zich de kritiek aange–
trokken en toegezegd, de aanbeve–
lingen uit te voeren. In zijn brief van
12 juni wordt een en ander verduide–
lijkt. Die inzet verdient waardering.
Opgemerkt moet worden, dat de
minister vanaf het begin van zijn
aantreden stappen heeft gezet om
aan de gesignaleerde problemen te
werken. Dat valt zeker te prijzen. Zijn
voorganger had - ook het rapport
wijst daarop - geen aandacht voor
de interne organisatie en had geen
of nauwelijks contact met direc–
teuren of beleidsmedewerkers.
De wil tot verbetering is ook intern
in het departement gegroeid, getuige
het decembergebeuren, waarbij een
aantal medewerkers en medewerk–
sters een aanzet heeft gegeven tot
wat wel een culturele omwenteling
genoemd kan worden. De minister
heeft dat in zijn nieuwjaarsrede
omarmd en in februari werd een
veranderingsplan gepubliceerd, dat
door de commissie-Kroes veelbe–
lovend en ambitieus wordt genoemd.
Het defensieve gedrag laat men
varen en een pro-actieve koers wordt
ingeslagen. Dat is prijzenswaardig.

Indien de minister ons meldt, dat hij
de aanbevelingen overneemt, wil ik
hem daaromtrent een paar vragen
stellen. Heeft de minister zichzelf
een termijn gesteld, waarop
bepaalde veranderingen tot zichtbaar
resultaat moeten hebben geleid?
Heeft hij daarbij zekere ijkpunten?
Hoe denkt hij de aanbevolen proces–
bewaking vorm te geven? Op welke
wijze wordt de periodieke rapportage
verzorgd?
Even tussendoor. Wij zouden
vandaag eigenlijk een mondeling
overleg hebben gehad over de AID.
Onder andere door dit debat is dat
niet doorgegaan. De AID is in dit
hele traject, het rapport en de
voorgeschiedenis, echter wel
belangrijk. Kan de minister vandaag
iets zeggen over hoe het nu met de
AID gaat en hoe hij over de
toekomst van de AID denkt?
Ik neem aan, dat de minister zich
ervan bewust is dat hij voor een
zware opgave staat. Zeker, de eerste
zwaluw heeft zich gemeld. Nu maakt
die de zomer niet, maar de kans dat
de zomer volgt, is statistisch gezien
vrij groot, zeker als collega Ter Veer
wat beter op zijn katten let. Blijft
echter de vraag - die leg ik de
minister voor - of hij het mogelijk
acht, de door hem gewenste en door
ons onderschreven veranderingen
vorm te geven met dezelfde ambte–
lijke top, met name de SG en zijn
plaatsvervanger, die in het rapport
harde kritiek hebben gekregen. Wij
hebben daar onze bedenkingen bij.
Die hebben betrekking enerzijds op
het gegroeide wantrouwen van de
basis naar de top en anderzijds op
het dreigende verlies aan gezag van
dezelfde top door de vele kritiek, die
is losgebarsten. Juist een cultuurver–
andering is mensenwerk. Heeft de
minister onderkend dat hier een
risicofactor ligt, die juist op hemzelf
kan terugslaan?
Zeker, de Kamer gaat niet over het
personeelsbeleid, benoemt en
ontslaat niet. De verantwoorde–
lijkheid daarvoor ligt bij de minister.
Als het politiek functioneren in het
geding is, zullen wij er uitdrukkelijk
op toezien, dat de minister zijn
verantwoordelijkheid ten volle
waarmaakt. Daar zullen wij de
minister aan houden en daar zullen
wij hem op beoordelen, met name
waar het gaat om de vraag, of de
gewenste en aangekondigde veran–
deringen slagen. Een gewaarschuwd
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man telt voor twee. Ik kan overigens
niet nalaten, in het kader van dit
debat te wijzen op een lezens–
waardig artikel hedenmorgen in de
Volkskrant van de hand van Bekke en
De Vries, geen vreemdeling in het
Jeruzalem van de Bezuidenhout–
seweg, die weer een heel ander licht
werpt op het reilen en zeilen daar.
Ten slotte spreek ik de oprechte
hoop uit, dat het ingezette verande–
rmgsproces slaagt, dat de kwalijke
geur snel verdwijnt en dat de vele
medewerkers en medewerksters
gemotiveerd en met voldoening hun
werk kunnen doen. Er ligt een gigan–
tische en belangwekkende opdracht
om de groene driehoek van
landbouw, natuur en milieu in ons
land tot een succes te vervolmaken.
De heer Ter Veer (D66): Ik heb van
het CDA gehoord wat zij vindt van
het voornemen van de minister om
een vertrouwenspersoon aan te
stellen. Ander fracties hebben zich er
ook over uitgesproken. Ik heb dat in
het betoog van de heer Huys gemist.
Zou hij daarover een standpunt
kunnen innemen?
De heer Huys (PvdA): Ik vind het
heel verstandig om een vertrouwens–
persoon aan te stellen, al was het
maar om de schijn te vermijden, dat
op de een of andere wijze intern een
correctie plaatsvindt, als mensen
zich op de een of andere wijze
geïntimideerd voelen. Men kan zich
dan altijd met voorbijgaan van de
ambtelijke top, via de vertrouwens–
persoon tot de minister wenden. Een
vertrouwenspersoon kan in die zin
een belangrijke functie vervullen.
Overigens hoop ik dat hij geen werk
krijgt.
De heer Ter Veer (D66): Is dat niet
overbodig en tegenstrijdig? U bent
zeer positief over het zwaluwproject.
Daarnaast doet u indirect een niet
mis te verstane suggestie wat de top
betreft. Denkt u daarbij aan één of
aan meerdere mensen? U vindt dat
er iets moet gebeuren. Tegelijkertijd
merkt u op dat de cultuuromslag via
het zwaluwproject al gestalte begint
te krijgen. Is het dan niet overbodig
ook nog een vertrouwenspersoon
aan te stellen, die dan ook nog in
een zeer moeilijke positie komt te
verkeren? De heer Blauw heeft
gezegd dat hij in een gewetenscon–
flict komt wat betreft de vraag of hij
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een oordeel over de vertrouwens–
persoon moet geven.
De heer Huys (PvdA): Ik dank de
heer Blauw zelf heel wel in staat is
om uit dit gewetensconflict te
geraken. L) zegt dat het instellen van
een vertrouwenspersoon in strijd is
met het redelijk vertrouwen dat ik
heb uitgesproken in hetgeen in gang
is gezet. Uit het rapport blijkt dat
sommige betrokkenen op het minis–
terie zich geïntimideerd voelen. Het
is dan de vraag of het niet verstandig
is om de mensen die dat gevoel
hebben, de kans te geven zich tot
iemand te wenden waarvan men
zeker weet dat die dat gevoel niet
veroorzaakt heeft. De ambtelijke top
is namelijk verantwoordelijk voor het
ontstaan van dat gevoel.
De heer Ter Veer (D66): Wat
gebeurt er daarna? Als de vertrou–
wenspersoon de klacht heeft aange–
hoord, tot wie moet hij zich dan
wenden? Niet tot de Kamer, want die
bemoeit zich daar niet mee. Niet tot
de SG, want die is niet politiek
verantwoordelijk. Hij wendt zich dus
tot de minister. Dan ben je terug bij
mijn opmerking in eerste termijn dat
de minister de vertrouwenspersoon
behoort te zijn.
De heer Huys (PvdA): Die oplossing
kan gekozen worden. Het lijkt mij
ook wel een goede keuze. De
minister moet zelf een beslissing
nemen in dezen. Als hij denkt dat hij
een en ander langs deze lijn het best
kan uitvoeren, moet dat maar
gebeuren. Hij kan dan ervaring met
deze werkwijze opdoen. Wij zullen
de resultaten daarvan wel zien.
De vergadering wordt enkele
minuten geschorst.

D
Minister Bukman: Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de geachte
afgevaardigden voor hun inbreng in
eerste termijn. Ik begin met een
aantal algemene opmerkingen
aansluitend op het eerste deel van
de interventie van mevrouw Beckers.
Zij merkte op dat het rapport van de
commissie-Kroes de geruchten die
de ronde doen, bevestigt. Die
conclusie trok zij erg snel, want de
ernstigste beschuldigingen die zljn
geuit, namelijk die van het illegaal
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afluisteren, van het onoirbaar
uitdelen van gouden handdrukken
om daarmee lastige medewerkers
een goed heenkomen te geven, zijn
vierkant ontkend door de commissie.
Enkele andere geachte afgevaar–
digden hebben nog eens aangegeven
hoe belangrijk het is om te bewijzen
dat deze heftige beschuldigingen die ook "zwaar vielen" bij het depar–
tement - onjuist blijken te zijn.
Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Voorzitter! Er is sprake
van een misverstand. Dit punt is in
het debat in september ook al aan de
orde geweest. De minister reageert
op de geruchten van NOS– Laat. Ik
heb het nooit gehad over lllegale
zaken en over illegale gouden
handdrukken. Wel heb ik gezegd dat
er zoveel mensen met gouden
handdrukken zijn weggepromoveerd.
De minister zei in het debat in
september dat hij grote vraagtekens
zette bij het gerucht dat er sprake
zou zijn van intimidatie. Die intimi–
datie wordt echter door het rapport
bevestigd. Kortom, ik meen dat de
minister vandaag reageert op wat de
Kamer heeft gezegd en niet alleen
maar op geruchten in de media.
Minister Bukman: Nee, ik reageer
nu op wat u hebt gezegd in eerste
termijn. U merkte op dat het rapport
van de commissie de geruchten
bevestigt die aanleiding hebben
gegeven tot het instellen van de
commissie. Althans, dat heb ik van u
begrepen. Als ik u verkeerd
begrepen heb, is er inderdaad sprake
van een misverstand, waarvoor dan
mijn excuses.
Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Ik heb letterlijk
gezegd: de zogenaamde geruchten
van een falend management dat
leidde tot een klimaat van
wantrouwen en intimidatie, is door
het rapport meer dan bevestigd.
Mmister Bukman: Dan heb ik niet
goed geluisterd, waarvoor mijn
excuses.
Voorzitter! Overigens is het al
ernstig genoeg, ook voor mij als
verantwoordelijk bewindspersoon,
dat de commissie door haar oordeel
bijvoorbeeld op het punt van de
intimidaties een bepaalde vervelende
sfeer oproept, terwijl zij niet heeft
kunnen bevestigen, na zeer uitvoerig

24 juni 1992
TK 93

93-5793

Bukman
onderzoek, of de zware beschuldi–
gingen terecht zijn geuit. Ik zal dan
ook alles op alles zetten om te
voorkomen dat een dergelijke
situatie ooit weer ontstaat. Ik wil
duidelijk stellen dat een besluit om
een vertrouwenspersoon aan te
stellen, genomen wordt ter nadere
zekerheid. Die vertrouwenspersoon en dat zeg ik ook tegen de heer
Blauw - wordt niet aangesteld als
"het hart van de beslissingen" om te
komen tot een situatie waarin dit
soort dingen niet meer kan
voorkomen. Hij wordt alleen aange–
steld ter nadere zekerheid, gezien
ook de geschiedenis. Het hart van de
zaak om te voorkomen dat zich in de
toekomst dergelijke dingen zullen
voordoen, is dat wij op alle fronten
proberen, de leidinggevende mensen
op het departement, ook op directie–
niveau, meer wegwijs te maken op
het punt van het personeelsbeleid,
zodat een andere sfeer kan ontstaan
ten departemente waardoor zaken
als intimidatie überhaupt niet meer
voorkomen. Gezien de geschiedenis
en het type discussie vind ik het als
extra zekerheid en zorgvuldigheid
noodzakelijk, een vertrouwens–
persoon aan te stellen die aan mij zal
rapporteren.

De heer Blauw (VVD): Ik wil even
een misverstand uit de weg ruimen,
zodat ik daarop in tweede termijn
niet behoef terug te komen. De
minister bedoelt met het verleden
ook degenen die het gevoel hebben
onterecht tussen wal en schip
terecht te zijn gekomen, die versneld
zijn afgevloeid of andere functies
hebben gekregen enz.? Geldt het ook
voor degenen die oorspronkelijk wel
actief waren binnen het ministerie en
op enigerlei wijze behoefte hebben
aan een gesprek met een vertrou–
wenspersoon? Staat voor hen ook de
deur open?

een kwestie van bestuurlijke zorgvul–
digheid.
Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): De Kamer heeft zelf
nogal een punt gemaakt van die
onafhankeiijkheid. Ik vind het dan
ook heel verstandig dat de minister
daar op die manier op heeft
mgespeeld

Minister Bukman: De heer Ter Veer
gaat ervan uit dat de vertrouwens–
persoon een man is met een
dagelijks spreekuur van zes uur,
zodat je wekelijks gesprekken moet
hebben met de vertrouwensman,
herstel: vertrouwenspersoon. De
persoon zal worden aangesteld. De
intensiteit van de communicatie
tussen de betreffende persoon en
mijzelf hangt af van de mate waarin
hij benaderd wordt en door wie
alsmede van het type geval zowel uit
het heden als uit het verleden.

Minister Bukman: Het kan wat mij
betreft ook een jonger iemand zijn
zonder baard. Laten wij echter niet
zo in details hierover discussiëren.
Het gaat erom dat er iemand is tot
wie mensen die menen niet juist
behandeld te zijn geweest in het
verleden of die menen nu niet juist
behandeld te worden, zich kunnen
richten. Die persoon moet vertrou–
wenwekkend zijn. Daar gaat het om.
Dat heeft niets met leeftijd of baard–
groei te maken.
De heer Ter Veer heeft gevraagd
of er enige politieke duiding gegeven
moet worden aan het feit dat de heer
Visser, een van de medewerkers van
het ministerie van Algemene Zaken,
het secretariaat had. Aan dat feit
moet geen politieke duiding worden
gegeven. Ik vond het niet juist, het
secretariaat van zo'n commissie in
handen te geven van iemand van
mijn departement. Dat heeft niets te
maken met politieke duiding. Het is

Minister Bukman: Mijnheer de
voorzitter! In het kader van mijn
inleidende opmerkingen wil ik nog
iets zeggen over de analyse van de
situatie in het verleden rondom het
departement, een situatie die
misschien heeft geieid tot of heeft
bijgedragen aan het ontstaan van
een bepaalde stijl van werken.
Overigens: ik heb voor het werk
van de commissie veel waardering.
Ik had willen beginnen met mijn
waardering uit te spreken, maar het
is nog niet te laat om dat te zeggen.
Er heeft veel dynamiek in het depar–
tement gezeten, ook door de
beleidsontwikkeling. Eerst was er
sprake van kwantitatieve doelstel–
lingen, gericht op zoveel mogelijk
produceren en exporteren. Daarna
kwam er een omslag naar een type
landbouwbeleid, waarin de kwaliteit
een grotere rol speelt dan de
kwantiteit en waarin integratie moet
plaatsvinden tussen produktie–,
milieu–, natuur– en landschapsdoel–
stellingen. Het is duidelijk dat in zo'n
situatie, in aanmerking nog nemend
dat een eenheid van het voormalige
ministerie van CRM bij ons depar–
tement kwam, terwijl er bovendien
sprake was van het op bepaalde
punten reorganiseren van de rijks–
dienst, van een grote
efficiency-operatie, enz. op het
departement een zekere onrust
ontstaat, hetgeen kan leiden tot een
reactie van de ambtelijke leiding die
wordt getypeerd door top-down
betrekkelijk hard management. Dat is
te verklaren, maar daarmee niet
goed te praten.
Dit is de reden waarom ik onmid–
dellijk na mijn aantreden, de situatie
ten departemente analyserend, tot
de conclusie ben gekomen dat het
op een aantal punten anders moest.
Ik heb direct een aantal besluiten in
die richting genomen. Ik herinner
eraan dat de commissie-Kroes in het
evaluatierapport gesteld heeft: na
het aantreden van beide bewinds–
lieden is men na enige analyse de

Tweede Kamer

Functioneren ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

24 juni 1992
TK 93

De heer Ter Veer (D66): In de brief
van 22 mei spreekt de minister over
een externe vertrouwenspersoon.
Deze persoon staat dus niet op de
loonlijst van het ministerie. Wordt hij
met naam en toenaam en voorzien
van telefoonnummer in het perso–
neelsblad gepresenteerd aan de
12.000 ambtenaren van het minis–
terie? Elk van die ambtenaren kan de
vertrouwenspersoon benaderen. De
minister heeft regelmatig een
gesprek met de aan te stellen
functionaris om te horen wie zich
hebben kenbaar gemaakt.

Minister Bukman: Ja.
De heer Ter Veer (D66): Zou de
minister iets concreter kunnen zijn?
Denkt hij eventueel aan een vertrou–
wensvrouw? In een vrouw stelt men
misschien meer vertrouwen.
Minister Bukman: Ik heb het woord
vertrouwensman onmiddellijk
ingeslikt, niet omdat deze persoon
naar mijn mening per se een vrouw
moet zijn, maar omdat de keuze nog
niet gemaakt is.
De heer Ter Veer (D66): Denkt de
minister aan een ouder iemand? In
het geval van een man zou je aan
iemand met een baard kunnen
denken, waar je in vol vertrouwen
naartoe stapt.
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goede richting ingeslagen. Ik ben
voor die uitspraak dankbaar, want
het is een uitspraak van een
commissie van een hoge standing en
hoge kwaliteit.
Mijnheer de voorzitter! Ik heb in
mijn nieuwjaarstoespraak dit jaar de heer Blauw beschikt daar niet
over; dat stuk kan hem alsnog
worden toegezonden; deze
toespraak is meen ik gepubliceerd in
het personeelsblad, zodat het een
openbaar stuk is - gezegd: wij
moeten met z'n allen koersen naar
een opener departement. Dat wil
zeggen opener naar binnen, dus
zorgen dat de communicatie goed is,
en opener naar buiten. Er is geen
enkele reden om defensief te zijn.
Wij moeten offensief zijn. Ons beleid
kan de toets der kritiek doorstaan en
heeft de instemming van de Kamer,
dus daar moeten wij offensief mee
omgaan.
Ik heb ook gesproken over
integratie om nogmaals te
benadrukken hoe belangrijk het is
dat er vanuit diverse invalshoeken
echt wordt gewerkt aan het geïnte–
greerde beleid waarin natuur,
landschap en milieu evenwaardige
plaatsen hebben ten opzichte van
produktie, terwijl het vroeger
eigenlijk alleen om produktie ging.
Verder heb ik gesteld dat wij
ervoor moeten zorgen dat binnen het
departement verantwoordelijkheid
wordt genomen en ook wordt
gegeven. Ik heb erop gewezen dat
het niet alleen een kwestie is van
alles doorschuiven naar de top, waar
de knopen moeten worden
doorgehakt en de verantwoorde–
lijkheid moet berusten. De verant–
woordelijkheid moet aan de voet
beginnen. Dat is ook de reden
waarom wij, als wij in de bewindslie–
denstaf over een beleidsonderdeel
discussiëren, aitijd de auctor intellec–
tualis van het produkt erbij halen. Ik
doel op de man of vrouw die het stuk
geschreven heeft, de voorberei–
dingen ter hand heeft genomen, enz.
Zo zijn wij ook met de dossierstaven
aan de slag gegaan, dwars door de
organisatie heen. De bedoehng Is
ervoor te zorgen dat alle lagen van
de organisatie die bezig zijn met de
oplossing van bepaalde problemen
daarvoor ook de verantwoorde–
lijkheid te dragen krijgen, zodat zij
ook in directe zin verantwoording
moeten afleggen aan de ambtehjke
en de politieke leiding.

Ik wil een paar dingen zeggen over
arbeidsverhoudingen en personeels–
beleid. Ik heb al iets gezegd over de
vertrouwenspersoon, waarover
mevrouw Beckers vragen stelde. Ik
ieg er de nadruk op dat ik liever een
buitenstaander heb dan iemand van
mijn eigen departement. Het is beter
daarvoor iemand te hebben die niet
bij de organisatie betrokken is en dus
niet iemand van binnen het depar–
tement, hoe onafhankelijk die ook
voor het oog kan zijn, door
ervaringen enz. Een buitenstaander
kan zo'n rol beter vervullen, in
directe samenwerking met de
politieke leiding. Er kan dan recht–
streeks verantwoording worden
afgelegd. De heer Van Noord maakte
opmerkingen ter zake.
De secretaris-generaal is in laatste
instantie verantwoordelijk voor het
personeelsbeleid. Dat neemt niet
weg dat ik, behorend bij de politieke
leiding van het departement, voor de
hele gang van zaken een verantwoor–
dingsplicht heb tegenover het
parlement. Voor sfeer, cultuur,
werkwijze en personeelsbeleid ten
departemente draag ik de politieke
verantwoordelijkheid. Dat laat
onverlet dat de secretaris-generaal
voor het dagelijkse werk ter zake de
hoogste verantwoordelijkheid draagt.
ledereen erkent dat je een proces
van cultuurverandering niet kunt
inzetten door even de knop om te
draaien en te zeggen: morgen–
ochtend om tien uur is er een nieuwe
cultuur. Daar gaat geruime tijd
overheen. De heer Blauw en anderen
hebben gevraagd of ik mij wil
commiteren aan dat proces en voor
de troep - "troep" in de goede zin
van het woord - uit wil lopen. Het
antwoord op de vraag of ik dat
proces wil trekken is volmondig: ja.
Ik heb mij eraan gecommiteerd op
het moment dat wij over de verande–
ringen in cultuur en stijl enz. zijn
gaan praten op het departement,
nadat de staatssecretaris en ik zijn
benoemd als de politieke ambts–
dragers aldaar.
Mijnheer de voorzitter! Om alle
misverstanden uit te sluiten: onder
een ambtelijke top versta ik de
secretaris-generaal en de direc–
teuren-generaal, alsmede hun plaats–
vervangers, in totaal zeven mensen.
Mevrouw Beckers heeft gezegd dat
een ambtelijke top die een aantal
jaren heeft gefunctioneerd niet kan
worden omgeprogrammeerd, zodat

hij opeens iets anders gaat doen. De
heer Leerling twijfelde een beetje
over die ambtelijke top. De heer
Servaes Huys had mij vroeger al
eens gevraagd of de ambtelijke top
niet eens wat "reshuffled" moest
worden. Ik herinner mij dat gesprek
nog levendig.
Ik herhaal wat ik bij eerdere
debatten al eens heb gezegd. Bij de
binnenkomst op het departement,
eind september 1990, heb ik op de
vraag die mij op de stoep werd
gesteld, of ik de ambtelijke top eruit
ging gooien, geantwoord: neen, ik ga
aan het werk. Ik wilde er niet binnen–
komen met een preoccupatie dat ik
met een soort schone lei zou moeten
beginnen, onzorgvuldig omgaand
met de ambtelijke top. Wij zijn aan
het werk gegaan. Wij hebben
spoedig ontdekt dat er bepaalde
dingen veranderd moesten worden in
wat ik maar noem de bedrijfscultuur.
Wij als politiek-verantwoordelijken
hebben daarover discussies gehad
met de ambtelijke top. Daarbij werd
aangegeven welke richting wij op
moesten en welke lijnen gevolgd
moesten worden. De vragen die
gesteld werden, waren onder andere:
kunnen jullie dat meemaken
(minimumopstelling), kunnen jullie
eraan meewerken (minimum-plus) en
zijn jullie bereid om je daar samen
met de politieke leiding voor in te
zetten en kan er gemotiveerd in een
goede richting worden gewerkt? Het
antwoord was: ja. Sindsdien hebben
mijn ervaringen bevestigd dat het
gaat met elkaar. Dit betekent dat de
ambtelijke top wat afstand neemt
van de vroegere werkwijze.
Er hoeft toch geen ander genen–
pakket te komen, als je een draai in
je werkwijze en in je interne beleid
invoert, omdat je samen met de
politieke leiding tot de conclusie was
gekomen dat een aantal dingen niet
deugden? Ik kan mij best voorstellen
dat een aantal geachte afgevaar–
digden van mening zijn dat je toch
een zeker risico neemt. Zeker, maar
dat geldt ook als je zegt: vrinden,
gaat heen, want ik zoek een andere
ambtelijke top.
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De heer Blauw (VVD): De minister
heeft gezegd: wij hebben een
diepgaand gesprek gehad, wij gaan
een nieuwe richting in en het is
mogelijk om dat met de huidige
bezetting te doen. Mag ik daaruit
afleiden dat uw ambtsvoorganger dit
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onderwerp verwaarloosd heeft? Deze
stelling heb ik hier namens de
VVD-fractie verwoord.
Minister Bukman: Ik matig mij geen
oordeel aan over het doen en laten
van mijn ambtsvoorganger. Bij mijn
aantreden heb ik gezegd, dat ik
buitengewoon veel waardering had
voor zijn ministerschap en dat ik
bereid was om de erfenis lock, stock
and barrel over te nemen. Daar
hoorden ook dingen bij waarvan ik
nu zeg: dat rnoet vandaag de dag
anders Ik discussieer nu niet
expliciet over het beleid waar mijn
voorganger verantwoordelijk voor
was.
De heer Van Middelkoop (GPV):
De minister had het over zijn werken
met de ambtelijke top. Ik kom daar
niet aan; ik kan dat onderschrijven.
Maar ik wijs toch nog op de ernst
van de verantwoordelijkheid die de
minister nu op zich neemt. De
minister heeft zich namelijk niet
gedistantieerd van bepaalde belang–
rijke passages in het rapport. Daarin
staat onder andere: het vertrouwen
in de ambtelijke top is ernstig
aangetast. Blijkens de brief van de
minister wordt die kwalificatie ook
onderschreven. Desondanks zegt de
minister: ik ga verder en ik vertrouw
erop dat het vertrouwen in die top
hersteld wordt. Dat mag, maar het is
goed als dat hier klip en klaar ook
wordt uitgesproken.
Minister Bukman: Ik heb in de brief
aan de Kamer geschreven dat ik mij
kan vinden in de aanbevelingen van
de commissie. Dat is iets anders dan
dat ik elke zin, komma, punt en
andere leestekens van het rapport
van de commissie onderschrijf, iets
wat u nu suggereert.
De heer Van Middelkoop (GPV):
Maar de minister moet zich wel reali–
seren dat bepaalde passages in het
onderzoeksrapport met meer en
andere met minder zorgvuldigheid
opgesteld zijn. Wij kunnen er gerust
van uitgaan dat de passage die ik
zoëven geciteerd heb, met zeer vee!
zorgvuldigheid geformuleerd is. Als
de minister zich daar niet van distan–
tieert, neemt hij deze opmerking in
het onderzoeksrapport analytisch
voor zijn rekening.

rapport maakt geen deel ult van het
standpunt van de commissie, zoals
de commissie zelf ook zegt. Men
heeft dat onderzoeksrapport niet
doorgewerkt om na te gaan of men
het er op elke punt mee eens is. Wel
heeft men op basis van dat stuk
aanbevelingen gedaan. En de aanbe–
velingen onderschrijf ik. Ik heb er,
eerlijk gezegd, weinig behoefte aan
om het onderzoeksrapport hier
pagina voor pagina met u door te
nemen om na te gaan wat u en ik
ervan vinden, terwijl de commissie
aangeeft dat het voor haar een
basisdocument is geweest en dat het
niet in die omvang haar standpunt is.
Houdt u zich er echter van overtuigd
dat ik het wel nauwkeurig heb
gelezen. Je kunt er ook lessen uit
halen die misschien niet onmiddellijk
zijn verwoord in een aanbeveling van
de commissie.
Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Wil de minister
reageren op opmerkingen en brieven
die wij gekregen hebben van
ex-ambtenaren en huidige ambte–
naren van zijn ministerie, die het
uitermate twijfelachtig vinden of dit
vertrouwen zo hersteld kan worden
dat er echt nog de mogelijkheden
zijn als de minister denkt?
Minister Bukman: Ik wil best een
oordeel geven over brieven die
mevrouw Beckers heeft gekregen,
maar dan moet ik ze wel hebben. Dat
lijkt mij een soort basisvoorwaarde,
anders kan ik er niet op reageren. Ik
doe het in geen geval uit de losse
pols.
Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Laat ik de vraag
anders stellen. Vindt de minister dat
het vertrouwen in de ambtelijke top
echt is aangetast of vindt hij dat
eigenlijk maar onzin?

vertrouwen in de ambtelijke top. Dat
is slecht, maar met de nieuwe
werkwijze die wij ontwikkelen en
waarmee wij al een aantal stappen
hebben genomen, kan het
vertrouwen in de ambtelijke top, voor
zover dat was aangetast, snel
worden hersteld, als blijkt dat die
werkwijze, zoals door de commissie
wordt bevestigd, goed is. Maar ik
zeg er in de richting van mevrouw
Beckers wel bij dat degenen die
vertrouwen hebben in de ambtelijke
top, zich niet richten tot leden van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal.
De Kamer krijgt altijd een selectie.
Als daaruit blijkt dat er personeels–
leden zijn die geen vertrouwen in de
ambtelijke top hebben, vind ik dat
ernstig genoeg, maar ontvangen
brieven zijn nooit helemaal en vaak
in zeer beperkte mate maatgevend
voor de situatie ten departemente.
Nogmaals, ik vind elke brief, van wie
dan ook, waarin wordt uitgesproken
dat men de ambtelijke top niet het
vertrouwen schenkt, een slecht teken
dat serieus moet worden genomen.
De oplossing van dat vraagstuk kan
naar mijn idee echter alleen bereikt
worden, als een nieuwe werkwijze op
gang komt en daarmee goede resul–
taten worden bereikt èn als ik het
departement daarin meekrijg. Dat is
het punt. Het is niet een kwestie van
top-down zeggen dat het morgen
geheel anders moet, maar het
proces moet door de gehele organi–
satie heen gaan. Daarmee zijn wij
aan de slag gegaan en ik heb er veel
vertrouwen in dat dit gaat lukken.
Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Om misverstanden te
voorkomen, wij moeten nu niet doen
alsof wij het hebben over enkele
brieven. Net zoals een aantal mensen
geen reden heeft om brieven te
schrijven - dat ben ik met de
minister eens - is er natuurlijk ook
een aantal mensen dat wel klachten
heeft, maar vindt dat zij geen brief
moeten schrijven. Het is duidelijk
genoeg dat het niet zo is dat dat
debat is gevoerd, de commissie is
ingesteld en wij nu weer dit debat
voeren, omdat er een paar brieven
en een paar problemen waren.

Minister Bukman Het onderzoeks–

Minister Bukman: Het woord
"onzin" heeft u mij niet horen
gebruiken en u moet mij dat ook niet
in de mond leggen. Ik heb natuurlijk
niet voor niets bij mijn binnenkomst,
toen ik de werkwijze en de kwalifi–
caties van "hard management" en
"top-down" signaleerde, gezegd dat
wij daarin verandering moesten
brengen, omdat ik zelf ook veron–
derstel dat een al te strakke
top-down-benadering uiteindelijk kan
leiden tot een ondergraving van het

Minister Bukman: Ik wil helder zijn.
Als iedereen ten departemente het
volle vertrouwen in de ambtelijke
leiding heeft, komen er natuurlijk
geen brieven bij leden der Staten–
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Generaal waaruit het tegendeel
blijkt Als er dus dergelijke brieven
komen en zij een soort categorie
gaan worden, is dat natuurlijk een
teken aan de wand. Ik heb nogmaals - bij binnenkomst dingen
aangetroffen, die de motivatie van
de medewerkers niet verhogen en
onvoldoende kansen voor ontplooiing
boden. Ik vond, dat er anders
gewerkt moest worden met een
grotere betrokkenheid van de
medewerkers op alle niveaus. Dat is
niet iets van het even opschrijven,
een kopietje maken en zeggen, dat
het daarmee rond is. Het is een heel
proces. De commissie gebruikt
daarvoor het woord cultuurveran–
dering. Zelfs in onze hectische
samenleving doe je daar tientallen
tot honderden jaren over. Het vraagt
dus in ieder geval tijd.
Mij is gevraagd hoeveel tijd ik
denk ervoor nodig te hebben. De
secretaris-generaal heeft in een
interview gezegd, dat daarvoor twee
jaar nodig was. Hij zei dat ongeveer
op hetzelfde moment waarop ik in
een interview zei, dat de zaken voor
het einde van deze kabinetsperiode
op orde zijn en duidelijk is, dat de
nieuwe weg succesvol is. Daarbij kan
altijd nog van mening worden
verschild over de vraag wat er achter
de komma moet gebeuren.
Overigens blijkt uit deze twee
uitspraken, die geheel onafhankelijk
van elkaar zijn gedaan, hoe goed de
samenwerking tussen de politieke en
de ambtelijke leiding is.
Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Zou dat betekenen,
dat de minister ons die evaluatie per
1 januari 1994 wil toezeggen?
Minister Bukman: Mevrouw
Beckers, ik zal u nog wat anders
vertellen! Deze hele operatie is voor
mij zo ontzaglijk priontair, dat u van
mij al een eerste evaluatie krijgt in
de memorie van toelichting bij de
begroting voor 1993 en in de
memorie van toelichting bij de
begroting voor 1994 krijgt u die
opnieuw! Ik vind dat mijn eigen
verantwoordelijkheid en ik heb er
geen behoefte aan daarvoor
externen aan te trekken. Dat doen
wij zelf. Het zal de komende jaren als
een belangrijk punt in de memorie
van toelichting bij de begroting
terugkeren. En daar hoort het ook
thuis!

Tweede Kamer

Minister Bukman: Uitgaande van
een normaal verloop van zaken zal
dat in het voorjaar van 1994 zijn.

Dan nog een paar opmerkingen
over de beleidsontwikkeling.
Mevrouw Beckers heeft gezegd dat
de commissie te optimistisch is, niet
op het punt van mest en gewasbe–
schermingsmiddelen, maar op het
punt van de integratie van natuur–
beleid en landschapsbeleid aan de
ene kant en het produktiebeleid aan
de andere kant. De heer Van Noord
heeft ook aan dit punt aandacht
besteed. Ik wijs erop dat wij met de
zaak bezig zijn, dat wij midden in het
gehele proces zitten. Wij hebben al
een paar maal ook in deze Kamer
intensieve discussies gevoerd over
deze beleidsonderdelen. Wij hebben
nu het structuurschema Groene
ruimte in voorbereiding. Dat wordt
nog een heel belangrijk document,
want aan de hand daarvan gaat
blijken of het mogelijk is om datgene
wat wij willen integreren in het kader
van een breed landbouwbeleid, ook
ruimtelijk kan worden vertaald. Ik
denk dat dit een testcase wordt en
dat daarmee de vraag zal worden
beantwoord of wij beleidsmatig met
het bijeenbrengen van verschillende
disciplines in het departement de
juiste koers hebben gekozen.
Dan de openheid naar buiten toe.
De heer Van Noord heeft nog eens
gereleveerd met hoeveel groepen in
de samenleving LNV intensief
communiceert. Ik wijs erop dat dat
niet allemaal beleidsrelevant is. De
beleidsrelevante, maatschappelijke
groeperingen zijn, in een zeer wille–
keurige volgorde, de consumenten–
organisaties, de organisaties op het
terrein van natuur en milieu, de
organisaties op het gebied van
industrie en handel en de organisatie
van de primaire producenten, het
Landbouwschap. Deze opsomming
geeft wel aan dat het landbouw–
beleid niet meer een soort kwanti–
tatief produktiebeleid is, maar dat wij
andere overwegingen bij de
landbouwpolitiek betrekken. Het ligt
voor de hand dat dit een proces is
waaraan LNV ambtelijk heeft moeten
wennen. Wij hebben in ieder geval
afgesproken dat wij geen defensieve
houding zouden aannemen, niet de
deur zouden dichtdoen, maar
integendeel alle deuren zouden
opengooien en op een offensieve
manier naar de achterbannen toe
zouden gaan om met deze achter–
bannen van gedachten te wisselen
over de toekomst van het beleid in
de volle breedte.
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Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Daar ging ik al van uit,
want ik had al geconstateerd, dat u
dit in de Eerste Kamer had
toegezegd. Maar als u nu zelf zegt,
dat u voor de komende verkiezingen
in 1994 toch een heel eind op streek
wilt zijn, vraag ik u of u bereid bent
om rond 1 januari 1994 met een
evaluatie te komen; verslaggeving is
namelijk heel wat anders dan
evaluatie. Dan kunnen wij er voor de
verkiezingen nog eens even over
praten! Als alles goed gaat, hoeft dat
natuurlijk niet uitvoerig te zijn.
Minister Bukman: Waarom zou je in
de Kamer niet met elkaar van
gedachten wisselen over dingen die
goed gaan! Het hoeft toch niet altijd
te gaan over dingen die niet deugen!
Het is een kwestie van prioriteiten.
Als ik echter jaarlijks een evalu–
erende paragraaf over dit proces in
de memorie van toelichting opneem,
kwijt ik mij daarbij van mijn verant–
woordelijkheid ter zake. In een apart
evaluatierapport zie ik geen heil Ik
vind het ook niet nodig als je regel–
matig de Kamer rapporteert via de
memorie van toelichting. Nogmaals,
ik zie niets in een bijzondere
evaluatie op dit punt, buiten de
normale procedures om.
Voorzitter! Ik wil een paar opmer–
kingen maken over het veranderings–
proces. Aan het begin van mijn
reactie in eerste termijn heb ik
gezegd, dat de commissie-Kroes
heeft waargenomen dat de
ingeslagen weg de goede is. Dat
rechtvaardigt nooit het onder het
karpet vegen wat nog niet goed is.
Als er kritiek wordt uitgeoefend, mag
je nooit zeggen dat er ook goede
dingen zijn. Als ze op de weegschaal
worden gelegd en "goed" het
zwaarst blijkt te zijn... Nee, alles wat
mankeert behoeft zorgvuldige
aandacht. Ik hoop dat ik in mijn
reactie op uw interventies duidelijk
heb gemaakt dat ik mij daar zeer
sterk voor zal inzetten. Er is mij
gevraagd termijnen te noemen. Ik
denk dan aan de eerstvolgende
verkiezingen, niet precies wetende
wanneer die zullen worden
gehouden.
De heer Blauw (VVD): In november.
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Er is nog gevraagd hoe het zit met
de circulaire inzake de rol van de
AID. Ik moet de Kamer erop wijzen
dat die circulaire herroepen is en er
dus niet meer is. Het heeft mij een
beetje verbaasd dat dat punt nog in
het rapport van de commissie-Kroes
voorkwam. De AID speelt geen rol
meer, zoals in het verleden gerecht–
vaardigd zou zijn geweest op basis
van de circulaire van 1986. Wij
hebben daar radicaal een streep
door gehaald. Als er iets onderzocht
moet worden, dan moeten de justi–
tiële autoriteiten er maar aan te pas
komen. De AID doet het niet meer.
Wij hebben overigens een project–
groep die de hele reorganisatie van
de AID, eventueel in combinatie met
de Econornische controledienst, in
goede banen leidt. Wij hebben het
punt van de vestigingsplaats vooraf,
ook op verzoek van de medewerkers,
"afgeconcludeerd". Ik gebruikte nu
een heel lelijk woord, voorzitter! Het
hele reorganisatieproces moet echter
nog echt op gang komen.
De heer Van Middelkoop (GPV): Ik
dank de minister voor dit heldere
antwoord. Ik had die vragen gesteld.
In september spraken wij ook over
deze zaak. De minister wilde toen de
circulaire wel intrekken maar hij zei
daarbij dat hij dat niet alleen kon
doen. Nu wekt hij de indruk alsof die
circulaire een tijd geleden al is
ingetrokken.

commissie heeft daarover een
oordeel gegeven. Toen ik minister
van LNV werd, heb ik bevorderd dat
er een staatssecretaris zou komen. Ik
heb het gewaardeerd dat er een
staatssecretaris is gekomen. Ik vind
het onder de huidige omstandig–
heden, waarin wij bezig zijn om een
aantal heel moeilijke beleidswen–
dingen tot stand te brengen en te
stabiliseren, noodzakelijk dat wij een
tweehoofdige politieke leiding
hebben. Het woord "tweehoofdig" is
buitengewoon verwarrend. Er is een
eenhoofdige politieke leiding, maar
het werk wordt door twee personen
gedaan. Nogmaals, de leiding is
eenhoofdig. Er is politieke leiding en
er zijn geen politieke leidingen of iets
van dien aard. Ik vind dit heel essen–
tieel. Van het begin af aan heb ik
gezegd dat dit voor mij niet automa–
tisch inhoudt dat er tot in lengte van
jaren twee bewindspersonen op het
departement zullen zijn. Nogmaals,
dat zijn besluiten die, nadat zij in de
afgelopen jaren zijn geëvalueerd in
het kader van een kabinetsformatie–
proces, genomen worden.

De vragen die mevrouw Beckers
aan de orde stelde, gingen niet
zozeer over de beleidsformuleringen
als zodanig. Ook zij steunt die van
ganser harte. Het gaat veel meer om
de vragen: hoe moet dit geïmple–
menteerd worden, op welke termijn,
om welke bedragen gaat het,
enzovoort. Dit is compleet iets heel
anders dan de vraag over beleidsont–
wikkelingen en beleidsintegratie. Die
betreft dus meer de beleidsuit–
voering. Mevrouw Beckers heeft
daar ook een motie over ingediend,
die breed aanvaard en aangenomen
is. Ik kan haar verzekeren dat wij op
het departement met grote inzet en
voortvarendheid werken aan de
vertaling van de wens die zij en de
Kamer met haar in die motie uitge–
sproken heeft. Dat wordt zichtbaar in
het structuurschema Groene ruimte,
in de meerjarenprogramma's natuur–
beleid en in de begroting 1993. Ik
kan pas beoordelen of mevrouw
Beckers tevreden is als wij met de
Kamer het debat voeren aan de hand
van de stukken die ik net heb
genoemd.

D

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Ik heb in eerste
termijn ook gezegd dat dat een
kwestie van politieke beoordeling is.
De commissie had het alleen over de
integratie en het bestrijken van het
gehele terrein. Ik kijk echter best op
van wat de staatssecretaris nu zegt.
Er gaan de laatste tijd wat geruchten
dat in de begroting voor volgend jaar
niet of nauwelijks geld is uitge–
trokken om de snellere realisering
mogelijk te maken. Wij hebben het
rapport gehad: er is zo'n 150 mln.
tot 200 mln. nodig. Zegt de staatsse–
cretaris nu: wij vechten hard bij de
begrotingsbesprekingen om dat
bedrag ook op tafel te krijgen?

Minister Bukman: Misschien wist ik
toen niet helemaal hoe de zaak in
elkaar zat. Tussen toen en nu zit veel
tijd. Dat wil ik best erkennen. Maar
die circulaire is ingetrokken en daar
gaat het hier toch vooral om. Ik wil
niet dat de AID in het personeels–
beleid een soort controlerende
functie zal vervullen en opsporings–
bevoegdheden krijgt. Dat is slecht.
Dat moeten wij niet doen. Daarom
hebben wij daar radicaal een streep
doorgehaald.
Ten slotte nog iets over de positie
van de staatssecretarïs. De

Staatssecretaris Gabor: Voorzitter!
Ik wil graag ingaan op diverse
thema's en vragen die gesteld zijn
door de leden van de Kamer. Ik heb
een en ander in vier thema's gegroe–
peerd: integratie van het natuur–
beleid; de directie NBLF waar, met
het oog op de decentralisatie-impuls
naar gevraagd is; de problematiek
van de openluchtrecreatie en het
gewasbeschermingsbeleid, waarop ik
heel kort zal ingaan.
Over de integratie van het natuur–
beleid hebben mevrouw Beckers en
de heren Van Noord en Huys
gesproken. Het is goed, vast te
stelien dat de commissie-Kroes vol
lof is over de wijze waarop dat beleid
ingebouwd is in de beleidsstructuur
van het ministerie. Het is heel goed
te weten dat het Natuurbeleidsplan,
hetgeen een van de duidelijke
exponenten van het beleid is, breed
gedragen wordt in deze Kamer, in
maatschappelijke organisaties en
anderszins en dat daarin de vertaling
van het inbedden van het totale
beleid op een goede wijze gebeurd
is. Dat de commissie-Kroes dat
vaststelt, stemt tot tevredenheid. Het
sterkt en stimuleert bij de uitvoering
van het beleid.

Staatssecretaris Gabor: Ik heb net
aangegeven dat op het departement
hard gewerkt wordt om, binnen de
gegeven omstandigheden, een
correcte invulling te geven aan wat
in de motie van mevrouw Beckers
wordt gevraagd. De beoordeling van
die vertaling zal plaatsvinden op het
moment dat de Kamer kennis kan
nemen van de stukken die wij
hebben geproduceerd. Elk daaraan
voorafgaand moment (nog reeds
voordat wij er in het kabinet inhou–
delijk over hebben gesproken) is een
moment te vroeg. Vandaag is dus op
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Gabor
die vraag nog geen antwoord te
geven. Op dat punt komen wij elkaar
in de Kamer nog nader tegen.
Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Ik neem aan dat de
staatssecretaris en natuurlijk ook de
minister zich realiseren dat de finan–
ciële kant bij dat tien jaar eerder
uitvoeren uitermate belangrijk is en
dat zij zich er straks in de onderhan–
delingen zeer sterk voor zullen
maken om dat financieel mogelijk te
maken.

medewerkers. Een dergelijke reorga–
nisatie vindt dus haar motivering in
de beleidsversterking in dezen.
Hoe gaat het met de decentrali–
satie-impuls in dat verband? Het
decentralisatietraject is in regerings–
verband opgepakt, mede op uitno–
diging van de Kamer. Op dit ogenblik
zijn twee stuurgroepen aan de gang
om daarover te rapporteren: de
eerste stuurgroep gaat over de
landinrichting en de tweede over het
natuurbeleid als zodanig. Beide
stuurgroepen zullen dezer dagen
rapporteren. Vervolgens zal ik mij
daarop beraden en het van
commentaar en conclusies voorzien
om daarover behoorlijke besluit–
vorming voor te bereiden. Het
probleem van de organisatorische
implicaties van veelvuldig voorko–
mende reorganisaties wordt daarbij
door mij heel serieus gewogen en
bekeken. Ik heb niet de intentie,
vandaag de dag NBLF opnieuw op
grootscheepse wijze te gaan reorga–
niseren. Natuurlijk moet het mogelijk
zijn om beleidsflexibiliteit te
behouden, waarbij zo nodig toch
veranderingen teweeg worden
gebracht, maar die tekenen zich nu
niet af.

Staatssecretaris Gabor: Reeds op
26 november 1990, toen wij er in de
Kamer over spraken, hebben wij ons
volledig gerealiseerd dat dat een
gigantische opgave is. Daar wordt
hard aan gewerkt. Of wij dat ook tot
volle tevredenheid van mevrouw
Beckers kunnen invullen, zal nog
moeten blijken.
Mevrouw Beckers zei dat de vele
opeenvolgende reorganisaties niet
bevorderlijk waren voor een goed
werkklimaat bij de directie NBLF. Zij
vroeg zich, ook met het oog op de
decentralisatie-impuls, af hoe dat in
de toekomst zou gaan: is dat niet
een zorgelijke kwestie? Ik ben het
graag eens met de stelling dat
veelvuldig voorkomende reorgani–
saties binnen een zelfde groep
mensen te veel onzekerheid
oproepen en niet bevorderlijk zijn
voor een behoorlijk en stabiel
werkklimaat. Er dient dus alleen
maar te worden gedecentraliseerd
als er wegens beleidsopties
daadwerkelijk aanleiding is om dat te
doen In die zin zeg ik graag toe dat
wij dit soort processen met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid
begeleiden en bezien. Ik moet
evenwel vermelden dat de plaatsge–
vonden hebbende reorganisaties
natuurlijk niet uit de lucht zijn komen
vallen. Bij de allerlaatste reorgani–
satie was het nu juist de bedoeling
om het bosbeleid en het landschaps–
beleid volledig te integreren met de
sector natuur en fauna om die
beleidsterreinen beter tot uitdrukking
te laten komen in samenspraak met
de andere onderdelen. Vandaar de
samenvoeging van de directies,
opdat de totale beleidsontwikkeling
geïntegreerd vanuit die directie
plaatsvindt Dat is een heel goede
zaak. Nu de eerste paar maanden
van de aanloop achter de rug zijn,
wordt dat ook zo gezien door de

Staatssecretaris Gabor: Voorzitter!
Het derde thema gaat over de
openluchtrecreatie, waarover
mevrouw Beckers en de heer Van
Noord hebben gesproken. Ontegen–
zeggelijk is sprake van een herijking
van dat beleid. Dat is al enige tijd
aan de gang. Dat wordt gevoerd in
het licht van de kerntakendiscussie
op het departement. Om juist op die
vragen een antwoord te geven, is de
nota Kiezen voor recreatie geprodu–
ceerd. Wij hebben ons daarbij
geconcentreerd op vier kerntaken.
Inmiddels is ook de inspraak achter
de rug, waarbij 134 reacties zijn
binnengekomen. Zeer verheugend is
daarbij dat vrijwel unaniem de
keuzes inzake de kerntaken van het
departement worden onderschreven.
Er is dus sprake van een schot in de
roos wat betreft het opnieuw inhoud
geven aan het beleidsterrein, met die
vier kerntaken. Dat wordt vertaald in
het structuurschema Groene ruimte,
en ook dat wordt daarbij op die wijze
ingevuld.
Het volgende thema is dat van de
gewasbescherming. De heren Van
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Voorzitter: Deetman

Noord en Blauw hebben daarover
gesproken. Ik moet daarbij eerst een
heel duidelijke precisering
aanbrengen. Het gewasbescher–
mingsbeleid als zodanig - een
regeringsbeslissing die breed
gedragen wordt door de Kamer staat niet ter discussie. Er mag geen
enkel misverstand over bestaan dat
het beleid als zodanig voor de
komende jaren is vastgelegd in een
meerjarenplan, en het wordt, zoals ik
al zei, zeer breed gedragen. Waar
het om gaat is het functioneren van
de Commissie toelating bestrijdings–
middelen. Dat is een heel groot
verschil; ik wil die twee zaken
gescheiden houden, want we hebben
geen beleidsdiscussie met elkaar,
maar een discussie over het functio–
neren van een commissie. Het
functioneren van die commissie is
onderwerp van bespreking geweest
in een UCV, waarbij harde, heldere
en duidelijke afspraken zijn gemaakt,
afspraken die ook organisatorische
gevolgen hadden. Er moesten een
stuurgroep en een projectgroep
worden ingesteld, en ook het hele
verzelfstandigingstraject moest
worden uitgewerkt. Ik kan de Kamer
verzekeren dat we op dat punt
volledig op schema liggen Zoals is
toegezegd, zal de Kamer nog voor
het reces de rapportage krijgen.
Daarin staat onder andere dat
project– en stuurgroep goed op
schema liggen.
De heer Blauw (VVD): Om wille van
de duidelijkheid nog het volgende.
De commissie heeft een langdurige
periode onderzocht. Ik heb begrepen
dat de opmerkingen rond de proble–
matiek van de gewasbeschermings–
middelen zich concentreren op twee
componenten: ten eerste het functio–
neren van de CTB en ten tweede het
wordingsproces tot het meerja–
renplan, en alle interdepartementale
frustraties "drum und dran". Daar
krijg ik graag nog een reactie op.
Staatssecretaris Gabor: Uiteindelijk
is dat uitgemond in het meerja–
renplan, zoals anderhalf jaar geleden
gepresenteerd.
De heer Blauw (VVD): Dat wisten
we, want daar hebben we een UCV
over gehad. Ik wil van u een oordeel
over de procedure, over het
verschijnsel dat men patstellingen
accepteert in een wordingsproces
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naar een meerjarenprogramma
gewasbeschermingsmiddelen, terwijl
men weet dat het een urgent
onderwerp is met het oog op de
concurrentiepositie van de
landbouw, en met het oog op het
milieu. Men komt niet door die
wollen deken van bureaucratie heen,
20 lijkt het wel, men komt niet tot
een bekwame besluitvorming, terwijl
u toch penvoerend c.q. leidend bent.
Daar is een verwijtend zinnetje over!
Staatssecretaris Gabor: Als je
uiteindelijk komt tot een regerings–
beslissing, waarin heel helder voor
de komende jaren de taakstelling, de
doelstelling, de wijze waarop een en
ander bereikt wordt en de financiële
onderbouwing op tafel worden
gelegd, en als die beshssmg breed
gesteund wordt door de Kamer,
hebben we beleidsmatig op dat punt
goed werk verricht.
De heer Blauw (WD): Dat waren we
al met elkaar eens, maar het gaat om
de voorfase. Wij spreken nu over het
rapport-Kroes. Die commissie heeft
de route van het ministerie vanaf
1982 gevolgd, waarbij haar twee
politieke kernproblemen zijn
opgevallen: mest en gewasbescher–
mingsmiddelen. Onder het kopje
"gewasbeschermingsmiddelen"
spreekt die commissie over patstel–
lingen, die hjdzaam geaccepteerd
worden. In de bijlage hebben we
daarvan kennis kunnen nemen. Daar
word je toch tegelijk heet en koud
van? Dat kan toch zo niet doorgaan?
Daar moet de staatssecretaris toch
een negatief oordeel over hebben?

Kamer meegemaakt. Het Landbouw–
schap heeft op dat punt andere
suggesties gedaan. Dat is allemaal in
beweging. Dat is duidelijk. Bij het
opstarten van een dergelijk zeer
ingewikkeld beleidsterrein - dat is
het - waar vier, vijf departementen
met elkaar opereren, via zeer zware
argumenten en met beleidsdoelstel–
lingen die heel variërend zijn en
verschillende invalshoeken hebben,
doen zich spanningen voor. Dat
spreekt vanzelf, maar dat gebeurt
niet alleen daar. Ook bij andere
beleidsterreinen is het een vrij
normaal verschijnsel. Uiteindelijk
geldt het resultaat, het beleid.
Daarvan zeg ik - en dat is geen
neerleggen bij, want wij hebben het
ontwikkeld en wij werken er nu
verder aan, ook met het Landbouw–
schap –: dat stagneert helemaal niet.
Dat is iets dat nu wordt uitgebouwd.
De heer Blauw (VVD): Ik ga terug
naar de oorspronkelijke vraag, want
ik kan mij niet aan de indruk
onttrekken, dat de staatssecretaris
die wat ruimhartig uitlegt, c.q. er wat
omheen gaat. De commissie stelt
vast, dat de procedure die is gevolgd
rond dit beleidsonderdeel - ik zeg
het wat gechargeerd - voor zeer veel
kritiek in aanmerking komt, omdat de
leidende positie van Landbouw mede
gekenmerkt werd door patstellingen
interdepartementaal. Daar vraag ik
het oordeel van de staatssecretaris
over. Dan moet hij niet elke keer
terugvallen op de UCV, want daar
hebben wij elkaar kunnen vinden.
Dat was geen punt.

Staatssecretaris Gabor: Als de heer
Blauw de indruk wil wekken, dat wij
doorgaan op een manier, die niet
betamelijk is, dan is dat een
verkeerde indruk. Ten aanzien van de
uiteindelijke besluitvorming - daar
sta ik voor - is een meerjarenplan op
tafel gelegd, dat breed wordt
gedragen, ook interdepartementaal.
Daar hebben wij op het ogenbiik ook
totaal geen discussie over. Dat telt.
Dat is van belang. Dit beleid wordt
ook door de Kamer gedragen. In de
voorfase zijn vanzelfsprekend
spanningen geweest. De heer Blauw
kent de discussie over het stoffen–
beleid, geen stoffenbeleid, generiek
beleid, dan wel anderszins. Over de
heffingen is ook gediscussieerd. Hij
heeft zelf het debat ter zake in de

Staatssecretaris Gabor: Zeker. Ik
heb een precisering aangebracht van
het vierde onderwerp dat ik heb
behandeld. Ik heb duidelijk gemaakt
dat er onderscheid moet worden
gemaakt tussen het gewasbescher–
mingsbeleid en de terechte kritiek die heb ik zelf ook gehad - met
betrekking tot het functioneren van
de commissie. Ik heb dat niets voor
niets gedaan. Ik heb dat gedaan,
omdat wat dat betreft sprake was
van een patstelling. Daar hebben
heel wat passages in het rapport van
de commissie betrekking op.
Daarvoor is inmiddels, via een UCV,
een debat en besluiten daarover, een
oplossing gevonden. Ik heb het
rapport echt goed gelezen, maar ik
zie het gestelde in het rapport op dat
punt heel duidelijk als ernstige kritiek
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op het functioneren, vooral waar het
gaat om interdepartementaal overleg
over de Commissie toelating bestrij–
dingsmiddelen. Als de heer Blauw
die passages naleest, dan ziet hij dat
daar de kern van de kritiek zich op
baseert. In het verre verleden, bij het
opstarten van het meerjarenbeleid
met betrekking tot de gewasbe–
scherming - er is sprake van een
hele wordmgsgeschiedenis op dat
punt - zijn er inderdaad spanningen
geweest. Dat ontken ik niet. Dit heeft
al met al geleid tot een goed,
deugdelijk en goed gedragen beleid.
De heer Blauw (VVD): Misschien
moet ik er in tweede termijn op
terugkomen. Waar gaat het in de
kern om? Het gaat erom - zo lees ik
het tenminste - dat men in het
wordingsproces naar het meerja–
renplan gewasbescherming patstel–
lingen heeft geaccepteerd en wel zo
ver dat een hele groep van deskun–
digen als het ware gillend is
weggerend. In die sfeer, in dat
tijdspad en in die ambiance wil de
commissie die zinsnede plaatsen.
Dat heeft niet alleen met CTB van
doen.
Staatssecretaris Gabor: Misschien is
het goed, als wij dit in tweede
termijn nader bekijken, met de
citaten in de hand. Mijn interpretatie
is, dat de terechte kritiek - die heb ik
onderschreven - zich hoofdzakelijk
concentreert op het functioneren van
de commissie. Wij hebben die
kwestie inmiddels, via gesprekken en
organisatorische aanpassingen, in
goede banen geleid. Daar komt een
dezer dagen rapportage over. Ten
aanzien van het beleid als zodanig is
de fase van kritiek en patstellingen
inmiddels heel lang voorbij. Op dat
punt hebben wij een goed
ontwikkeld beleid op tafel gelegd.
De voorzitter: Wij zijn gekomen aan
het eind van de eerste termijn van de
kant van de Kamer. Ik stel voor, dat
wij meteen beginnen met de tweede
termijn, met spreektijden van een
derde van die in eerste termijn.
Daartoe wordt besloten.

D
Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Mijnheer de
voorzitter! De zaak is ernstig genoeg,
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Beckers-de Bruijn
zei de minister. Wat er gebeurd is,
mag niet meer voorkomen. Hij heeft
er vertrouwen in dat hij, ook met
deze ambtelijke top, verder kan. Ik
moet zeggen dat hij dit voor mij niet
aannemelijk heeft kunnen maken. Hij
heeft er ook geen argumenten voor
gegeven. Hij neemt die verantwoor–
delijkheid. Mijn uitgangspositie was
dat het vertrouwen, dat breed is
aangetast, niet zomaar terug te
winnen is door een ander
management en door een andere stijl
van opereren. Zo'n proces staat of
valt met de mensen die het moeten
doen, met de wil tot veranderen - ik
neem zonder meer aan dat die wil er
is - maar ook met de mogelijkheden
die de mensen zelf hebben. Hoe
meer verantwoordelijkheden een
ambtenaar heeft, des te crucialer hij
is voor het veranderingsproces.
Voorzitter! De vertrouwens–
persoon. Die dient ter nadere
zekerheid, zegt de minister. Hij is
verantwoording schuldig aan de
polltieke leiding. Ik heb hetgeen de
minister zich daarbij voorstelt nog
eens goed op mij in laten werken en
ik denk dat een en ander toch zinvol
kan zijn. Ik heb er echter behoefte
aan er enkele kanttekeningen bij te
plaatsen. Denkt de minister wel aan
een tijdelijke functie? Met de
instelling van een vertrouwens–
persoon mag geen precedent
geschapen worden voor andere
departementen. Het mag al heel
heiemaal geen alibi worden voor
bewindslieden om zich nog minder
toegankelijk op te stellen ten
opzichte van de mensen die op het
departement werken. Er moet
duidelijk worden gezegd dat het om
een tijdelijke functie gaat, die dient
om een aantal dingen op te vangen
waarover men zich eventueel nog
ongerust kan maken. Men wil geen
risico lopen op dat punt. Als de
minister dat duidelijk maakt, kan hij
wat ons betreft zijn gang gaan.
De minister ziet niets in een
evaluatie buiten de normale verslag–
geving in de memorie van toelichting
op de begroting om. Ik zie daar juist
wel wat in. Het is geen kwestie van
doordrammen, maar ik wil hem
alleen op het volgende wijzen. De
SG heeft in een interview gezegd dat
hij zichzelf twee jaar de tijd geeft.
Nog veel belangnjker is dat de
minister heeft gezegd dat hij bij de
eerstvolgende verkiezingen echt iets
wil hebben bereikt, dus voor het

voorjaar van 1994. Ik vind het
vreemd dat de minister voor hij
vertrekt en eventueel opnieuw
aantreedt, zich niet verantwoordt op
dit punt, althans niet uit eigen
beweging. Als hij zichzelf serieus
neemt, moet hij niet tegen de Kamer
zeggen dat wij het moeten doen met
een verslag dat bij de begroting is
gevoegd en dus van augustus 1993
dateert. Dan is het nog een minstens
een halfjaar tot de volgende verkie–
zingen. De minister zegt zelf dat er
dan veel vooruitgang moet zijn
geboekt. Ik wil hier overigens verder
geen messen over trekken. Het is
onzin om dit punt met een motie te
zwaaien, die verworpen zal worden.
Ik heb echter uit de bijdragen van
andere woordvoerders begrepen dat
ik niet de enige ben die er zo over
denkt. Als de minister zelf geen actie
onderneemt, zullen wij deze zaak
voor de verkiezingen van 1994
formeel opnieuw aan de orde stellen.
De belangen van natuur en
landschap. Ik vind dat de bewinds–
lieden nu de kans hebben om een
daad te stellen om duidelijk te maken
dat de belangen van natuur en
landschap echt prioriteit hebben in
het geheel. Dan gaat het inderdaad
om de wens van de Kamer om het
Natuurbeleidsplan in twintig in plaats
van in dertig jaar in te vullen evenals
alle andere daarmee samenhan–
gende milieu– en landbouwplannen.
Dat is ook een kwestie van geld. Ik
roep de bewindslieden op ervoor te
zorgen dat dit geld er bij de
begroting ook komt.
Natuur, bos, landschap en fauna.
De reorganisatie in het kader van de
decentralisatie was bedoeld om een
betere integratie te bereiken, zo zei
de staatssecretaris. De
commissie-Kroes zegt dat ook: de
bedoeling van al de reorganisaties
was een betere integratie van natuur
en landschap binnen het geheel.
Desondanks zegt de commissie dat
de zaak eigenlijk kapot is gereorgani–
seerd. De Kamer krijgt op haar kop,
omdat zij daar elke keer weer om
gevraagd heeft. Het ging om de
uitvoering van de motie-de Vries/
Nijpels. Mijn vraag is: wat wordt dan
op dit punt gedaan met die aanbe–
veling van de commissie? Het gaat
hierbij om de vraag van grote
zorgvuldigheid. De staatssecretaris
zegt toe zorgvuldigheid te
betrachten. Dat heb ik duidelijk van
hem begrepen. Mijn fractie houdt
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hem daar in elk geval aan.
Voorzitter! Mijn conclusie is, dat
de mensen op het departement die
de zaak uiteindelijk in arren moede
hebben aangekaart, omdat zij niet
anders meer konden, in elk geval
gehoor hebben gekregen. Hun
klachten zijn ernstig genomen en
voor een groot deel onderschreven
door de commissie. De bewinds–
lieden hebben de politieke wil tot
verandering uitgesproken. Het
resultaat hiervan zal in de praktijk
moeten blijken. Wij zullen de
bewindslieden op dit punt blijven
volgen en hun zo nodig ter verant–
woording roepen, zoals wij dat hier
te allen tijde kunnen. De minister
heeft duidelijk gemaakt dat hij niet
alleen zijn verantwoordelijkheid kent,
maar ook dat de risico's.

D
De heer Ter Veer (D66): Mijnheer
de voorzitter! Ik dank de bewinds–
lieden voor de gegeven antwoorden.
Wij moeten dit probleem niet
bagatelliseren. De minister doet dat
ook niet. Het is zeker ook op z'n
plaats om dat niet te doen. Ik citeer,
wellicht ten overvloede, nog maar
eens de laatste zin op pagina 13 uit
het rapport van de commissie: de
commissie heeft voorbeelden van
omgaan met personeelsleden gecon–
stateerd die door Intimidatie werden
getypeerd en daarin alleen al zal
voldoende reden hebben gelegen om
de minister hier ter verantwoording
te roepen.
Wij blijven het oneens met de
minister wat de aanstelling van een
vertrouwenspersoon betreft. Wij
hebben daar genoeg argumenten
over gewisseld. Wij kunnen ons goed
vinden in de aangekondigde andere
aanpak die de minister heeft
getypeerd als "in plaats van
top-down gaan wij nu bottom-up".
Ook zei hij dat er dossierstaven zijn
ingesteld, die goed lijken te werken.
De minister blijft politiek verantwoor–
delijk Hij zal dus ook gehouden zijn
om uiteindelijk met goede resultaten
te komen.
Wat de topambtenaren betreft het
volgende. De minister verdedigt zijn
ambtenaren en dat siert hem. Wij
blijven echter onze twijfels houden
over de vraag hoe de minister zo'n
radicaal andere aanpak met dezelfde
personen denkt te kunnen bewerk–
stelligen en ook nog met succes
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Ter Veer
denkt af te ronden. Maar goed, wij
zullen een en ander kritisch blijven
volgen.
Vervolgens is gesproken over
openheid. De minister zei in totaal
willekeurige volgorde op te sommen
rnet welke organisaties er zoal
overleg gepleegd wordt. Hij noemde
als een van de eerste de Consumen–
tenbond. Daar zal men blij verrast
zijn dat men zo voor in dat rijtje
genoemd wordt. Misschien niet
toevallig noemt hij "last but not
least" het Landbouwschap. Ik vroeg
de minister of hij van mening is dat
er altijd nog een smet blijft kleven
aan het Landbouwschap zolang zijn
bestuur niet via directe verkiezingen
is samengesteld, waardoor hij het
minder waarschijnlijk acht dat het
Landbouwschap als spreekbuis voor
de totale primaire landbouw kan
worden beschouwd. Die discussie
zullen wij ongetwijfeld op een ander
tijdstip nog eens vervolgen.
Alle sprekers hebben opmerkingen
gemaakt over de ijzeren driehoek,
eigenlijk in een soort verstoppertje
spelen suggererend dat zij niet
degenen zijn die behoren tot die
ijzeren driehoek. De minister heeft
daar überhaupt geen opmerking aan
gewijd en ik vraag hem of hij zich op
z'n minst herkent in de kwalificatie
die de commissie-Kroes op dat punt
in haar rapport heeft opgenomen.
Afsluitend herhaal ik de conclusie
die ik in eerste termijn getrokken
heb. Wij geven de minister het
voordeel van de twijfel. Wij zijn er
niet per se gerust op, dus wij zullen
dat nauwlettend volgen. De
einddatum van het oordeel, niet
onlogisch, zal zijn als deze kabinets–
periode is beëindigd. Maar ik denk
dat wij bij machte zijn om, ook
afgaand op eigen oordelen, tussen–
tijds te evalueren en dat wij ook niet
zullen aarzelen, als er signalen zijn
dat het niet goed gaat, om voordat
de termijn is verstreken nogmaals
hierover een debat te openen.

opmerking van de minister dat hij
zijn zaken voor de verkiezingen
geregeld wil hebben. Zowel voor als
na de verkiezingen is er een minister
van LNV nodig. Het was immers niet
een van de aanbevelingen om het
ministerie op te heffen. Een minis–
terie van LNV blijft noodzakelijk. Ook
na 1994 is er een minister die
verantwoordelijk is voor de gang van
zaken. Ik kan mij niet voorstellen wat
de waarde is van de opmerking dat
deze zaak voor de volgende
kabinetsperiode geregeld moet zijn.
De staatssecretaris heeft zijn
antwoord op mijn vraag over het
interdepartementaal overleg beperkt
tot de gewasbescherming. Mijn
vraag ging verder: hoe kijken de
bewindslieden aan tegen het
verschijnsel interdepartementaal
overleg. De bijlage bij het rapport
duidt op bezwaren. Bij het
mestbeleid bestaat er strijd tussen
de verschillende departementen. Er
is veel overleg noodzakelijk. Wij
kennen zelf ook wel voorbeelden die
daaraan kunnen worden toegevoegd.
Ik herhaal daarom mijn vraag of de
minister en de staatssecretaris van
mening zijn of niet meer aan een
departement moet worden gedele–
geerd als het gaat om een en
hetzelfde beleidsonderdeel? Ik weet
dat de bevoegdheid van deze
minister niet zover reikt dat hij dat
even alleen kan uitmaken. Ik kan mij
voorstellen dat hij dit onderwerp
voorbereidt zodat het in het kabinet
aan de orde gesteld kan worden.
Wellicht kan deze kwestie niet nu al
geregeld worden, maar wel bij de
volgende kabinetsformatie. In dat
licht vind ik de opmerking van de
minister over de evaluatie wel van
werkelijkheidszin getuigen.
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De heer Van Noord (CDA):
Mijnheer de voorzitter! Ik dank de
bewindspersonen voor hun
antwoord. Ik wilde nog een nadere
vraag stellen over de rapportage. Ik
ga er volledig mee akkoord dat dit
tegelijkertijd gebeurt met de
toelichting op de begroting. Ik weet
alleen niet goed raad met de

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Ik dank beide
bewindslieden voor hun beant–
woording. Zij hebben er, zo komt het
de SGP-fractie voor, blijk van
gegeven de problemen serieus te
hebben genomen en dat te willen
blijven doen. De SGP-fractie is
bereid, de resultaten daarvan af te
wachten. Wij laten ons niet op elk
onderdeel uit over het vertrouwen–
wekkende ervan. Dat is onze taak
ook niet. Immers, er is een expliciete
verantwoordelijkheid voor de
minister om het beleid dat is
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overeengekomen in de samenspraak
tussen Staten-Generaal en kabinet
uit te voeren. De vraag hoe dat
gebeurt, is in de eerste plaats de
verantwoordelijkheid van de minister.
De Kamer staat daarbij op afstand
en beoordeelt het resultaat wel. Niet
alleen de heer Blauw heeft dat met
verve naar voren gebracht, het was
ook onze uitgangsstelling, zij het dat
wij daarna een wat andere route
kozen.
Ook ik heb gevraagd naar
evaluatie. Ik heb daarover uitspraken
uitgelokt die houvast zouden kunnen
bieden. De minister heeft gezegd.
dat hij ieder jaar een toelichting
geeft op het hoofdstuk van de rijks–
begroting dat het departement van
LNV betreft. In die toelichting wil hij
het evaluatierapport opnemen. Op
zichzelf is dat een route die ook een
frequentie aangeeft. Er komt toch
een wat vaag moment, namelijk op
het moment dat een kabinetswis–
seling is voorzien. Laten wij even
uitgaan van de regulier daarvoor
staande termijnen. Voor de
begroting over het dienstjaar is de
situatie duidelijk. Hetzelfde geldt
voor 1994. Maar dan komt het. Dit
kabinet zou bij een reguliere termijn
de begroting voor 1995 nog kunnen
voorbereiden. Daarmee houdt het
dan wel op. Op hetzelfde moment
moet een soort testament worden
geschreven en aangeboden aan de
kabinetsformateur of –informateur.
Daar zit voor mij nog een schemer–
gebied. Zou niet te overwegen zijn,
nog enig concluderend stuk te
produceren en dat aan de Staten–
Generaal voor te leggen?
Voorzitter! Wat de decentralisatie–
impuls en andere operaties betreft,
wachten wij de voorstellen af op het
gebied van natuurbeheer, openiucht–
recreatie en dergelijke. De staatsse–
cretaris heeft het een en ander
gezegd over de verkenning van wat
geoordeeld wordt kerntaken te zijn
op deze beleidsterreinen. Daaraan
moeten dus conclusies worden
verbonden. Ik denk dat één
trefwoord hierbij nog in herinnering
mag worden geroepen, namelijk
continuïteit. Ik doel op organisato–
rische continuïteit ter wille van rust
in plaats van onrust. Dit lijkt mij voor
de ambiance waarin men zijn werk
moet doen van groot belang. Ik zou
dit in de aandacht van de bewinds–
lieden willen aanbevelen, in de hoop

24 juni 1992
TK 93

93-5802

Van der Vlies
dat daarvan maximaal gebruik wordt
gemaakt.
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rapport van de commissie-Deetman
wordt aangestipt. Ik zou het plezierig
vinden te horen hoe de minister
ertegen aankijkt. Wellicht kan hij op
deze manier nog een bijdrage
leveren aan de vernieuwing van onze
parlementaire democratie.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! Ook ik dank de bewinds–
lieden voor de gegeven antwoorden.
Ik heb waardering voor de manier
waarop de minister zijn verantwoor–
delijkheid neemt, niet laconiek maar
nuchter en zakelijk, als ik even mag
verwijzen naar een gedachtenwis–
seling die wij vorige week hadden in
een mondeling overleg.
Ik heb in eerste termijn al gezegd
dat het de Kamer niet past om het
personeelsbeleid van het ministerie
te voeren. Dat is ook niet geprobeerd
in dit debat, stel ik vast. Ik
constateer dat de minister doorgaat
met deze ambtelijke top. Dat mag hij
doen; dat is zijn verantwoorde–
lijkheid. Wij weten echter allemaal
dat het gaat om een top, waarover in
het onderzoeksrapport staat dat
daarin het vertrouwen is aangetast.
Het gaat dus niet alleen om een
nieuw besturingsmodel, maar ook
om herstel van vertrouwen.
Wat de minister over de evaluatie
heeft gezegd, klonk assertief. Dat
kan het ook zijn, maar hij zei op een
gegeven moment ook: ik begin er al
mee bij de eerstkomende begroting
en daarna ook in de memorie van
toelichting. Datvind ik te mager. De
toelichtingen op de begrotingen zijn
ook echt toelichtingen, waarbij het
evaluatieve gehalte van onderdelen
nog wel eens wil variëren. Daarom
wil ik het toespitsen. Wil de minister
toezeggen dat hij in de komende
begrotingstoelichtingen concreet
ingaat op alle verbetermgen die hij
heeft genoemd in zijn brief van 12
juni jl.? Daarbij gaat het om een
waslijst met goede voornemens. Ik
denk aan het instellen van dossier–
en themastaven, het formuleren van
een gemeenschappelijke missie, het
aanpassen van opleidingspro–
gramma's, het vereenvoudigen van
procedures, het opstellen van
jaarplannen per dienstonderdeel,
enz.
Ten slotte zou ik het, net als de
heer Ter Veer, op prijs stellen als de
minister iets zei over die ijzeren
driehoek. Misschien moet ik hem dit
niet vragen als minister, maar als
adviserend lid. Oat mag. De zaak zelf
is namelijk van een bredere
betekenis, omdat dit ook in het

De heer Blauw (VVD): Voorzitter!
Namens de VVD-fractie wil ik de
bewindslieden danken voor hun
beantwoording. In de korte spanne
tijds die mij nog rest wil ik enkele
opmerkingen maken.
Wij zijn content met de opmerking
van de minister: volmondig ja als
trekker van het proces. Dat was
precies ons uitgangspunt, want dan
worden de verantwoordelijkheid en
het initiatief daar gelegd waar zij
thuishoren.
De minister heeft onder meer
gezegd: toen ik aantrad, heb ik
gezegd: ik ga aan het werk. Gelet op
mijn inbreng in eerste termijn zal
men kunnen begrijpen dat dit mij
aanspreekt. De minister zei dat hij
had gesproken met het ambtelijk
apparaat en dat bleek, dat het
ambtelijk apparaat voldoende
gemotiveerd was om met hem de
nieuwe route met de cultuuromslag
te gaan. Ik heb hem toen een vraag
gesteld en toen ontweek hij mij. Is
gebleken dat door zijn aantreden een
nieuwe route begaanbaar is?
Kunnen de problemen die er sinds
1982 tot medio 1990 zijn geweest
dan mede geweten worden aan zijn
ambtsvoorganger? De minister zei
toen dat hij zich daarvan distanti–
eerde en er geen oordeel over had.
Dat kan natuurlijk niet. Ik leid ult zijn
verdediging af, dat het een deel is
van de erfenis die hij aantrof, niet
meer en niet minder. Dat is dan een
negatief deel van de erfenis die hij
aantrof. Door middel van zijn entree
was een correctie mogelijk. Het
rapport van de commissie-Kroes
toont aan dat de voorgaande politiek
verantwoordelijke, dus zijn ambts–
voorganger, het zogenaamde
laat-maar-waaien-model heeft
gekozen. Hij heeft gedelegeerd. Ik
krijg daar graag nog een reactie op.
De minister heeft een evaluatie in
de memorie van toelichting
toegezegd. Daar zat eigenlijk geen
nieuwswaarde aan, zoals al is
gezegd. Ik ben er wel content mee.
Misschien moet ik nog even terug–
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komen op het laatste deel van de
eerste termijn, toen ik nogal wat
interrupties kreeg toen ik mij verzette
tegen een onafhankelijke evaluatie.
Ik heb dat nog eens gecheckt. Het is
gezegd. Ik moet er echt niet aan
denken dat er in enigerlei vorm een
nieuwe onafhankelijke commissie in
het leven geroepen wordt, die
opnieuw in 1994 moet gaan
evalueren. De fractie van de WD kan
zich in de jaarlijkse rapportage als
een normaal onderdeel van de
begroting vinden.
Dan kom ik te spreken over de
vertrouwenspersoon. Toe maar, als
de minister denkt dat het hem geluk
brengt, kan hij van ons het voordeel
van de twijfel krijgen! Het is niet
rneer dan kosmetica, laat daar geen
misverstand over bestaan...
Minister Bukman: Bij u is het meer
twijfel aan het voordeel!
De heer Blauw (WD): ...alhoewel ik
moet erkennen, dat er iets meer
status komt als de positie die nieuw
geformuleerd moet worden van dien
aard is, dat de minister er op ieder
moment, voor ieder onderwerp, te
selecteren door het vertrouwensap–
paraat, gebruik van maakt. Dit kan
echter nooit de oplossing zijn. Het
vertrouwensapparaat kan hoogstens
een oor van de minister zijn.
Met de staatssecretaris had ik bij
interruptie afgesproken, dat wij de
tekst over de problematiek van de
gewasbeschermingsmiddelen nog
even zouden teruglezen. "De gewas–
beschermingsaanpak verdient
ernstige kritiek door de manier
waarop het ministerie gedoogt dat
het interdepartementale overleg,
basis voor het beleid dienaangaande,
volstrekt vastloopt, mede door zijn
eigen opstelling daarin. Hoe moeilijk
deze zaak ook is, van LNV mag
worden verlangd dat niet wordt
berust in interdepartementale
patstellingen, laat staan dat het
mede debet is aan het ontstaan
daarvan door posities in te nemen
die andere partijen met recht en
reden doen twijfelen aan de
bereidheid van LNV om zich voor
deze zaak ten volle in te zetten."
Dit lezende en herlezende kan het
niet anders dan dat de staatssecre–
taris zich hiervan distantieert, wel
erkent dat het is gepasseerd in de
voorbereidingsfase, maar het
veroordeelt. Het kan niet anders,
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Blauw
mede gelet op de discussie in de
UCV.
Mijn laatste opmerking namens
mijn fractie maak ik wellicht wat ten
overvloede, maar voor de duide–
lijkheid. Conserverende landbouw,
zeker op de toekomst gericht, en
producerende landbouw zijn elkaars
evenknie. Zij kunnen niet zonder
elkaar. Zij kunnen elkaar slechts
versterken, voor een wat meer
perspectief biedende toekomst voor
beide componenten. De VVD-fractie
- op dit moment in de oppositie of
begin volgend jaar in coalitieverband
doet in beginsel niet ter zake - zal de
aanwezige bewindslieden vanuit
deze invalshoek kritisch blijven
benaderen. Een onderdeel van de
benadering betreft de kwaliteit van
het beleid. Die kwaliteit wordt mede
ingegeven door een goede werksfeer
en door het maximaal benutten van
potenties in het apparaat.

Wij wachten met belangstelling de
jaarlijkse rapportage af. Die moet
deugdelijk zijn. Evenals de heer Van
Middelkoop ben ik van mening dat
de brief van 12 juni min of meer als
handleiding beschouwd kan worden
voor de rapportage. Dit maakt een
extra evaluatie omstreeks maart
1994 overbodig. Die kan weinig
afwijken van wat hierover is
opgenomen in de memorie van
toelichting op de begroting voor
1994.

D

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): De verkiezingen zijn
ongeveer acht maanden later.

De heer Huys (PvdA): Voorzitter! Ik
dank de minister en de staatssecre–
taris voor hun adequate beant–
woording. Zij hebben de problemen
niet gebagatelliseerd, maar
onderkend en aangepakt. Ik
onderken ook de volledige inzet van
beiden om het veranderingsproces te
trekken.
De fundamentele kwestie betreft
de verweving van landbouw, natuur
en milieu. De minister zegt dat
daarbij de testcase wordt gelegd bij
het te verschijnen structuurschema.
Daar zullen wij zeker met plezier
kennis van nemen. Hierbij past nog
wel de opmerking dat de commissie
heel uitdrukkelijk heeft aangegeven
dat die drie onderdelen gelijkwaardig
zijn in de driehoek. Ik mag aannemen
dat het structuurschema daar heel
goed op voortbouwt.
De minister heeft erkend dat het
vertrouwen van
medewerkers/medewerksters in de
ambtelijke top op de tocht stond en
misschien hier en daar nog staat.
Dat vertrouwen moet worden terug–
gewonnen en terugverdiend. Dat
geldt mijns inziens ook voor het
gezag dat de top dreigde of dreigt te
verliezen door de vele kritiek. De
minister onderkent hierin een zeker
risico, maar hij neemt daar de
verantwoordelijkheid voor en hij is
bereid om daarover verantwoording
af te leggen. Dat waarderen wij
uiteraard.
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Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Welke memorie van
toelichting? Die van september
1993?
De heer Huys (PvdA): Ja. Ik kan mij
nauwelijks voorstellen dat er iets
fundamenteels anders staat in een
evaluatie van maart 1994 dan in die
memorie van toelichting.

De heer Huys (PvdA): Zes maanden,
om precies te zijn.
Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Wanneer zijn de
verkiezingen?
De heer Huys (PvdA): In maart.
Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Okè, en wanneer
wordt de toelichting op de begroting
geschreven? Is dat juli, begin
augustus?
De heer Huys (PvdA): Ja.
Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Dat is meer dan een
halfjaar. Maar dat doet er niet toe,
want wij hebben het over een proces
dat al enkele maanden aan de gang
is en dat zich in anderhalf jaar moet
voltrekken. Dan zegt u dat er in het
laatste halfjaar niets gebeurt? Essen–
tieel is dat de minister, voordat hij
aftreedt en mogelijkerwijs opnieuw
aantreedt, dat proces afmaakt, voor
zichzelf, voordat hij opnieuw begint,
of voor zijn opvolger.
De heer Huys (PvdA): Ik denk niet in
termen van afronden van een proces.
Volgens mij is het een continu
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proces. Wel kan jaarlijks de stand
van zaken aangegeven worden.
Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Daar ben ik het
helemaal mee eens. Ik neem aan dat
u het ook eens bent met de
opmerking van de minister, dat hij
met de verkiezingen in 1994 een
heel eind op streek wil zijn. Ook de
SG heeft een termijn van twee jaar
genoemd. Daaruit leid ik af dat men
van plan is om dan echt iets voor
elkaar te hebben. Ik wil dan graag
vernemen of dat ook gelukt is. Is dat
zo gek?
De heer Huys (PvdA) Nee en ik ben
het er op zich wel mee eens. Maar in
de memorie van toelichting op de
begroting wil ik ook lezen dat men
op de goede weg is.
Voorzitter! Over de ijzeren
driehoek is een en ander opgemerkt.
Het is van belang te weten of de
minister meent dat die ijzeren
driehoek nog functioneert. Of meent
hij dat daarvoor in de plaats een
soort groene driehoek is gekomen?
Hoe schat hij alle processen in, met
alle actoren en kamerspecialisten die
daarin een rol spelen?

D
Minister Bukman: Mijnheer de
voorzitter! Ik spreek graag mijn dank
uit voor de inbreng van de Kamer in
tweede termijn.
In de eerste plaats wil ik reageren
op hetgeen mevrouw Beckers heeft
gezegd over de ambtelijke top.
Mensen moeten het werk doen;
gelukkig wordt het niet door
machines gedaan. Het proces zoals
ingezet, kan naar mijn oordeel
slagen. Natuurlijk worden daarbij
risico's genomen, maar dat gebeurt
bij elk ingrijpend proces dat wordt
gestart. Ik heb er echter vertrouwen
in dat dit goed gaat.
Mevrouw Beckers heeft gevraagd
of die vertrouwenspersoon een tijde–
lijke functie heeft. In hegmsel is dat
zo. Het is niet mijn opzet om voor
alle departementen het voorbeeld te
willen geven dat men een dergelijk
persoon nodig heeft. Het hangt in dit
geval samen met de problematiek
die speelt. Het heeft ook een functie
bij het oplossen van de problemen.
In elk geval zal zo'n persoon bij
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
niet gaan fungeren als een alibi om
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zich niet zozeer voor dit debat. De
problematiek is echter uiterst
relevant, zo ervaren wij dagelijks.
De heer Van der Vlies heeft een
zeer juiste typering gegeven van de
verantwoordelijkheid van de regering
enerzijds en de Tweede Kamer
anderzijds met betrekking tot de
problemen bij het functioneren van
departementen.
De heer Van Middelkoop is van
mening, dat je dus niet alleen maar
kunt vertrouwen op een nieuw bestu–
ringsmodel; het gaat er ook om of de
mensen die dat model vorm moeten
geven ten opzichte van elkaar in
vertrouwen kunnen opereren. Ik ben
het daar volstrekt mee eens.

de deur van mijn kamer gesloten te
houden. Daar is geen sprake van.
Ik kom op de problematiek van de
evaluatie. Ik ben het geheel eens met
de heer Huys. Als je begint met
evalueren in de memorie van
toelichting bij de begroting voor
1993 en je doet het daarna weer bij
de begroting voor 1994, heb je toch
een behoorlijk goed beeld van de
richting waarin het gaat en of de
ingezette lijn al dan niet succesvol
zal worden. Ik geloof niet dat de
laatste maanden daar nog veel aan
zullen bijdragen. Ik commiteer mij
graag aan voldoende aandacht voor
dit proces in de memories van
toelichting bij de begroting voor de
komende jaren.
De heer Ter Veer heeft gezegd dat
het voortaan dus bottom-up wordt
en niet meer top-down. Wij moeten
oppassen dat wij niet een vals
dilemma introduceren, alsof het één
vroeger wel werd gehanteerd, maar
nu niet meer en het andere vroeger
niet en nu alleen. Ik ervaar het zo,
dat ik als politieke leiding de verant–
woordelijkheid heb om de lijnen uit
te zetten van hoe je met elkaar gaat
opereren. Dat is niet helemaal
bottom-up. Het is een kwestie van
het vinden van het goede evenwicht,
dat misschien te veel verschoven
was in de richting van top-down.
Daarbij vind ik het van erg veel
belang dat de basis van de departe–
mentale organisatie met alle daar
aanwezige deskundigheid en creati–
viteit de volle kans krijgt om te parti–
ciperen in het beleidsvormings–
proces. Dat is meer een kwestie van
het verschuiven van de nadruk dan
van een volstrekt revolutionaire
wending.
Met betrekking tot het Landbouw–
schap moet ik zeggen dat ik geen
representatiever orgaan van de
Nederlandse landbouw ken. Oan lijkt
het mij voor de hand te liggen dat ik
met dat Landbouwschap overleg. Ik
voel niet direct de behoefte om ten
behoeve van mensen die zich in het
Landbouwschap niet zo herkennen,
weer specifieke overlegcircuits te
openen. Ikvind het Landbouwschap
een goede gesprekspartner.
Er is gevraagd wat ik van de
"ijzeren driehoek" vind. Over het
algemeen houd ik niet van
driehoeksverhoudingen, of zij nu
groen zijn of van ijzer of wat dan
ook. Ik bedoel dat wij moeten waken
voor werkwijzen en procedures die

ietsje kunnen rieken naar enigerlei
vorm van corporatisme. Ik zeg dit
ook in de richting van de heer Van
Middelkoop Wij hebben wel eens
eerder bij een mondelmg overleg
daarover van gedachten gewisseld.
De onafhankelijkheid van de volks–
vertegenwoordiging, maar ook de
volstrekt eigen verantwoordelijkheid
van het bedrijfsleven of welke andere
maatschappelijk georganiseerde
groepering dan ook moet evident
zijn. Dat geldt uiteraard ook voor de
regering. Dat neemt niet weg, dat
vormen van overleg buitengewoon
nuttig zijn omdat je moet weten of er
in de samenleving een draagvlak
bestaat voor wat je van zins bent aan
toekomstig beleid. Je hoeft het daar
niet helemaal van afhankelijk te
maken, maar als de consultatie van
de direct betrokken doelgroepen
leidt tot de conclusie, dat je eigenlijk
aan een dood paard trekt, moet je
toch overwegen of dat wel de beste
besteding van je energie is. Inten–
sieve contacten zijn dus van buiten–
gewoon veel belang, maar dat moet
niet worden vertaald in driehoeken,
van welke materie of kleur dan ook.
De heer Van Noord heeft naast
steun voor mijn visie ten aanzien van
de rapportage en evaluatie nog een
interessante opmerking gemaakt
over het interdepartementale
overleg. Ik weet niet of het de
bedoeling was dat ik uitvoerig
daarop zou mgaan, maar ik wil het
identificeren als een probleem en
wel in die zin, dat je een
mogelijkheid hebt om te kiezen
tussen het onderbrengen van
clusters van problemen bij één
departement, ook als er tegenge–
stelde belangen spelen. Een andere
mogelijkheid is, dat de verantwoor–
delijke departementen het maar
moeten uitzoeken omdat zij uiteenlo–
pende verantwoordelijkheden
hebben maar ten opzichte van elkaar
gelijkwaardig opereren en een derde
mogelijkheid is, dat je een depar–
tement leading, dat wil zeggen eerst–
verantwoordelijk maakt voor een
bepaalde problematiek, met een
zekere inspraak van andere departe–
menten.
Dat hangt een beetje samen met
de verhouding in Nederland tussen
sectordepartementen en facetdepar–
tementen. Ook gezien een toekom–
stige kabinetsformatie zou het heel
interessant zijn om dat nog eens
verder uit te benen, maar het leent

Minister Bukman: Goed. Daar ging
het dus om.
Degene die benoemd wordt als
minister op post X heeft daarbij de
erfenis van zijn voorganger: lock,
stock and barrel. Hij neemt de
verantwoordelijkheid over. Hij kan op
onderdelen dus van inzicht
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De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! Ik heb de minister een
concrete vraag gesteld over de
evaluatie, namelijk of hij de brief van
12 juni als een handleiding daarvoor
zou willen gebruiken. Wij praten over
een vrij uitvoenge, duidelijke en
geoperationaliseerde evaluatie
Minister Bukman: Ik heb gezegd,
dat ik dat in de memorie van
toelichting zou doen. Vindt u het nu
echt een punt van gemeen overleg
tussen Staten-Generaal en regering
of kunt u dat een beetje aan mij
overlaten?
De heer Van Middelkoop (GPV):
Geen enkel bezwaar tegen! Dat
vertrouwen kunt u echt wel krijgen,
maar u weet ook best dat het
karakter van de memorie van
toelichting vaak is dat het beschrij–
vingen en toelichtingen zijn van
lopend beleid. Dat is toch iets anders
dan de evaluatie waar wij nu over
spreken. Dan mag Ik die vraag toch
wel stellen, denk ik!
Minister Bukman: Ik zeg u toe, dat
het abstractieniveau niet al te hoog
zal zijn! Tja, dat wilt u toch!
De heer Van Middelkoop (GPV): Ik
denk, dat wij elkaar heel goed
begrijpen!
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Bukman
verschillen ten opzichte van zijn
voorganger. Welnu, dat is bij mij
gebleken, ook ten aanzien van de
werkwijze van het departement. Dat
laat volstrekt de waardering die ik
voor de voorganger heb onverlet. Ik
wil niet dat de indruk ontstaat dat ik
het niet eens zou zijn met mijn
voorgangers. Maar op bepaalde
punten denk ik een beetje anders.
Dan ga je op die punten je inzichten
handen en voeten geven.
De heer Blauw heeft gezegd dat
hij de vertrouwenspersoon het
voordeel van de twijfel geeft, maar ik
krijg sterk de indruk dat hij twijfelt
aan het voordeel. Maar goed, dat
zien wij dan wel op een later
moment.
Tot slot merk ik nogmaals op dat ik
het volstrekt eens ben met de
opmerking die de heer Huys heeft
gemaakt over de evaluatie.

D

De heer Blauw heeft de tekst op
pagina 8 van het rapport over het
gewasbeschermingsbeleid geciteerd.
Hij heeft echter niet de gehele alinea
geciteerd, dus wellicht is het goed
om het citaat af te maken, omdat
dan alles is geciteerd wat in het
rapport met het gewasbescher–
mingsbeleid te maken heeft.
Aansluitend op het citaat van de
heer Blauw staat er nog: "De
commissie doet daarom de aanbe–
veling beide probleemgebieden nu
emdelijk eens stevig aan te pakken,
zoals dat ook recent in de Tweede
Kamer aan de orde is geweest." Dit
is een heel belangrijke aanbeveling
van de commissie. Op het moment
waarop deze tekst werd geschreven,
hebben wij deze aanbeveling al in
praktijk volledig overgenomen.
Maar nu even de tekst die door de
heer Blauw zelf is geciteerd. Deze
tekst is in de tegenwoordige tijd
geschreven: "gedoogt", "vastloopt",
"berust in de patstelling". Gezien de
datering kan ik mij best voorstellen
dat deze woorden in de tegen–
woordige tijd staan, maar ik zelf had
het beter gevonden als deze
woorden in de verleden tijd waren
geschreven. Maar ja, ik ben nu
eenmaal geen redacteur. Als ik naar
de bijlagen kijk, waar veel uitvoeriger
op de zaak wordt ingegaan, dan
blijkt duidelijk met data en toelich–
tingen op welk moment inderdaad
sprake is van een patstelling van het
enigszins vastlopen. Maar, voorzitter,
het gelukkige is dat wij dit in de
beleidsontwikkeling achter ons
hebben en dat wij met de Commissie
toelating gewasbescherming op
bestnjdingsmiddelen deugdehjke
afspraken gemaakt hebben. Ik heb
nimmer ontkend dat er grote
spanningen waren en dat er
inderdaad situaties ontstonden die
niet goed waren. Ten aanzien van de
commissie heb ik zelf herhaaldelijk
mijn zorg geuit over de voortgang en
de gang van zaken, ook in de Kamer
en tijdens diverse besprekingen die
ik ook met de heer Blauw hierover
heb gevoerd. In die zin is er dus
geen misverstand.

is. Het is echter een onderdeel van
het hoofdstuk over de beleidsontwik–
keling tussen 1983 en 1992. Daarop
heb ik ook gewezen. Hij kan niet
anders dan dit veroordelen. Laat hij
dat nu eens ruiterlijk toegeven en er
niet omheen draaien.
Staatssecretaris Gabor: Oordelen
uitspreken, is niet aan mij, mijnheer
de voorzitter! Ik bevestig, dat ook ik
in het verleden omtrent deze zaak
herhaaldelijk heb betuigd dat ik grote
zorg over de voortgang heb gehad.
In die zin is het volkomen correct
wat er staat. Ik zeg hier wel bij dat
wij dat in de huidige situatie bij die
twee terreinen waarover het gaat,
inmiddels achter de rug hebben. Dat
is toch van belang voor de toekomst.
Met de commissie hebben wij over
dit punt deugdelijke afspraken
gemaakt.
De beraadslaging wordt gesloten.

Staatssecretaris Gabor: De heer Van
Noord heeft gesproken over de
problematiek van de coördinerend
bewindsman waar het om veel
verschillende beleidsterreinen gaat.
De minister is daar in algemene zin
al op ingegaan. Ik wil toch heel
specifiek op dit terrein nog
opmerken dat wij bij de laatste
afspraken die wij ook in de Kamer
gemaakt hebben over de stuurgroep
en de projectgroep, de voorzitters
van beide organen een exclusief
recht hebben gegeven om in
bepaalde situaties zelf te kunnen
ingrijpen en zelf een patstelling te
kunnen doorbreken. In die zin ben ik
het met hem eens dat je in de
procesgang van de organisatie, van
het werk, de verantwoordelijkheid
ergens, bij één persoon, moet
neerleggen om situaties waarin
eventueel een patstelling is
opgetreden, te kunnen doorbreken.
Dat hebben wij ook gedaan ten
aanzien van het toelatingsbeieid,
zoals ik zo net al noemde.
In bredere zin zal deze kwestie aan
de orde komen als wij de verzelfstan–
diging van de commissie in de
Kamer zullen behandelen, waarbij
naar ik hoop de ministeriële verant–
woordelijkheid van de vier bewinds–
lieden en de verantwoordelijkheid
van de coördinerende bewindsman
op dat punt heel zuiver zal worden
geformuleerd. Dat zal dan antwoord
kunnen geven op die vraag.

De vergadering wordt van 13.50 uur
tot 14.35 uur geschorst.

De heer Blauw (VVD): Voorzitter!
Dit is nu de vierde keer dat wij
tijdens dit debat over dit puntje
spreken en wat mij betreft is dat ook
de laatste keer. De staatssecretaris
voert als argumentatie aan dat dit in
de tegenwoordige tijd geformuleerd

De heer Gualthérie van Weezel
(CDA): Mijnheer de voorzitter!
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De voorzitter: De ingekomen
stukken staan op een lijst, die op de
tafel van de griffier ter inzage ligt.
Op die lijst heb ik voorstellen gedaan
over de wijze van behandeling. Als
aan het einde van de vergadering
daartegen geen bezwaren zijn
ingekomen, neem ik aan, dat de
Kamer zich met de voorstellen heeft
verenigd.
Regeling van werkzaamheden
De voorzitter: Ik stel voor, bij de
behandeling van het verslag van het
mondeling overleg inzake de PKB
Vinex tevens aan de orde te stellen
de motie-Te Veldhuis over de
ontwikkelingsrichting Utrecht/
Vleuten-de Meern (21879, nr. 22).
Ik stel voor, stuk 17050, nr. 149,
voor kennisgeving aan te nemen.
Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.
De voorzitter: Het woord is aan de
heer Gualthèrie van Weezel.

93-5806

voorzitter
Gisteravond is in de Kamer wederom
beraadslaagd over de Schengenpro–
blematiek. Op basis daarvan heeft de
regering op verzoek van het CDA een
brief gezonden naar de Kamer over
de positie van de marechaussee
achter de oostgrenzen. Deze brief
heeft mijn fractie teleurgesteld c.q.
komt niet overeen met datgene wat
in eerder aangenomen moties is
gevraagd. Derhalve is het op dit
ogenblik voor mijn fractie niet
mogelijk, een finale beoordeling van
Schengen te geven. Wij vragen een
heropening om met het oog op deze
brief een uitspraak van de Kamer te
vragen over die positie. Mijn
concrete vraag is: kan de stemming
worden uitgesteld en kan heropening
plaatsvinden, zodat de CDA-fractie
een motie kan indienen?
De heer Van Traa (PvdA):
Voorzitter! Ik heb er alle begrip voor
dat de CDA-fractie veel tijd nodig
heeft om tot een eindoordeel te
komen. Gisteren is alleen het punt
van de heer Van Weezel al gewisseld
met de minister. Toen zei de
minister: ik stuur een brief waarin
staat wat er in het stenogram staat.
Toen wilde de heer Van Weezel geen
motie indienen. Als hij dat nu wel
wil, zij het hem van harte gegund.
De voorzitter Gelet op de reacties,
stel ik voor om het verzoek tot uitstel
van de stemmingen over Schengen
te honoreren, met die aantekening
dat de stemmingen dan morgen–
middag na de lunchpauze zullen
plaatsvinden. Naar het mij voorkomt,
moeten wij dan nu met elkaar
afspreken dat dan niet wederom
uitstel van de stemmingen wordt
gevraagd. Anders blijven wij aan het
uitstellen.
Overeenkomstig het voorstel van de
voorzitter wordt besloten.
De voorzitter: Wat het tijdstip van
de heropening betreft, heb ik een
vraag aan de heer Van Weezel. Zoals
gebruikelijk, hebben wij de
heropening onmiddellijk na de
stemmingen van hedenmiddag. Heb
ik het echter goed begrepen dat hij
nog enige tijd wil voor fractieberaad?
De heer Gualthérie van Weezel
(CDA): Voorzitter! Zoals dat in elke
gestructureerde fractie het geval is,
zullen concept-moties aan de fractie
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worden voorgelegd. Ik heb die
fractievergadering om half vijf. Ik
hoop dat het in die fractieverga–
dering zo snel mogelijk tot besluit–
vorming kan komen, opdat ik bijvoor–
beeld na de avondpauze een motie
kan indienen.
De voorzitter Dan stel ik voor, de
heropening te doen plaatsvinden na
de dinerpauze. Kunt u daarmee
instemmen?
De heer Gualthérie van Weezel
(CDA): Zeer veel dank, voorzitter.
Overeenkomstig het voorstel van de
voorzitter wordt besloten.
De voorzitter: Met betrekking tot
de stemmingen van morgenmiddag
over Schengen heb ik in de wandel–
gangen het gerucht gehoord - daar
waar het geluid goed is, hoor je veel
geruchten - dat mogelijk morgen–
middag door mevrouw Sipkes hoofd–
elijke stemming zal worden
gevraagd. Dat zal dan morgen–
middag moeten worden gevraagd,
maar ik verzoek de leden in ieder
geval rekening te houden met dit
eventuele verzoek en het honoreren
ervan.
De heer Van Traa (PvdA): Ik wens
de heer Van Weezel veel succes bij
het overleg binnen zijn fractie. Ik
vraag hem wel, er rekening mee te
willen houden dat andere woord–
voerders andere verplichtingen
hebben, en dat bij het bepalen van
het moment van de historische
vierde termijn de andere woord–
voerders ten minste aanwezig
kunnen zijn, om te zien wat het
fractieberaad binnen het CDA heeft
opgeleverd.
De heer Gualthérie van Weezel
(CDA): Het doel van de heropening is
dat er door mij een motie wordt
ingediend, en dan heeft de Partij van
de Arbeid, zoals iedere andere partij,
vanaf half acht vanavond tot twee
uur morgenmiddag, de kans om "ja"
of "nee" tegen die motie te zeggen.
Die motie heeft een aparte achter–
grond. U weet dat...

zien hoe wij ons plooien om
vanavond de heer Van Weezel ter
wille te zijn, maar het moet natuurlijk
geen normale gang van zaken
worden dat een fractie er zolang
over doet om tot een motie te komen
die zij gisteren ook al perfect had
kunnen indienen.
De voorzitter Ik stel voor, deze
discussie te beeindigen, met in het
achterhoofd het feit dat ik morgen–
middag een brief van de heer Van
Weezel zal voorlezen, en dat wat dat
betreft de kans op herhaling miniem
is!
Het woord is aan de heer
Linschoten.
De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! De VVD-fractie heeft
behoefte aan een korte heropening
met betrekking tot de behandeling
van de Algemene nabestaandenwet.
Ik verzoek u, deze heropening toe te
staan, en de stemmingen die voor
vanmiddag geagendeerd zijn, naar
morgenmiddag te verplaatsen.
De voorzitter: Ik stel voor, het
verzoek te honoreren, de heropening
te doen plaatsvinden onmiddellijk na
de stemmingen, morgenmiddag na
de lunchpauze te stemmen, en ook
hierbij met elkaar af te spreken dat
morgenmiddag niet wederom uitstel
van stemmingen zal worden
gevraagd, opdat we morgen de
eindstemmingen kunnen laten
plaatsvinden.
Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: Het woord is aan
mevrouw Sipkes.
Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Voorzitter! Morgenmiddag vindt er
een overleg plaats met de minister
van Buitenlandse Zaken over
Zuid-Afrika. Het zou kunnen zijn dat
de fractie van Groen Links naar
aanleiding daarvan behoefte heeft
aan het indienen van een motie. Ik
hoop dat u rekening kunt houden
met dat verzoek.

De voorzitter: Ja, hoe een motie
wordt ingediend en hier wordt
behandeld, is allen bekend'

De voorzitter Ik stel voor, het
verzoek te honoreren. Dat betekent
dat de rij van spreektijden van twee
minuten wordt uitgebreid met één
termijn van twee minuten per fractie.

De heer Van Traa (PvdA): Wij zullen

Daartoe wordt besloten.
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voorzitter
De voorzitter Het woord is aan de
heer Van der Vaart.
De heer Van der Vaart (PvdA):
Voorzitter! Ik heb twee verzoeken.
Op 27 februari heeft de vaste
Commissie voor milieubeheer
mondeling overleg gevoerd met de
minister van VROM over de aanpak
van het doelgroepenbeleid in de
industrie, en het daaruit voort–
vloeiend te sluiten convenant over
basismetaal. Het verslag van dit
mondeling overleg is vastgesteld op
2 april 1992, en is gedrukt onder
21137, nr. 112. In dat mondeling
overleg heb ik geconstateerd dat bij
een bepaalde mterpretatie van dit
convenant strijdigheid op zou kunnen
treden met de nieuwe wet op het
milieubeheer in wording. Die strij–
digheid zou hem kunnen zitten in de
nadruk die de wet legt op de plicht
van vergunningverleners om
rekening te houden met de indivi–
duele omstandigheden van een
bedrijf en zijn milieu-omgeving,
versus de nadruk die het convenant
legt op een landelijke uniformering.
De minister onderkende dit
spanningsveld, en heeft bij brief van
6 maart 1992, gedrukt onder stuk
21137, nr. 113, getracht een
oplossing te schetsen, en met die
brief kan ik mij onvoldoende
verenigen. Ik verzoek daarom, het
genoemde verslag en de genoemde
brief op de plenaire agenda te
plaatsen, nadat de Eerste Kamer de
wetsvoorstellen 21087 en 21163
over de wet milieubeheer heeft
afgehandeld, wat naar mijn infor–
matie op 30 juni zou kunnen zijn
geschied.
De voorzitter: Ik stel voor, conform
het verzoek te beslissen.
Daartoe wordt besloten.

Daarbij komt dat in de nota naar
aanleiding van het verslag wordt
aangegeven, dat de minister begin
september aan de hand van de reali–
satiecijfers hoopt te kunnen
beslissen tot een andere verdeling
van de benodigde bezuinigingen. Het
zou naar mijn oordeel de uitoefening
van het budgetrecht van de Kamer
ten goede komen, indien wij de
suppletore begroting Verkeer en
Waterstaat niet voor het reces
afhandelen, maar pas na het reces,
op basis van een nota van wijziging,
gebaseerd op de aangekondigde
heroverwegingen met betrekking tot
de bezuinigingen. Ik stel daarom
voor, wetsvoorstel 22624 van de
agenda af te voeren.
De vooizitter Ik stel voor, conform
te besluiten, onder de aantekening,
dat dit de tweede keer bij een
suppletore begroting van het depar–
tement is, dat wij niet tot tijdige
afhandeling hebben kunnen komen.
Wij moeten met zijn allen proberen
om dat een volgende keer - dat
betekent in december - te vermijden.
Ik heb een behoedzame formulering
gebruikt.
Het woord is aan de heer
Biesheuvel Ik dacht namelijk, dat
morgen wat van de agenda zou
worden afgevoerd, om duidelijk te
maken dat het ook anders kan.
De heer Biesheuvel (CDA):
Voorzitter! Ik heb vorige week
gevraagd of het mogelijk zou zijn,
rekening te houden met een kort
plenair overleg over de Wijkertunnel.
De vaste Commissie voor verkeer en
waterstaat heeft op dit moment
echter geen behoefte aan een
plenair debat voor morgenavond.
De voorzitter: Dan zal dit punt van
de agenda van morgen worden
afgevoerd.

- de motie-Doelman-Pel c.s. over een
evaluatie van het nieuwe uitkerings–
regime (22163, nr. 11);
- de motie-Willems over beperking
van de uitwonendennorm (22163, nr.
12).
(Zie vergadering van 23 juni 1992.)
De artikelen I en II worden zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het
amendement-Schimmel/Rosenmöller
tot invoeging van een nieuw artikel
III (stuknr. 9).
De voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66 en Groen Links voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.
De artikelen III en IV en de beweeg–
reden worden zonder stemming
aangenomen.
In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer, dat
behoudens de aanwezige leden van
de fractie van Groen Links de
aanwezige leden van alle fracties
voor het wetsvoorstel hebben
gestemd, zodat het is aangenomen.
In stemming komt de motie–
Doelman-Pel c.s. (22163, nr. 11).
De voorzitter Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.
In stemming komt de motie-Willems
(22163, nr. 12).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
Groen Links en D66 voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

De heer Van der Vaart (PvdA): Pas
gisteren is de nota naar aanleiding
van het verslag over de eerste
wijziging van de begroting van
Verkeer en Waterstaat 1992 binnen–
gekomen. De reden daarvan is mij
onduidelijk. In deze begrotingswij–
ziging is een substantiële bezuiniging
op de investeringsuitgaven aan de
orde, waar ik mij graag voldoende op
wil bezinnen, in overleg met de
collega's, zodat de Kamer zo nodig
alternatieven kan voorstellen.
Daarvoor ontbreekt feitelijk de tijd.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Algemene
Bijstandswet en de Wet
inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers in
verband met wijziging van de
bijstandsuitkeringen voor
bepaalde groepen personen
jonger dan 27 jaar (22163), en
over:

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:
- het wetsvoorstel Regels
betreffende een algemene
nabestaandenverzekering
(Algemene nabestaandenwet)
(22013);
- het wetsvoorstel Intrekking
van de Algemene Weduwen– en

Tweede Kamer

Stemmingen

24juni 1992
TK93

93-5808

Wezenwet, invoering van de
Algemene nabestaandenwet,
alsmede de in het kader van die
intrekking en invoering te
treffen overgangsregelingen en
de daarmee verband houdende
wijzigingen van een aantal
wetten en regelingen (Invoe–
ringswet Anw) (22226), en van:
- de motie-Doelman-Pel/Kalsbeek–
Jasperse over aanpassingen van
pensioenregelingen aan de
Algemene nabestaandenwet (22013
en 22226, nr. 23).

D

(Zie vergadering van 23 juni 1992.)

Aan de orde is de behandeling van:
- de Voorjaarsnota 1992
(22616);
- de nota Buitenlanduitgaven
(22610);
- de Voorlopige rekening 1991
(22529)

De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D
De heer Linschoten (VVD)
Voorzitter! Wij hebben gisteravond
met elkaar gesproken over een
belangrijk amendement, dat is
ingediend bij de behandeling van
deze wet. Ik heb de CDA-fractie bij
de behandeling van dat amendement
gevraagd of, indien dat amendement
zou worden aangenomen, dit conse–
quenties zou hebben voor het
stemgedrag van die fractie met
betrekking tot de totale wet. Collega
Doelman kon ons toen niet veel meer
vertellen, dan dat haar advies aan de
CDA-fractie zou zijn, dat de fractie
tegen de wet zou moeten stemmen,
in geval van de aanneming van het
amendement. Ik neem aan, dat er
inmiddels duidelijkheid in de
CDA-fractie is ontstaan over de
vraag, of de fractie mevrouw
Doelman steunt.

D
Mevrouw Doelman-Pel (CDA):
Voorzitter! Ik hoef uiteraard het
vraag– en antwoordspelletje tijdens
het debat van gisteren niet te
herhalen. Ik haal wel een uitspraak
van de heer Linschoten van gisteren
aan. Hij heeft gezegd: Ik ben tegen
dit amendement, daarover wil ik
geen enkel misverstand laten
bestaan. Toch ben ik bereid te
onderhandelen tot aan de stemming.
Daarin is helemaal niets veranderd.
Voorzitter! Gelet op deze uitspraak
wachten wij de stemming over de
amendementen en de moties met
spanning af. Daarna zullen wij ons
standpunt bepalen.
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Staatssecretaris Ter Veld:
Voorzitter! Ik kan hierop met één zin
reageren, die betrekking heeft op de
gehele Kamer. Homo sapiens urinat
non in ventum.
De algemene beraadslaging wordt
gesloten.
De voorzitter: De stemmingen
zullen morgen worden gehouden.

De beraadslagmg wordt geopend

D
De heer De Korte (VVD): Mijnheer
de voorzitter! De meest verontrus–
tende ontwikkeling is de stijgende
inflatie in ons land, terwijl die in de
andere EG-landen daalt. Van de
regering mag de prijsindex dit jaar
niet boven 3,5% uitkomen, zo heb ik
begrepen. Het twaalfmaands voort–
schrijdend gemiddelde van eind mei
is echter al 4,4%. De helft van deze
inflatie wordt veroorzaakt door de
omvangrijke lastenverzwaringen.
Daar tegenover is de per 1 oktober
aangekondigde BTW-verlaging
natuurlijk ontoereikend. Deze
maatregel komt ook te laat, want de
vooral door het kabinet veroorzaakte
inflatie heeft reeds een ondermij–
nende prijs-loonspiraal in gang
gezet. De contractlonen in 1992
stijgen inmiddels met 4,3%. Dat is
1,3% meer dan de regering vorig jaar
verantwoord achtte. De inmiddels
voor ruim 20% afgesloten contract–
lonen voor volgend jaar stijgen zelfs
met 5%. Streeft het kabinet
overigens nog steeds naar een loon–
en prijsstijging van 3,5% in 1993? Is
de minister het ermee eens dat de
dan nog af te sluiten CAO's voor
1993 dan met niet meer dan 3%
mogen stijgen? Dat is toch eigenlijk
een illusie.
Ondanks de stijging van de
contractlonen met 4,3% is de
koopkrachtstijging voor de modale
werknemer dit jaar nul. Die heeft het
terechte gevoel dat hij of zij matigt

Voorjaarsnota

met de lonen. Voor de werkgever is
er helemaal geen sprake van
matiging. Zijn reele arbeidskosten–
stijging is dit jaar zelfs meer dan
2,5%. Heeft de minister een
verklaring voor deze paradox? Laat ik
de mijne alvast geven: deze
paradoxale toestand wordt veroor–
zaakt door de lastenverzwaringen
van het kabinet. Dat er van de
loonkostenmatiging niets
terechtkomt, is voor 100% de schuld
van het kabinet.
In onze wijzigingsvoorstellen van
vorig jaar op de begroting voor 1992
hielden wij het kabinet, behalve een
BTW-verlaging in april jongstleden
reeds, tevens voor af te zien van de
voorgenomen verhoging in 1993 van
de energiebelastingen, de dieselac–
cijns, de motorrijtuigenbelasting en
het huurwaardeforfait. Bij elkaar 1,5
mld. aan fiscale verzwaringen voor
volgend jaar. Wij roepen het kabinet
hier nogmaals toe op. Alleen dan,
eventueel aangevuld met een lagere
huurverhoging dan 4,5%, wordt naar
ons inzicht de inflatie voor 1993
werkelijk teruggebogen tot 3,5% of
minder. Als het kabinet dit op andere
wijze denkt te bereiken, hoor ik dat
natuurlijk graag. In elk geval vraag ik
een heldere toezegging van de
minister dat de grens van 3,5% in
1993 niet wordt overschreden. Dat
ligt in de macht van het kabinet,
want het veroorzaakt immers zelf de
helft van de inflatie.
De voor 1 oktober aangekondigde
BTW-verlaging is alleen dit jaar op
een deugdelijke wijze gefinancierd.
Uit de stukken valt af te leiden dat
de eenmalige ombuigingstaakstelling
van 619 mln. in feite deels wordt
ingezet om de kosten van de
BTW-verlaging, dit jaar 285 mln., te
dekken. Kan de minister dit beves–
tigen? Dat is namelijk interessant,
omdat de koninklijke weg van struc–
turele ombuigingen ter financiering
van de BTW-verlaging, zoals door
het CDA en de VVD bepleit - het
CDA in ieder geval buiten de Kamer
- door het kabinet is afgesloten en
afgewezen. Wij moeten dus vrezen
dat de structurele dekking door het
kabinet mede gezocht wordt in de
beperking van de inflatiecorrectie,
ondanks het "eens maar nooit weer"
van de CDA-fractie, respectievelijk in
het afschaffen van de investerings–
aftrek voor het midden– en kleinbe–
drijf, waar PvdA en D66 zo'n
voorstander van blijken te zijn. Mijn
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fractie verwerpt de gedachte dat de
middeninkomens en hogere
inkomens of het midden– en kleinbe–
drijf voor de structurele financiering
moeten opdraaien. Een dergelijke
nivellering lokt nieuwe loonclaims
van CAO-werknemers uit en staat
ook haaks op het doel van de
BTW-verlaging, namelijk doorbreking
van de prijs-loonspiraal. Financiering
van de BTW-verlaging uit een
incidentele groeimeevaller - ik heb
daar de minister van Sociale Zaken
iets over horen zeggen - is even
onwenselijk als onwerkelijk. Ik vraag
daar commentaar op van de minister
van Financiën. Wanneer wordt het
BTW-wetsvoorstel overigens uiterlijk
ingediend? Wij willen de deugde–
lijkheid respectievelijk de ondeugde–
lijkheid van de dekking tijdig kunnen
beoordelen.
Wie alleen kijkt naar het tijdpad
waarlangs het financieringstekort
wordt teruggebracht, is geneigd de
minister van Financiën een pluim te
geven. Helaas, moeten wij consta–
teren dat de collectieve lasten nog
sneller zijn gestegen dan het finan–
cieringstekort daalt. Sinds het
aantreden van dit kabinet met ruim
10 mld. Op bladzijde 93 van het
onlangs gepubliceerde FKSEC-model
van het CPB kunnen wij lezen welke
hypotheek dit legt op onze economie
in termen van verlies van werkgele–
genheid. Het gecumuleerde effect
van deze stijging van de collectieve–
lastendruk met 2% van het nationaal
inkomen betekent namelijk een
structureel verlies van 70.000 banen
in personen na vier jaar. En daar is
deze minister mede verantwoordelijk
voor.
Ook in de micro-sfeer zorgt de
minister voor verlies aan arbeids–
plaatsen. Ik verwijs naar het rapport
van het Nederlands economisch
instituut over de effecten van "het
kwartje van Kok". In totaal betekent
het "accijnskwartje" een structureel
verlies van 1000 banen. Bovendien
derft de fiscus tegenover de
oorspronkelijk geraamde meerop–
brengst van 1 mld. ook nog eens
0,25 mld. uit hoofde van misgelopen
accijns en BTW. Het getal van 10
mld. aan lastenverzwaring is nog
geflatteerd. De overreserves van de
centrale sociale fondsen zijn van plus
5,8 mld. ultimo 1989 naar min 0,8
mld. ultimo 1992 teruggelopen.
Deze vermogensintering door tegen–
vallers bij de inkomensdervings– en

ziektekostenregeling is veron–
trustend. Zo zijn er dit jaar ongecom–
penseerde uitgavenoverschrijdingen
van 2,1 mld. in de zorgsector en in
de sector van de sociale zekerheid.
De verhoging van de salarissen in de
G en G-sector leidt opnieuw tot een
structurele tegenvaller van 600 mln.
In 1992 vindt dit alles zijn weerslag
in intering op de fondsvermogens
met zo'n 2,5 mld. Ik wens daar ook
het commentaar op van de minister.
En als er niets gebeurt zal de collec–
tieve-lastendruk vanaf 1993 stijgen
met 0,5%.
Wat is het beleidsantwoord van
het kabinet? Herinnert de minister
zich nog onze voorspelling bij het
debat over de Najaarsnota 1991, dat
er tegenvallers voor dit jaar dreigden
van zo'n 2,5 mld. Wij deden die
voorspelling, omdat onzes inziens de
ambtenaren en de G en G-sector de
salarisstijging met 3% niet zouden
pikken, de afroming PGGM-reserves
niet zou lukken, de
WAO/ZW-voornemens niet dan wel
vertraagd uitgevoerd zouden worden,
er nieuwe overschrijdingen van de
uitgaven voor asielzoekers dreigden
en de uitgaven voor de gezond–
heidszorg met een 0,5 mld. zouden
tegenvallen. De minister zei toen: de
oppositie is veel te somber. Ik moet
helaas constateren dat het gelijk
geheel aan onze zijde ligt. Het deel
van de bezuinigingen voortvloeiend
uit de Tussenbalans blijkt vooralsnog
niet meer dan een papieren exercitie
te zijn. Gevolg: de belastingen en
premies blijven stijgen en van een
stabilisatie van de collectieve–
lastendruk op die bekende norm van
53,6% is ook dit jaar geen sprake.
Ondanks verlaging van de
WAO-premie per 1 juli en ondanks
de BTW-verlaging per 1 oktober
komt die collectieve-lastendruk te
hoog uit. Deze komt naar verluidt
niet meer uit op 54,0%, maar op
53,7%. Het financieringstekort komt
weer te hoog uit, namelijk op 4,5%.
In elk geval wordt aan geen van
beide normen van het kabinet
voldaan.
Toen ik in het debat van 8 april jl.
over de WABM-verhogingen de
minister hierover reeds kapittelde wij voorvoelden dat dit zou gebeuren
- zei hij het volgende. Ik citeer:
"Tegen de heer De Korte kan ik
zeggen dat voor mij zowel het
maximum van de collectieve–
lastendruk, de 53,6%, als het tijdpad

voor de reductie van het financie–
ringstekort van 0,5% per jaar ijzeren
randvoorwaarden blijven voor de
uitvoering van datgene waartoe wij
ons bij het regeerakkoord hebben
verplicht in deze coalitie."
Ik heb hem vervolgens gevraagd of
dit ook geldt voor 1992 en 1993.
Het antwoord van de minister daarop
was ja. Wanneer kunnen wij de
nadere voorstellen van de minister
tegemoetzien waaruit zijn ijzeren
gestrengheid blijkt? Of zijn die
ijzeren randvoorwaarden alsnog van
borstplaat?
In dat kader houden wij de
minister aan zijn tweede toezegging
in het debat over de
WABM-verhoging om bij een
doorschrijding van de 53,6-norm
deze tariefmaatregel van 1 juli tot 1
oktober uit te stellen. Dat verlaagt de
collectieve-lastendruk in e!k geval
metO,1 procentpunt. Wellicht
komen wij dan weer precies uit op
de norm. Ik wil daar meer over
weten. De verminderde belastingop–
brengst van 255 mln. kan
opgevangen worden door de eerder
voorgenomen verkoop van staats–
deelnemingen in 1992 alsnog voor
de helft te laten doorgaan. Ik vraag
om een positief antwoord.
Het kabinet leunt zwaar op de
fondsreserves. Daarom hecht ik
geloof aan het commentaar van de
bedrijfsverenigingen dat er sinds het
einde van de jaren tachtig ook te
veel is ingeteerd op de fondsreserves
van de Ziektewet en dat er van een
vermogensoverschot van 1,2 mld.
ultimo 1992 als gevolg van
meevallers bij het ziekteverzuim
eigenlijk geen sprake is. De bedrijfs–
verenigingen gaan toch niet voor hun
plezier de ziektewetpremie met 0,4%
van het nationaal inkomen hoger
vaststellen dan het kabinet uit
hoofde van zijn norm wenst? Het
verwijt van premier Lubbers jegens
de sociale partners dat zij de collec
tieve-lastendrukoverschrijding
veroorzaken, lijkt mij een zwaktebod.
Het bovenwettelijke premiedeel stijgt
van 1991 op 1992 met slechts 300
mln. Natuurlijk, 300 mln. is
misschien te veel, maar het is
slechts een stijging van de collec–
tieve-lastendruk van 0,06
procentpunt. Overigens, als de
regering met ons zo bezorgd is over
het wegcontracteren van de ziekte–
wetmaatregelen van het kabinet,
waarom voldoet zij dan niet aan onze
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eerder geuite wens om dergelijke
CAO-afspraken niet langer algemeen
verbindend te verklaren?
Het kabinet heeft een algemene
bezuinigingstaakstelling voor 1992
op zich genomen van 619 mln. Ik
plaats daar twee kanttekeningen bij.
Allereerst blijkt uit antwoord 15 dat
de departementen van plan zijn, deze
taakstellmg in hoofdzaak in te vullen
door taakstellende onderuitputting,
terughoudend kasbeleid of kasver–
schuivingen. In de praktijk blijken de
desbetreffende uitgaven veelal in het
volgende jaar alsnog plaats te
vinden. Er is dus geen sprake van
reële besparingen. De problemen
worden gewoon doorgeschoven naar
volgend jaar. is de minister het
daarmee eens?
Wij willen graag de toezegging dat
in het kader van de vermoedelijke
uitkomsten nader over de invulling
van het bedrag van 619 mln. wordt
gerapporteerd. Over de EKI-tegen–
valler van 223 mln. op GOS-schade
die niet relevant verklaard is voor het
financieringstekort voor 1992 kom ik
morgen bij de suppletore wet 22622
te spreken.
De tweede kanttekening betreft de
toepassing van de proportionele
sleutel, waardoor de infrastructurele
uitgaven dit jaar niet buiten schot
blijven. Zo wordt voor circa 60 mln.
op de begroting voor Verkeer en
Waterstaat bezuinigd op bijdragen
aan de infrastructuur en onderhoud
van scheepvaartwegen en havens.
Dat is voor ons onbegrijpelijk. Ik
begrijp inmiddels dat de behandeling
van de suppletore wet is opgeschort,
zodat deze vraag wellicht kamer–
breed leeft. Het kabinet houdt zich in
ieder geval niet aan de zelf gestelde
beleidsprioriteit. De VVD-fractie
wenst deze uitgaven voor de infra–
structuur wel te ontzien.
Ik wil ook nog een opmerking
maken over de buitenlanduitgaven.
Wij zijn als fractie van mening dat de
regering het landbouwrichtsnoer dat
een stijging van de EG-landbouwuit–
gaven van 74% van de stijging van
het BNP van de EG toestaat, als
bovengrens dient te beschouwen en
dat de regering zich tegelijkertijd
dient in te zetten voor een bevriezing
van de reële landbouwuitgaven op
het niveau van 1992 door afbouw
van fraude, bureaucratie, interventie
en restitutie Dat zou volgens ons de
inzet moeten zijn tijdens de verga–
dering van de Raad in Lissabon.
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In de UCV van 17 februari jl. over
de nota Kapitaaldienst heeft de
minister aangekondigd dat de
meevaller als gevolg van een hogere
aardgasexport in 1992 volledig
wordt ingezet voor infrastructurele
uitgaven. Inmiddels weten wij dat
het kabinet de meevaller van 430
mln. via een kasschuif wil
doorschuiven naar 1993 en dat het
200 mln. daarvan wil inzetten voor
subsidiëring van projecten ter verbe–
tering van de economische structuur
op lokaal niveau. Het resterende
bedrag wordt dan gebruikt om het
gat in 1993, van 235 mln. naar
verluidt, in de decentralisatietaak–
stellmg af te dekken. Dat deugt
natuurlijk van geen kant. Dat is toch
volstrekt in strijd met de toezeg–
gingen van de minister van
Financiën, gedaan in de UCVvan 17
februari jl.? Het doorschuiven van
het bedrag naar 1993 om er
eventueel een fonds van te maken, is
logisch. Het bedrag dient echter voor
de volle 100% ingezet te worden
voor additionele, infrastructurele
liefst bestekklare investeringen op
rijks–, provincie– of gemeenteiijk
niveau, waarvoor anderszins geen
financiële middelen ter beschikking
staan.
De heer Melkert (PvdA) Mag ik de
heer De Korte vragen wat naar zijn
mening met de consequentie van
doorvoering van deze overigens
sympathieke gedachte moet
gebeuren? Hij schiet een gat van 200
mln. in de begroting voor 1992.
De heer De Korte (VVD): De heer
Melkert heeft het niet goed
begrepen. Het gaat om een gat dat
ontstaat doordat de decentralisatie–
taakstelling voor het jaar 1993 niet
gehaald wordt, omdat men de
plannen niet rond krijgt.
De heer Melkert (PvdA) Dat is ook
een gat.

turele voorzieningen, liefst bestek–
klaar, op zo kort mogelijke termijn.
De heer Melkert (PvdA) Wilt u de
minister niet behulpzaam zijn bij het
aangeven van de dekking van het gat
van 200 mln.?
De heer De Korte (VVD): Wat zullen
wij nou hebben? De ministervan
Financiën is toch de eerst aange–
wezene om ervoor te zorgen dat het
gat op een adequate wijze wordt
gedekt? Als ik een suggestie doe,
hoor ik al zeggen wat de heer De
Korte zegt, is makkelijk, want hij zit
in de oppositie en daar hebben wij in
het kabinetsberaad niet zoveel aan.
De heer Melkert (PvdA): Ik vraag u
ook om dat tegen te spreken.
De heer De Korte (VVD): Ik wijs er
alleen op dat de consequentle van
hetgeen ook de heer Melkert heeft
gezegd in die UCV is dat het geld ten
volle wordt gebruikt voor die infra–
structurele voorzieningen. Dat moet
niet ingezet worden voor het dekken
van gaten in de begroting voor
volgend jaar. Die gaten moeten via
bezuinigingen worden gedicht.
De heer Melkert (PvdA) U zegt
gewoon: ik heb mijn principes en u
ziet verder maar wat de conse–
quenties ervan zijn. Dat is duidelijk.
De heer De Korte (VVD): Zo licht–
zinnig redeneer ik niet. Ik ben van
mening dat wat zich nu als meevaller
aandient en wat een voortreffelijke
invulling heeft gekregen van de kant
van de minister van Financiën ook als
zodanig moet worden gebruikt.
Vervolgens moet hij ervoor zorgen hij is daarvoor ook ingehuurd - dat
het gat dat blijkbaar in 1993 ontstaat
op een adequate manier wordt
gedicht.
Minister Kok: Het is volkomen
duidelijk, voorzitter. De heer De
Korte is er voor het goede nieuws.

De heer De Korte (VVD): Ja, maar
voor 1993 en aangezien het kabinet
nog bezig is met de invulling van de
begroting voor dat jaar kan het nog
alternatieve bezuinigingen vinden.
Naar onze mening is het echter
onjuist om de hand te lichten met
het doorvoeren van de goede
gedachte, ook gesteund door de
heer Melkert, om die extra aardgas–
baten in te zetten voor infrastruc–

De heer De Korte (VVD): Ik ben
voor goed nieuws altijd in. Ik ben er
ook als de kippen bij om het slechte
meuws in deze vergaderzaal uit de
doeken te doen. Dat is de rol van de
oppositie. Ik hoor de minister van
Financiën straks nog wel op dit punt.
Dit is pas het begin van het debat
over de Voorjaarsnota, dus er is nog
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een hoop tijd om er verder over te
discussiëren.
Voorzitter! Zoals gezegd, zijn wij
van mening dat het bedrag van 430
mln. volledig ingezet moet worden
voor additionele, infrastructurele
investeringen op rijks–, provincie– of
gemeentelijk niveau, waarvoor
anderszins geen financiële middelen
ter beschikking staan. Daarbij
denken wij dan in de eerste plaats
aan de bestekklare Wijkertunnel.
Daarmee is van alles aan de hand.
Voor de aanleg daarvan wordt een
private financiering voorbereid die
peperduur is. Die aanleg gaat veel
meer kosten dan wanneer het Rijk er
zelf toe overgaat. Hier is het geld ter
beschikking. Het plan is bestekklaar
en kan aanbesteed worden. Men
behoeft dan ook niet langer te
wachten op de Wijkertunnel. Dat is
toch prachtig? Ik hoor graag het
commentaar van de minister van
Financiën.
Zoals ik zojuist al zei in het inter–
ruptiedebatje met de heer Melkert is
het dekken van een gat in de
Tuba-taakstelling wel het laatste dat
geaccepteerd kan worden. Daarmee
wordt opnieuw pijnlijk blootgelegd
hoezeer een flink deel van de
Tuba-operatie niet meer dan een
papieren exercitie is. De scepsis
daaromtrent wordt feilloos door het
CPB verwoord in het Centraal econo–
misch plan voor 1992, op pagina 24:
"Uit de Tussenbalans-maatregelen
en de nadere invulling nadien vloeit
voort, dat de collectieve uitgaven in
volume in 1993 moeten dalen, iets
wat in het afgelopen decennium van
bezuinigingen nog niet is vertoond."
In budgettair opzicht stelt de
Voorjaarsnota 1992 ons dan ook niet
gerust. Het lijkt welhaast onvermij–
delijk, dat zolang dit kabinet voortbe–
staat de collectieve lasten en
daarmee de inflatie zullen blijven
stijgen.

De heer Leerling (RPF): Voorzitter!
De heer De Korte eindigde in mineur.
Zover ben ik zeker niet, want ik vind
dat de Voorjaarsnota 1992 het beeld
bevestigt dat minister Kok als
opperschatbewaarder in de
afgelopen jaren heeft opgebouwd.
De beheersing van de uitgaven komt
op steeds hoger niveau. Uiteraard
zijn er mee– en tegenvallers, maar
het geheel oogt zeer beheerst.

Van sommige van de belangrijkere
tegenvallers kun je je afvragen in
hoeverre deze nu echt onvoorzien
waren. Neem de ontwikkeling van de
ambtenarensalarissen en de
doorwerking daarvan in de G en
G-sector. Wat te denken van de
vertraagde realisatie van de
WAO-wetsvoorstellen? Dergelijke
tegenvallers zijn toch min of meer
voorzienbaar geweest? In hoeverre
houdt de minister daar al dan niet
rekening mee in zijn begrotings–
beleid?
Voorzitter! Hare Majesteit de
Koningin opende het vorig jaar bij
het uitspreken van de Troonrede het
nieuwe parlementaire jaar met de
woorden: "1992 wordt geen gemak–
kelijk jaar". Die verwachting moet,
denk ik, behoorlijk gerelativeerd
worden. De overheidsfinanciën
blijven met betrekkelijk weinig
moeite op orde. De werkloosheid
stijgt ondanks herhaalde sombere
prognoses van het CPB niet, maar
daalt nog altijd. Er zijn belastingmee–
vallers in een aantal belangrijke
sectoren: IB, LB en vennootschaps–
belasting. Dat duidt op zich relatief
gunstig ontwikkelende inkomens,
voortgaande groei van de werkgele–
genheid en meevallende winsten. De
conjunctuur trekt recentelijk weer
aan, al lijken de vooruitzichten voor
1993 nogal eens te wisselen.
Slechts enkele uitgavenposten
blijken minder goed in de hand te
houden, zoals die voor de opvang
van asielzoekers, een post die in
feite een stelselmatige overschrijding
kent, waar wij niet zonder meer in
kunnen berusten, om de termen van
de bewindslieden zelf te gebruiken.
Zijn er concrete maatregelen
denkbaar om deze kosten te beteu–
gelen?
Blijft over de inflatie, die blijkens
de cijfers in de antwoorden op de
Voorjaarsnota een aanhoudend
stijgende tendens vertoont. Het
signaal is door het kabinet opgepakt,
hetgeen heeft geleid tot de voorge–
nomen BTW-verlaging. Een ander
punt is de ontwikkeling van de
collectieve lasten. Is het allemaal
niet erg meegevallen? Uiteraard is
het beter dat het meevalt dan dat het
tegenvalt, maar trekt het kabinet
hieruit ook conclusies voor de
volgende Troonrede?
Ik loop een aantal hoofdpunten uit
de Voorjaarsnota langs, om te
beginnen de inflatie. Gesteld kan

worden dat de overheid voor een
belangrijk deel heeft bijgedragen aan
de prijsstijgingen die nu doorwerken
in de inflatie. Kennelijk zijn de lasten–
stijgingen onvoldoende gecompen–
seerd door lastenverlichtingen
elders. Een en ander neemt niet weg,
dat de lastenstijgingen die zijn
doorgevoerd van grote betekenis
waren en zijn in het licht van onder
meer het milieubeleid en van de
beperking van de mobiliteit, met
name de automobiliteit. Prijsstij–
gingen veroorzaakt door het
schrappen van subsidies passen
geheel in het breed gesteunde beleid
om de subsidie-uitgaven te
beperken. Ik zie dan ook geen reden
in de inflatie om niet door te gaan
met de uitvoering van de Tussen–
balans. De redenen om tot een
dergelijk beleid te komen zijn immers
nog volop aanwezig. Het kabinet
denkt er kennelijk toch anders over.
Ik verwijs naar het afzien van de
accijnsverhoging in 1993. Ik verzoek
de minister van Financiën, dat
voornemen te laten voor wat het is
en op de oorspronkelijk ingeslagen
weg voort te gaan. Mag ik daar een
reactie op horen?
Overigens vraag ik mij af in
hoeverre de lastenstijgingen struc–
tureel doorwerken in de inflatie. Aan
het snijden in subsidies komt eens
een eind. Uit dat beleid vloeien dan
geen prijsstijgingen meer voort. Hoe
schat de minister van Financiën de
structurele doorwerking van lasten–
stijgingen op de inflatie in? Wat
moeten wij in dit verband denken
van de ter zake neerwaarts bijge–
stelde prognoses van het CPB voor
1993?
Als instrument van inflatiebe–
strijding zet het kabinet de
BTW-verlaging in. Ik heb daar reeds
melding van gemaakt. Hoewel ik een
BTW-verlaging als zodanig wel
toejuich, zal dit voornemen wel
afgewogen moeten worden tegen
alternatieven. Het zal ook op noodza–
kelijkheid beoordeeld moeten
worden. Allereerst is het antwoord
van belang op de eerder gestelde
vraag, hoe structureel de inflatie,
voor zover door overheidsmaatre–
gelen veroorzaakt, eigenlijk is.
Voorts is er nog geen structurele
financiering bekend. Moet die
inderdaad uit de economische groei
komen, zoals minister De Vries van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
dezer dagen heeft gesuggereerd?
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Leerling
Hierover dient tijdig duidelijkheid te
bestaan. Anders zal de Kamer
bezwaarlijk kunnen instemmen met
een BTW-verlaging per 1 oktober
van dit jaar.
Is het ook de meest voor de hand
liggende belastingverlaging? Je moet
nog maar afwachten of de lastenver–
lichting via de BTW-verlaging wordt
doorgegeven aan de burger. Is
bekend of dit bij de vorige
BTW-verlagingen integraal het geval
was? Zijn daar gegevens over?
Daarnaast is de werkgelegenheids–
winst beperkt. Kan het daarmee
gemoeide bedrag van ongeveer 2
mld. niet beter ingezet worden voor
koopkrachtbehoud op het niveau van
het sociaal minimum? Die kwestie is
nog steeds niet geregeld. Het sociaal
minimum staat namelijk nog steeds
op min 0,75%.
Overigens ontgaat mij enigszins de
noodzaak van het naar voren halen
van de BTW-verlaging, gezien het
beperkte voordeel op korte termijn.
Moet de overweging om dat toch te
doen, niet vooral gezocht worden in
het gewenste gesprek met de sociale
partners? Dat wil het kabinet, zo
blijkt uit de recente adviesaanvraag
aan de SER, op een nieuw niveau
tillen. Wellicht is de tijd daarvoor
weer aan het rijpen, gezien de
uitlating van de verleden zaterdag
aangetreden nieuwe CNV-voorzitter
Westerlaken.
Is men over en weer bereid, meer
verplichtende afspraken aan te gaan,
ook op het gebied van werkgele–
genheid en milieu? De afspraken
moeten in ieder geval zinvol en
toetsbaar zijn.
Voorts moet wat mij betreft
onderwerp van gesprek zijn de
doorwerking van bepaalde lastenver–
hogingen die voortvloeien uit het
milieubeleid, in de loonvorming,
waardoor de inflatie-impuls die al
van bepaalde lasten– en kostenver–
hogingen uitgaat, versterkt wordt.
Die doorwerking kan en mag geen
automatisme zijn. Deelt de minister
van Financiën deze opvatting?
Ook de collectieve-lastendruk
loopt op. Kennelijk gebeurt dit
vooralsnog zonder veel gevolgen,
gezien de meevallende economische
ontwikkeling. Een en ander is voor
mij ook reden om niet te vragen dat
ten koste van alles nog dit jaar de
collectieve-lastendruk op 53,6%
wordt gebracht. Het zou wel goed
van het kabinet zijn om niet te
berusten in de huidige cijfers.

Wel intrigeren mij de opmerkingen
over de invloed van de bovenwette–
lijke aanspraken in de sociale-zeker–
heidssfeer. Er is reden om de collec–
tieve-lastendruk voor dat aandeel te
corrigeren, uiteraard onder
evenredige verlaging van het plafond
van 53,6%. Vooralsnog is van
herziening van de definitie echter
afgezien. Is dat voorgoed of kunnen
wij een dergelijke exercitie nog in
deze kabinetsperiode tegemoetzien?
Zonder forse ombuiging bij de
sociale zekerheid of sterke afslanking
van de overheid is een voortgaande
opwaartse druk op de collectieve
lasten tengevolge van de ontwik–
keling van de lonen in de collectieve
sector haast onontkoombaar, te
meer daar tal van andere overheids–
uitgaven zeer wezenlijk zijn en daar
dus niet ter compensatie op kan
worden bezuinigd. Ook het verder
terugdringen van het financierings–
tekort kan de collectieve-lastendruk
omhoog stuwen bij een gelijkblij–
vende collectieve-uitgavenquote. In
hoeverre is dit probleem op langere
termijn te tackelen? In het totaal van
de communicerende vaten (collec–
tieve-lastendruk, niet-belastingont–
vangsten en financieringstekort) zou
je denken aan verhoging van de
niet-belastingontvangsten. Ziet de
minister hiertoe mogelijkheden?
De meevaller uit de aardgasbaten
wordt gebruikt voor extra infrastruc–
turele werken. Overigens zijn de
infrastructurele uitgaven in de
compensaties voor overschrijdingen
niet ontzien. Onderhoud vaarwegen
levert oiïgeveer 30 mln. op. Hier heb
ik toch wel de nodige moeite mee,
mede gelet op het milieubeleid. Ik
constateer dan ook dat een en ander
op gespannen voet staat met de
intenties van het kabinet om de
investeringen een impuls te geven en
om de vaarwegen te verbeteren met
het oog op het milieubeleid en het
terugdringen van de automobiliteit,
zoals ik al opmerkte
Ik wil graag dat er duidelijkheid
geboden wordt over de eventuele
invoering van de energieheffing per
1 januari 1993. Wat mij betreft, is
invoering van een vorm van regule–
rende energieheffing zeer gewenst.
Wat is de inzet van de minister, die
zich daar in de Miljoenennota en
elders zo enthousiast over toonde?
Nog een enkel woord over de
buitenlandse uitgaven, al is dit
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natuurlijk wel een stapje naar de
begroting voor 1993. De zaak is
echter geagendeerd en daarom
maak ik daarover toch een enkele
opmerking. In de nota wordt rijkelijk
het "vredesdividend" van defensie
geïnd, terwijl de wereld - ik zou bijna
zeggen: dagelijks - er niet veiliger op
wordt. Ik verwijs naar de conflicten
die recent weer zijn gerezen in het
GOS. Dat Ontwikkelingssamen–
werking 100 mln. moet bezuinigen
ter wille van Onderwijs en Weten–
schappen verbaast me. Ik zie dat
verband niet en wijs het dan ook af.
Ook de vermindering van 50 mln. ten
gunste van het internationale milieu
heeft mijn instemming niet. Ik zie
niet in dat gekort moet worden op
hulp die in principe aan de armen in
de Derde Wereld ten goede moet
komen, en dat dit bedrag moet
worden overgeheveld naar het milieu
dat wij met elkaar verknoeid hebben.
Het zijn tenslotte de rijke westerse
en Oosteuropese landen die het
grootste deel van de beschadiging
van het milieu voor hun rekening
hebben genomen en niet de armen
in de Derde Wereld. Ook maak ik
bezwaar tegen een bijdrage van
Ontwikkelingssamenwerking aan de
uitgaven van Defensie in verband
met de vredesoperatie. Dat Ontwik–
kelingssamenwerking ongeveer 19
mln. aan het GOS geeft, is niet zo
onlogisch. Dit bedrag zou met name
ten goede kunnen komen aan de
Centraalaziatische republieken
Kirgizië, Turkmenistan en Tadzji–
kistan.

D
De heer Ybema (D66): Voorzitter!
De economische verwachtingen zijn
sinds vorig jaar september door de
rekenmeester van het kabinet, het
Centraal planbureau, voortdurend
naar beneden bijgesteld. In de
Macro-economische verkenningen
voor 1992 was nog sprake van een
economische groei van 1% voor dit
jaar en van 2,75% voor 1993. In april
is dit beeld op grond van het
Centraal economisch plan
aangepast. De groei zou in 1992
terugvallen naar 0,75% en voor 1993
werd een economische groei
geraamd van nog maar 2,25%. Ook
de ontwikkelingen voor de werkgele–
genheid, de werkloosheid, de inflatie
en de contractlonen werden in
negatieve zin gecorrigeerd.
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De berichten van de afgelopen
weken wijzen er echter op dat de
economische situatie zich voor het
lopende jaar toch wat gunstiger lijkt
te ontwikkelen. In het overleg van de
Kamer met de directeur van het
Centraal planbureau werd op dit punt
al een klein tipje van de sluier
opgelicht. Volgens perspublikaties is
inmiddels de koninginne-MEV
beschikbaar. Daaruit zou blijken dat
de voor Nederland relevante wereld–
handel zich wat gunstiger ontwikkelt
dan werd verwacht. Hierdoor kan de
economische groei in 1992 weer
uitkomen op de in de Macro–
economische verkenningen van vorig
jaar voorspelde 1%. Het gevolg
hiervan zou onder meer zijn dat de
werkloosheid zich dit jaar handhaaft
op het niveau van vorig jaar. Al met
al lijkt dit voor het lopende begro–
tingsjaar een gunstige economische
ontwikkeling. Kan de minister het
zojuist geschetste beeld bevestigen?
Wat zijn de gevolgen van een iets
gunstiger economische groei voor de
collectieve-lastendruk? Blijft de
collectieve-lastendruk voor dit jaar
door deze ontwikkeling, met name
de ontwikkeling in de noemer,
beneden de 54%?
Voor 1993 zou sprake zijn van een
verdere verslechtering van het
economisch beeld. De economische
groei lijkt in drie stappen terug te
lopen van 2,75% in de Macro–
economische verkenningen van
1992, via 2,25% in het CEP van
begin dit jaar, naar nu 1,9% in de
koninginne-MEV. Kan de minister
aangeven of dit verwachte beeld
voor 1993 juist is? Kan hij tevens
aangeven welke de belangrijkste
verklaringen zijn voor een verdere
afname van de economische groei
voor het toch al moeilijke jaar 1993?
Voorzitter! Uit de Voorjaarsnota
1992 blijkt onder meer dat het
tijdpad voor de vermindering van het
financieringstekort wordt gehaald.
Daarvoor verdient deze minister van
Financiën opnieuw waardering. Bij
de collectieve-lastendruk lijkt het
kabinet de eigen beleidsdoelstellmg
van maximaal 53,6% voor de tweede
maal niet te realiseren. Voor mijn
fractie is die kabinetsdoelstelling
altijd wat minder heilig geweest,
omdat incidentele factoren daarbij
een belangrijke rol kunnen spelen. Zo
was de overschrijding van de CLD
aan het einde van 1991 voor een
groot deel te verklaren uit de
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De heer Ybema (D66): Voorzitter!
Die conclusie mag niet uit mijn
woorden getrokken worden. Wij
leggen ons niet vast op de afspraak
in het regeerakkoord op dit punt. Dat
wil natuurlijk niet zeggen, dat wij het
belang van een verlaging van de
collectieve-lastendruk niet onder–
schrijven. Integendeel. Dat heeft
zonder meer gunstige effecten op de
ontwikkeling van de economie en
met name de werkgelegenheid. Voor
mijn fractie blijft echter steeds de
vraag of op een verantwoorde
manier, via bezuinigingen, de collec–
tieve-lastendruk kan worden
verlaagd.
Voorzitter! De belangrijkste
verklaring voor de hogere collec–
tieve-lastendruk is een hogere
ziektewetpremie dan verwacht. De
door het kabinet verantwoord
geachte premiedaling wordt door de
bedrijfsverenigingen niet verant–
woord geacht. Deze ontwikkeling
roept wel vragen op over de verant–
woordelijkheid van de besturen van
de bedrijfsverenigingen. Mijn fractie
ondersteunt daarom het verzoek van
het kabinet aan de Sociale verzeke–
ringsraad om over de actuele stand
van zaken van de gezamenlijke
ziekengeldkassen zo snel mogelijk
duidelijkheid te verschaffen. Op

grond van informatie van het CPB
lijkt een verlaging van de ziektewet–
premie per 1 juli alleszins verant–
woord, zoals blijkt uit het antwoord
op vraag 35 bij de Voorjaarsnota.
Gaat het kabinet er thans van uit, dat
de voorgenomen verlaging van de
ziektewetpremie per 1 januari a.s. zal
worden gerealiseerd?
Uit het Centraal economisch plan
en het antwoord op de vragen blijkt,
dat de koopkrachtontwikkeling in
1992 een grillig beeld vertoont. Het
sociaal minimum zit op min 0,75%,
het minimumloon en modaal op de
nul-lijn, minimum-plus op een
koopkrachtverbetering van 0,75% en
de modale ambtenaar op min 2,25%.
Verwacht de minister, dat dit
inkomensbeeld in de loop van dit
jaar nog zal kunnen worden
gewijzigd, onder meer als gevolg van
de ambtenaren-CAO en eventuele
aanpassingen van de ziektekosten–
premie?
Voorzitter! De ontwikkelingen rond
de collectieve-lastendruk, vooral
waar het bestanddelen betreft die
niet direct door de overheid zijn te
beïnvloeden, roepen af en toe vragen
op over een mogelijke bijstelling van
de definitie. Mijn fractie onderschrijft
de opvatting van het kabinet, dat een
eventuele aanpassing daarvan voor
de collectieve-lastendruk alleen moet
plaatsvinden indien daartoe zeer
dringende redenen aanwezig zijn. Na
een grondige analyse zou bij de
aanvang van een nieuwe kabinetspe–
riode misschien de voorkeur gegeven
moeten worden aan een
opgeschoonde definitie voor de CLD.
Daarbij zou uiteraard ook aandacht
moeten worden besteed aan de
hanteerbaarheid en de onderlinge
vergelijkbaarheid van de
CLD-definities op EG-niveau.
Aanpassing van de definitie tijdens
de kabinetsperiode wijst mijn fractie
af, alleen al om het feit dat daardoor
de politiek de schijn tegen krijgt van
het wegdefiniëren van een politiek
probleem.
Voorzitter! Een andere mogelijke
aanpassing van de collectieve–
lastendruk kan ontstaan door de
herziening van de nationale
rekeningen door het CBS. Kan deze
herziening reeds met ingang van de
Miljoenennota 1993 leiden tot extra
budgettaire uitgaven bij de
EG-afdrachten en het budget van
Ontwikkelingssamenwerking? Dat
zijn twee categoneen uitgaven, die
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eenmalige meevaller bij de prima–
cheques. Voor het kabinet geldt
echter het in het regeerakkoord
neergelegde CLD-plafond van 53,6%.
Die financiële taakstelling wordt nu
voor de tweede maal door het
kabinet niet gehaald. Betekent dit,
dat het kabinet nu een extra accent
gaat leggen op de vermindering van
de CLD? Vormt dit een hard
uitgangspunt bij het opstellen van de
Miljoenennota voor 1993?
Voorzitter! De belangrijkste
verklaring voor de hogere collec–
tieve-lastendruk is een hogere
ziektewetpremie dan verwacht en
wel 0,4%.
De heer De Korte (VVD): Geldt voor
de fractie van de heer Ybema
inmiddels ook, dat de 53,6% toch
niet mag worden overschreden? In
het verleden was de heer Ybema
nogal lankmoedig op dat punt, maar
ik zie dat hij nu constateert, dat het
voor de tweede keer gebeurt en dat
wij er nu toch niet meer overheen
moeten. Is dat de intentie van zijn
woorden?
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nadrukkelijk gekoppeld zijn aan de
hoogte van het nationaal inkomen.
Voorzitter! De economische
ontwikkeling van de afgelopen jaren
laat ook een voortdurende stijging
van de inflatie zien, een ontwikkeling
die direct bedreigend is voor de
werkgelegenheid vanwege de prijs–
loonspiraal. Ook naar het oordeel
van de fractie van D66 zal het
kablnet alles moeten doen om de
inflatie onder de 4% te houden. De
verlaging van de BTW kan daarvoor
een geschikt instrument blijken te
zijn. De oorspronkelijke inzet van de
minister van Financiën om een
mogelijke BTW-verlaging in te
brengen in het overleg met
werkgevers en werknemers, om
daarmee te komen tot nadere
afspraken over de beperking van de
prijsstijgingen, loonmatiging en
bevordering van de werkgele–
genheid, had dan ook de instemming
van mijn fractie.
Deze inzet, waarbij het uiteindelijk
door laten gaan van de
BTW-verlaging mede afhankelijk is
van de afspraken die met werkgevers
en werknemers kunnen worden
gemaakt, lijkt echter steeds verder
op de achtergrond te raken. In de
antwoorden bij de Voorjaarsnota
vertrouwt het kabinet erop dat nog
voor de behandeling van het
wetsvoorstel over de BTW-verlaging,
dus uiterlijk deze zomer, meer inzicht
zal worden verkregen in de
bereidheid van werkgevers en
werknemers om steun te geven aan
het beteugelen van de inflatie en het
versterken van de werkgelegenheid.
Volgens mijn fractie heeft het
kabinet de voorgenomen
BTW-verlaging reeds weggegeven,
zonder dat daar iets tegenover staat
van werkgevers en werknemers. Of
is het doorgaan van de
BTW-verlaging nog steeds afhan–
kelijk van heldere toezeggingen van
werkgevers en werknemers?
Op welke wijze moet in dit kader
de berichtgeving in Het Financieele
Dagblad van vanmorgen over een
voorstel van de minister van Sociale
Zaken, om via een verlaging van de
overhevelingstoeslag de forse
loonstijgingen voor 1993 af te
romen, worden beoordeeld? Is het
de bedoeling dat ook deze suggestie
wordt ingebracht in het zomer–
overleg, dat volgens onze fractie
tussen kabinet en sociale partners
zou moeten plaatsvinden?

In de Voorjaarsnota wordt voorge–
steld de BTW-verlaging met 1
procentpunt per 1 oktober a.s. te
realiseren. De incidentele dekking
van deze lastenverlichting voor de
laatste drie maanden van dit jaar is
meegenomen bij de plussen en
minnen in de Voorjaarsnota. De
fractie van D66 heeft er echter grote
moeite mee dat nu van de Kamer
een soort principe-instemming met
de BTW-verlaging per 1 oktober
wordt gevraagd, zonder dat de
Kamer enig zicht heeft op de struc–
turele dekking van deze lastenver–
lichting tot een bedrag van nota
bene 1,9 mld. Het enige wat wij op
dit moment van het kabinet weten, is
dat de structurele dekking niet ten
laste van het financieringstekort mag
komen, niet ten laste van de collec–
tieve-lastendruk mag worden
gebracht en niet door extra bezuini–
gingen zal worden gerealiseerd.
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De heer Melkert (PvdA): Voorzitter!
Betekent dit dat de heer Ybema geen
voorstander is van de BTW-verlaging
per 1 oktober?
De heer Ybema (D66): Dat betekent
het niet. ik heb al gezegd dat de
BTW-verlaging op zichzelf een heel
effectief instrument kan blijken te
zijn om de verontrustend oplopende
prijsinflatie het hoofd te bieden.
Voor mijn fractie gaat het erom dat
wij graag de consequenties van dat
beleidsvoornemen willen kunnen
overzien. Die consequenties hebben
dan betrekking op de prijs die wordt
betaald door werkgevers en
werknemers in het centraal overleg,
wat toch de inzet was, althans wat
zeker de inzet van mijn fractie is. Die
consequenties hebben ook te maken
met de prijs van de BTW-verlaging in
de zin van de dekking voor 1,9 mld.
Zolang wij daar geen zicht op
hebben, vinden wij het niet verant–
woord om nu al het groene licht te
geven.

hoor daar graag de reactie van de
minister op, dat in deze zomer toch
overleg zal plaatsvinden tussen
kabinet en sociale partners, waarbij
het kabinet onder meer de
BTW-verlaging zal kunnen
inbrengen. Ik vind dat het kabinet
dan ook van werkgevers en
werknemers mag verwachten dat
daar tegenover in de vorm van
heldere afspraken toezeggingen
worden gedaan door werkgevers– en
werknemersorganisaties over
werkgelegenheid, over loonmatiging
en over prijsontwikkeling.
De heer Melkert (PvdA): U kent
toch de staat van het centraal
overleg? Er kunnen afspraken
worden gemaakt en zekere aanbeve–
lingen worden gedaan. Ook de
PvdA-fractie hoopt dat het zover zal
komen. Ziet u het voor zich dat dit in
een heel concrete maatstaf vertaald
kan worden die als het ware met
terugwerkende kracht als criterium
zou kunnen fungeren om ja of neen
tegen de BTW-verlaging te zeggen?
De heer Ybema (D66): Ik acht dat
op zich heel goed mogelijk. Ik heb
niet voor niets de suggestie, die
minister De Vries in de publiciteit
heeft gebracht, hierbij betrokken. Ik
zou mij kunnen voorstellen dat onder
andere die suggestie tot heel
concrete afspraken kan leiden die
direct een vertaling te zien zullen
geven van de loonmatiging. Die
loonmatiging is ook voor mijn fractie
zeer essentieel voor het economisch
herstelproces.
De heer Melkert (PvdA): Maar wilt
u de regering nu afraden om
voorlopig nog geen wetsvoorstel
voor te bereiden om de BTW per 1
oktober te verlagen?

De heer Melkert (PvdA): Maar hoe
denkt u die prijs die dan werkgevers
en werknemers in uw woorden
zouden moeten betalen, te kunnen
meten en wanneer zou u dat willen
meten? Denkt u dat voor 1 oktober
zal kunnen?

De heer Ybema (D66): Ik wil de
regering dat niet afraden. Als dat
wetsvoorstel wordt ingediend en wij,
naar wij hopen, wat meer zicht
hebben op de concrete resultaten
van het centraal overleg en de
economische perspectieven voor
1993, wil ik voor mijn fractie wel de
vrijheid behouden, in een latere fase
een definitief oordeel over dat
wetsvoorstel te geven.

De heer Ybema (D66): Ik denk zeker
dat het voor 1 oktober zal kunnen. Ik
ga er nog steeds van uit, maar ik

De heer Melkert (PvdA): Denkt u
dat van zo'n houding een stimule–
rende werking zal uitgaan? Ik vind de
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positie van D66 niet erg duidelijk,
voorzitter!
De heer Ybema (D66): De positie
van D66 is mijns inziens volstrekt
duidelijk. Wij vinden dat wij op een
verantwoorde manier beslissingen
moeten nemen over beleidsvoor–
stellen die vrij forse budgettaire
consequenties hebben. Op dit
moment hebben wij van het kabinet
nog helemaal geen zicht gekregen
op de structurele dekking daarvoor,
dus wensen wij daar eerst duide–
lijkheid over te krijgen.
De heer De Korte (WD): Voorzitter!
Blijft de fractie van de heer Ybema
nog steeds bij haar voornemen, de
inflatiecorrectie mede voor dit doel
in te perken, respectievelijk helemaal
te bevriezen? Als dat nog steeds zijn
intentie is, heeft hij natuurlijk een
dekking voor ogen die absoluut niet
de onze is. Maar toch heeft hij wel
een dekking te pakken, voorzitter!
DeheerYbema(D66): Uw
suggestie verraste mij enigszins. In
het verleden hebben wij diverse
malen het eenmalig doorgaan van de
inflatiecorrectie in de discussie
ingebracht. Uiteindelijk heeft ook het
kabinet dat voorstel verwerkt in de
Miljoenennota voor het lopende jaar.
Wij hebben, in reactie op de
voorstellen van het kabinet per brief
van 27 april, al laten weten dat wij
de voorlopige inzet van het kabinet
voor 1993 op het punt van de infla–
tiecorrectie, te weten een beperking
tot maximaal 2%, niet a priori
afwijzen. Het is echter een
voorlopige inzet. Wij zullen dus even
moeten afwachten wat het concrete
voorstel van het kabinet aan de
Kamer zal zijn. Ik heb ook niet
bepleit, de inflatiecorrectie niet te
laten doorgaan

vraag wat verder gaat, namelijk tot
het volledig achterwege laten
daarvan.

kon zich daar voor bijna 100% in
vinden. Nu blijkt dat de heer Ybema
zich er niet in kan vinden, maar wat
is er dan fout aan die redenering?

De heer De Korte (WD): Akkoord!
Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
wil nog even terugkomen op de
loonmatiging. Als dekking heeft dat
natuurlijk geen enkele zin meer voor
dit jaar. Tegenover een
BTW-verlaging per 1 oktober kan
geen CAO meer staan die compen–
seert, want die zijn al afgesloten.
De heer Ybema (D66): Op zich is
dat juist. Als wij het echter hebben
over een inzet van het kabinet die
gericht is op het centraal overleg,
gaat het vooral ook over het
perspectief op loonmatiging in 1993.
Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Zit u nu ook niet met het probleem
dat er op centraal niveau wel vaak
afspraken worden gemaakt, maar dat
op decentraal niveau heel andere
factoren een rol spelen die hier
bepalend zijn voor de looneisen en
de loononderhandelingen? Is dat
geen wishful thinking? Het is immers
geen degelijke dekking die 1,9 mld.
aan BTW-verlaging oplevert?

De heer Ybema (D66): Ik heb zeker
niet gezegd, althans niet willen
zeggen, dat mijn fractie zich sowieso
niet kan vinden in de BTW-verlaging.
Ik heb er een aantal keren op
gewezen dat de BTW-verlaging een
heel effectief instrument kan zijn
voor beteugeling van de inflatie. Wat
dat betreft, is de vooronderstelling
van de heer Terpstra dus niet juist.
De heer Terpstra (CDA): Door de
BTW-verlaging krijg je minder prijs–
stijging en daardoor automatisch
minder loonstijging. Wat je ook doet,
het is altijd positief. U stelt daar
vragen bij, maar waarom doet u dat
eigenlijk?
De heer Ybema (D66): Vraagt u
waarom dat moet?
De heer Terpstra (CDA): Mijn
redenering is dat de BTW tot minder
prijsstijging leidt en dat dit weer
automatisch tot minder loonstijging
leidt. Ik ben er dus sowieso voor, wat
er ook gebeurt. U wilt dat de
minister met Jan en alleman gaat
praten. Dit betekent dat u de
redenering, dat BTW-verlaging
automatisch goed is, niet volgt. Mijn
vraag is dan: waarom niet?

De heer De Korte (WD): Bent u nu
wel of niet van mening dat de
beperking van de inflatiecorrectie
aanvaardbaar is? Uw formulering is
mij niet helder.

De heer Ybema (D66): Ik wil geen
directe dekking suggereren voor die
1,9 mld. Ik ben het wel met u eens
dat het centraal overleg in de
afgelopen jaren wat in het slop is
geraakt. Ik moet u zeggen dat dit tot
grote teleurstelling is geweest van
mijn fractie. Wij hebben voortdurend
gepleit en wij pieiten daar opnieuw
nu voor om aan het centraal overleg
tussen kabinet en sociale partners zo
snel mogelijk inhoud te geven. Het
kabinet zal uiteraard dan ook iets
moeten kunnen aanbieden. Dat kan
het kabinet nu in de vorm van de
BTW-verlaging. Vandaar ook de
steun van mijn fractie voor de
oorspronkelijke inzet van deze
minister van Financiën om op die
manier aan het centrale overleg
opnieuw vorm te geven.

De heer Ybema (D66): De
voorlopige inzet van het kabinet om
de inflatiecorrectie te beperken tot
2% zou in principe de instemming
van mijn fractie kunnen hebben,
alhoewel wij daarover uiteraard nog
moeten spreken als het kabinet met
een voorstel komt. Ik meende dat uw

De heer Terpstra (CDA): Je kunt de
volgende redenering ophangen: als
de regering de BTW verlaagt, gaat
de prijsstijging ook naar beneden en
vervolgens gaat de loonstijging ook
automatisch naar beneden. Deze
redenering is besproken met het
Centraal planbureau. De heer Zalm

De heer Ybema (D66): Wij hebben
nu te maken met een aarzelend
economisch herstel. Dat herstel zal
zich in de loop van 1993 en 1994
verder moeten ontwikkelen. Uit infor–
matie van het Centraal planbureau
blijkt dat het proces van economisch
herstel steeds moeizamer verloopt.
De economische groei wordt voort–
durend naar beneden bijgesteld. In
de ogen van mijn fractie is er tegen
die achtergrond steeds meer reden
om in constructief overleg tussen
regering en werkgevers– en werkne–
mersorganisaties te komen tot
afspraken om dat proces van econo–
misch herstel te ondersteunen. Het
kabinet heeft daarin een belangrijke
verantwoordelijkheid, maar ook de
werkgevers wat betreft de ontwik–
keling van de werkgelegenheid en de
prijsontwikkeling. Ook de
werknemers hebben daarin een
belangrijke verantwoordelijkheid,
met name wat betreft de loonma–
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Ontwikkelingssamenwerking aan de
vier armste GOS-republieken valt
binnen de criteria van het ontwikke–
lingsbeleid. Ook de bijdragen van OS
aan het internationale milieubeleid in
de lijn van de UNCED-conferentie,
en aan vredesoperaties in ontwikke–
lingslanden zoals Cambodja, hebben
in beginsel onze instemming. De
bijdrage van Ontwikkelingssamen–
werking aan Onderwijs en Weten–
schappen is volgens de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking een
bezuiniging op het OS-budget en
"alleen bedoeld om het kabinet
overeind te houden". Voor de fractie
van D66 is het laatste geen relevante
beleidsdoelstelling van Ontwikke–
lingssamenwerking. Dat wil
overigens niet zeggen dat wij geen
begrip hebben voor de minister van
Onderwijs en Wetenschappen om
financiële middelen beschikbaar te
krljgen voor het verbeteren van de
positie van de leraren - daarvoor
heeft mijn fractie meerdere malen
gepleit - maar de mogelijkheid van
het benutten van een deel van de
geconstateerde onderuitputting bij 0
en W lijkt ons voor dit doel een
betere weg.

tiging. Wij willen graag dat die
verantwoordelijkheden in het
centraal overleg zo snel mogelijk bij
elkaar worden gebracht om op die
manier tot afspraken te komen die
het proces van economisch herstel
daadwerkelijk kunnen ondersteunen.
Op de oplossing die het kabinet
voor ogen staat wat betreft de
BTW-verlaging, is op dit moment
nog geen zicht. Of ziet de minister
van Financiën iets in de suggestie
van minister De Vries van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid om de
BTW-verlaging te betalen uit meeval–
lende andere belastinginkomsten?
Zijn die meevallende andere
belastinginkomsten er eigenlijk wel?
Wij hebben immers te maken met
een neerwaartse bijstelling van de
economische groei voor 1993 van
2,25%naar 1,9%.
De ministervan Financiën heeft
zich eerst gericht op een
BTW-verlaging per 1 januari 1993.
Daarmee zou het ook voor de Kamer
mogelijk zijn om, met zicht op de
prijs die voor de BTW-verlaging
moet worden betaald en met zicht
op de Macro-economische verken–
ningen voor 1993, op een verant–
woorde manier tot een standpuntbe–
paling te komen. Kan de minister
nog eens aangeven wat voor het
kabinet de doorslaggevende
argumenten zijn geweest om de
BTW-verlaging te vervroegen tot 1
oktober 1992?
In de Voorjaarsnota en de bijbeho–
rende stukken is een extra bezuini–
gingstaakstelling verwerkt van 619
mln. Deze taakstelling is propor–
tioneel verdeeld over de betrokken
begrotingshoofdstukken. Uit het
antwoord op vraag 15 blijkt dat bij
invullmg van de bezuinigingen vooral
wordt gedacht aan taakstellende
onderuitputtingen, terughoudend
kasbeleid of kasverschuivingen. Bij
dergelijke invullingen van bezuini–
gingstaakstellingen blijkt in de
praktijk nogal eens, dat de desbe–
treffende uitgaven in het volgende
jaar alsnog noodzakelijk blijken. Ik
vraag de minister om bij de vermoe–
delijke uitkomsten m de Miljoe–
nennota 1993 te rapporteren over de
concrete invulling van de toch niet
geringe taakstelling van 619 mln.
door de departementen. Wat ook
opvalt, is dat bij de mvullmg van de
bezuinigingen per departement de
investeringsuitgaven en andere
uitgaven in de sfeer van infra–

structuur niet volledig buiten schot
blijven. Dit staat toch op gespannen
voet met het beleid om uitgaven van
infrastructuur bij bezuinigingen te
ontzien?
In de Voorjaarsnota is aangegeven
dat door hogere export van aardgas
een bedrag van 430 mln. in 1992
beschikbaar is voor economische
structuurversterkende uitgaven.
Reeds in de UCV van 17 februari
over de nota Kapitaaldienst heeft de
minister van Financiën gesteld dat de
aardgasmeevaller in 1992 volledig
zou moeten worden ingezet voor
versterking van de economische
infrastructuur. Inmiddels heeft het
kabinet echter besloten, 230 mln.
van de aardgasmeevaller te
gebruiken voor een eenmalige
afdekking van de taakstellende
decentralisatie-impuls voor 1993.
Over deze gang van zaken heb ik
twee vragen aan de minister.
Waarom is teruggekomen op de lijn
die met de Kamer was afgesproken
in de UCV van 17 februari? Dreigt
niet een te grote versnippering bij de
inzet van het resterende bedrag van
de aardgasmeevaller door de wijzi–
gingen in het beleid?
Bij het debat over de
Voorjaarsnota zijn ook de beleids–
voornemens van het kabinet uit de
nota Buitenlanduitgaven aan de
orde. Hoewel het debat op hoofd–
lijnen over die nota pas na het
zomerreces zal plaatsvinden, wil mijn
fractie bij deze gelegenheid reeds
een voorlopig oordeel geven over de
beleidsvoornemens die in de bijlagen
van de nota zijn opgenomen.
Tegenover de besteding van de
defensiemiddelen aan interne
veiligheid en hulp aan het GOS,
staan wij op zichzelf positief. Zowel
de bestrijding van de criminaliteit als
de verbetering van de economische
situatie in de GOS-republieken zijn
belangrijke beleidsdoelstellingen. Op
dit moment is echter niet te overzien,
wat de beleidsmatige gevolgen zijn
voor het defensiebeleid van deze
aanwending van het vredesdividend.
Daarover zal in de Miljoenennota en
in de ontwerp-begroting van
Defensie duidelijkheid moeten
worden verschaft.

De heer Ybema (D66): Ja. De
besteding van de middelen van

De heer Melkert (PvdA): Voorzitter!
Het wordt eentonig, dus voor loftui–
tingen kan naar eerdere werken
worden verwezen, maar het is een
feit dat de rijksbegroting voor het
derde achtereenvolgende jaar op
orde blijft. Aangezien het goede
beheer van de door de burgers
toevertrouwde middelen echter ook
nog ergens toe moet dienen, is het
van belang, het gegeven van een
solide basis te benutten voor het
opsporen en aanpakken van
knelpunten. Ik wil er vier bij voorrang
noemen.
Ten eerste het investeringsbeleid.
Wij beschouwen het nog altijd als
een doorbraak dat voor het eerst
sinds de donkere jaren dat de Neder–
landse investeringsinspanningen
stelselmatig terugvielen, het kabinet
besloten heeft, aardgasbaten vrij te
maken voor investeringen. De verre–
kening die nu is aangekondigd met
de tegenvallende opbrengsten uit de
decentralisatie-impuls is om verschil–
lende redenen niet erg aansprekend,
maar feitelijk is dat niet de
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De voorzitter: U moet gaan
afronden.

D
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De heer Melkert (PvdA)

hoofdzaak. Hoe belangrijk die
hoofdzaak is, blijkt wel uit het
faxverkeer dat inmiddels met een
groot aantal gemeenten is ontstaan.
Wij begrijpen nog steeds geluiden
uit het kabinet niet, die suggereren
dat er in dit land meer ideeën dan
uitgewerkte plannen bestaan voor
projecten op het gebied van infra–
structuur, stedelijke vernieuwing en
bodemsanering. Wat wel ontbreekt,
is besluitvaardigheid. Dat is een
verwijt aan niemand, maar wel een
oproep aan een ieder die het
aangaat.
Het kabinet heeft eerder aange–
kondigd, een aardgasbatenfonds te
willen creëren. Het is niet duidelijk
wanneer dat moet ingaan en of er
wel geld in komt. Wat zijn de
voornemens? Voor de PvdA is het
kernpunt, dat het niet om een louter
administratieve voorziening dient te
gaan. Dan wordt er namelijk veel
werk tegen weinig meerwaarde
verricht, vrezen wij. Er moet ruimte
komen om nog in deze kabinetspe–
riode een investeringsinhaal tot
stand te brengen. Dat is verant–
woord, omdat de aardgasinkomsten
verzekerd zijn, hoe voorzichtig men
deze ook wenst te ramen. Geen
bedrijf zou aandeelhouders vinden,
als het hier niet op zou anticiperen.
Is de regering bereid, dit aspect bij
de opzet van het aardgasbatenfonds

te betrekken? Wil zij dan ook de
interessante suggestie van de heer
Reitsma over eventuele verzelfstan–
diging van het beheer van het fonds
erbij betrekken? Met inachtneming
van de uitkomst van het mondeling
overleg van vandaag over de finan–
ciering van de Wijkertunnel achten
wij het van groot belang, dat ook de
voortzetting van die discussie bij
deze aspecten van de algemene
aanwending van aardgasbaten wordt
betrokken, omdat het tijd is voor een
discussie ten principale over het
investeringsbeleid van het kabinet. Ik
vraag de minister een en ander te
bevorderen.
Inmiddels lijkt er verwarring te zijn
ontstaan over de voorlopige
incidentele bijdrage uit aardgasbaten
voor gemeenten, in relatie tot de
eerder per bestuursakkoord met de
VNG overeengekomen jaarlijkse
investeringsimpuls. Omdat het
klimaat zich maar moeizaam wil
aanpassen aan de realiteit, dat
Nederland meer moet doen om geen
achterstand op te lopen, is tijdige
zekerstelling dat gemeenten hierop
kunnen rekenen, gewenst. De PvdA
verzoekt het kabinet, bij de opstelling
van de begroting zich ervoor in te
spannen om dit mogelijk te maken
en bij voorkeur ook gelijktijdig over
zowel 1993 als 1994 te besluiten.
Het tweede knelpunt betreft de
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kwaliteit van de publieke voorzie–
ningen, waar voortdurend onderhoud
geboden is. Dit geldt in het bijzonder
voor het onderwijs, waar de arbeids
marktpositie van onderwijzers en
leraren onevenredig onder druk blijkt
te staan. De resultaten van het
loonstructuuronderzoek behoeven
uiteraard kritische beschouwing en
gevolgtrekking, maar het staat voor
onze fractie vast, dat met name het
niveau van de aanvangssalarissen
spoedige optrekking behoeft. Wij
vragen het kabinet, hiermee een
serieus begin te maken in de
begroting voor 1993. Het lijkt
mogelijk dat dit tenminste voor een
groot deel zou kunnen door de
ruimte te benutten die geleidelijkaan
structureel iijkt te ontstaan binnen de
onderwijsbegroting. Dit is het gevolg
van de succesvolle sanering door
minister Ritzen. Tegelijkertijd blijft de
onderwijsbegroting onder druk
staan, als gevolg van incidentele
taakstellingen, zoals in het kader van
de proportionele sleutel. Er is dus
geen reden, de onderwijsbegroting
voorgoed buiten de bedreigde zone
te wanen. Wat wel mogelijk moet
zijn, is het aanhouden van structurele
middelen voor structurele
doeleinden. Met andere woorden,
niet terug naar de centrale kas, maar
het verantwoord beschikbaar maken
voor onderwijzers en leraren. Goed
beheer is niet alleen kwantiteit, maar
ook kwaliteit. Is de minister bereid,
de aanstaande begrotingsbehan–
deling met deze en naar wij hopen
ook zijn zienswijze te verrijken?
De heer De Korte (WD): Gaat de
heer Melkert niet een beetje te ver in
zijn prognose, dat er al structurele
meevallers zijn bij de onderwijsbe–
groting? Mijn tweede vraag ligt dan
voor de hand. Is het dan niet gek dat
de heer Pronk 100 mln. structureel
moet bijdragen? De derde vraag:
heeft hij ook gehoord dat de
afstoting van de HBO-gebouwen ook
in 1993 waarschijnlijk niet zal plaats–
vinden? Dat is dan weer een gat van
900 mln.
De heer Melkert (PvdA): Het
antwoord op de eerste vraag: neen.
Het antwoord op de tweede vraag is:
daar kom ik straks op terug. Het
antwoord op de derde vraag is: dat
weet ik niet.
De heer Terpstra (CDA): Mag ik nog
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De heer Melkert (PvdA): Die
redenering is natuurlijk, dat het van
groot belang is - ik zou wensen dat
de CDA-fractie dat ook vindt - dat de
arbeidsmarktsituatie voor onder–
wijzers en leraren een beetje meer
op peil wordt gebracht. Men kan
natuurhjk discussiëren over de
uitkomsten van het onderzoek, dat
daarnaar heeft plaatsgevonden. Ik
zeg niet dat alle punten en komma's
van het onderzoek overgenomen
moeten worden door het kabinet. Ik
zeg wel dat het een maatschappelijk
belang is, iets te doen aan hetgeen
in toenemende als een knelpunt
wordt ervaren. De PvdA-fractie vindt
dat dit nu iets is waarbij het kabinet
kan laten zien dat het goede beheer
van publieke voorzieningen zwaar
telt. Onderwijs is tenslotte een
belang van ons allemaal. Dit is de
reden waarom wij het kabinet sugge–
reren, een oplossing in deze richting
te zoeken. Het fenomeen van de
taakstellende onderuitputting komt
op zeer veel plaatsen in de
Voorjaarsnota terug. Ik ben zeer
onder de indruk van de creativiteit en
van de dynamiek die daarvan uitgaat.
Het zal nog moeten blijken hoe een
en ander per begroting uitwerkt.
Juist bij de onderwijsbegroting is
echter aanleiding, te veronderstellen
dat zich daar geleidelijk de struc–
turele ruimte aftekent waar ik het
over had. Dat is een reden om dit
signaal af te geven, uiteraard mits
men dit als een pohtieke prioriteit
ziet. Als de heer Terpstra vindt dat
de arbeidsvoorwaarden voor onder–
wijzers en leraren kunnen blijven wat
ze zijn en als hij meent dat de
betrokkenen op hun kop kunnen
gaan staan bij alle demonstraties in
alle veemarkthallen die men in dit
land kan vinden, moet hij dat
zeggen Dan hebben wij op dat punt
een verschil van mening.
Voorzitter! Het derde punt is de
bestrijding van de criminaliteit. Het
kabinet maakt hier terecht een

hoofdzaak van. Het heeft reeds
aangegeven, de middelen hiervoor
ook te zoeken in de omslag voor
uitgaven voor externe veiligheid naar
bestedingen voor interne veiligheid.
De fractie van de PvdA steunt die
keuze en roept het kabinet op, deze
lijn te versterken. Allereerst door nu
snel middelen beschikbaar te stellen
ter uitvoering van de reeds door de
Kamer aanvaarde motie over de
bouw van nieuwe cellen. Ziet de
minister deze mogelijkheid ook of
overweegt hij nog alternatieven?
Tegelijkertijd willen wij
waarschuwen tegen een te
eenzijdige aanpak van de crimina–
liteit. Juist in de preventieve sfeer,
op het grensvlak van de sociale
vernieuwing, liggen nog enorme
kansen. Wij roepen de regering op,
Prinsjesdag op te luisteren met een
plan voor versterking van de buurt–
veiligheid in dit land. Van
huismeesters en alarmcentrales tot
en met hang– en sluitwerk. Wil de
regering dit overwegen?
Het vierde punt wordt gevormd
door de buitenlanduitgaven. Proce–
dureel blijft de nota Buitenlanduit–
gaven met uitzondering van bijlage 1
hier buiten beschouwing. Overigens
zijn wij de regering zeer erkentelijk
voor het overleggen van deze
belangrijke nota. Materieel is echter
een begrotingsbelang mee gediend
vandaag nog stil te staan bij de
eerste bespreking die de Europese
Raad dit weekend zal wijden aan het
financiële perspectief van de
Europese Gemeenschap voor de
komende vijf jaar. De lijn die de
minister van Financiën heeft ingezet
in de Ecofin-raad, heeft daarbij op
hoofdlijnen onze instemming. In het
mondeling overleg dat hierover
onlangs plaatsvond, bleek echter de
uitleg die moet worden gegeven aan
de voorstellen van de Commissie op
het terrein van de landbouwuitgaven
niet duidelijk. De PvdA-fractie heeft
er behoefte aan, die duidelijkheid
wat betreft de Nederlandse inbreng
wel te scheppen in het licht van de
discussie in de Europese Raad. Op
langere termijn gaat het immers om
aanzienlijke consequenties voor de
Nederlandse begroting.
Op twee punten wil ik om ophel–
dering verzoeken. In de eerste plaats
de landbouw. Regering en Kamer
lijken het eens over de noodzaak in
de jaren negentig meer financiële
ruimte te scheppen voor

sociaal-economische ondersteuning
in Midden– en Oost-Europa en in
Noord-Afrika. Er lijkt ook eenstem–
migheid te bestaan over de wens,
deze nieuwe prioriteit niet zonder
meer bovenop de lopende uitgaven
van de Gemeenschap te stapelen.
Ook In de EG zijn keuzes nodig en
moet oud beleid plaats maken voor
nieuw beleid Het is hiermee niet te
rijmen dat in het richtsnoer voor de
landbouwuitgaven onverkort wordt
vastgehouden aan een jaarlijks
stijgingsmaximum van 74% van de
groei van het BNP der lldstaten. Als
dit plafond wordt benut, zal nog
meer extra geld naar landbouw gaan
dan naar het externe beleid. De
wereld op z'n kop. Wil de regering
zich inzetten, dit stijgingsmaximum
in de komende jaren stelselmatig te
verlagen en, zo mogelijk, te verwij–
deren?
In de tweede plaats de bijdrage
aan de zogenoemde Britse correctie;
Thatcher's I want my money back.
Nederland betaalt hiervoor bijna 0,5
mld. Met het oog op de nieuwe
prioriteiten van de Gemeenschap is
dit weggegooid geld. We want our
money elsewhere, zou het motto van
de regering kunnen zijn in de richting
van de overigens zuinige Britse
vrienden. Hoe zal de regering zich in
dezen opstellen?
Over bijlage 1 van de nota Buiten–
landuitgaven nog het volgende. Hier
zijn belangrijke aanzetten gegeven
tot fundamentele beleidswijziging,
waarvan de uitwerking later volgt.
Op twee punten wordt echter een
voorschot genomen dat vragen
oproept. Het ene voorschot betreft
het voornemen, verplichtingen aan te
gaan in tegenstelling tot de logische
en door de regering uitgesproken
gedachte, dat grote defensie-inves–
teringen zouden moeten wachten tot
de prioriteitennota is uitgebracht. Ik
heb het nu concreet over het
voornemen tot aanschaffing van
zogenoemde categorie-A-luchttrans–
portvliegtuigen. Morgen wordt dit
voornemen aan de Kamer
voorgelegd. Loopt dit niet te veel
vooruit op de door de regering zelf
gewenste nadere prioriteitenstelling.
Het tweede voorschot is genomen
door overheveling van 100 mln. ten
behoeve van onderwijs aan asiel–
zoekers en allochtonen vanuit
Ontwikkelingssamenwerking. Hier
geldt dat moeilijk een oordeel over
dit aspect van bijlage 1 kan worden
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een vierde vraag stellen? Een deel
van de bezuiniging voor dit jaar
wordt gefinancierd uit taakstellende
onderuitputting. Nu wordt bij
Onderwijs over onderuitputting
gezegd: daar hebben wij wel een
goede besteding voor. Is er een
redenering voor, waarom men bij
Onderwijs wel een goede besteding
heeft gevonden, maar bij andere
ministeries niet?
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Melkert
gegeven als niet geoordeeld kan
worden over de principiële beleids–
keuzes die ook op normering van de
begroting voor Ontwikkelingssamen–
werking worden voorgesteld. Mijn
fractie heeft met belangstelling de
bijdrage van premier Lubbers in Rio
beluisterd. Hierin lijken aanzetten
schuil te gaan in de richting van de
door onze fractie bepleite nieuwe
normering op weg naar 1% BNP aan
officiele ontwikkelingshulp. De
mdruk bestaat echter ook dat het
kabinet dit een zaak voor de
volgende kabinetsperiode vindt.
Ondertussen worden wel concreet
stappen gezet die, geïsoleerd bezien,
discutabel zijn. Het zou het kabinet
sieren, de Kamer beter in de
gelegenheid te stellen, haar politieke
afweging in dezen te maken. Is de
minister bereid, te bevorderen dat
een meerjarenkader met betrekking
tot de normering en de hieruit voort–
vloeiende differentiatie tussen
officiële ontwikkelingshulp en
overige uitgaven ten behoeve van
internationale hulp en samen–
werking, aan de Kamer wordt aange–
boden? In afwachting hiervan
moeten wij ons oordeel op dit punt
opschorten.
Het meest zorgwekkende punt uit
de Voorjaarsnota leek de ontwik–
keling van de collectieve-lastendruk.
Omdat de PvdA onverkort staat voor
handhaving van het in het regeerak–
koord afgesproken plafond, vragen
wij de regering nader op de nu
ontstane problematiek in te gaan.
Daarbij kan echter, naar het zich laat
aanzien, worden betrokken de
inmiddels geactualiseerde ramingen
van het CPB, dle erop duiden dat de
trend in de ontwikkeling van de
collectieve-lastendruk in de juist
richting wijst.
Overigens valt het op dat het
kabinet met vragen worstelt over wat
wel en wat niet aan de collectieve–
lastendruk moet worden toegerekend
en wat wel en wat niet beïnvloedbaar
is, al is dit niet noodzakelijkerwijze
hetzelfde. Al eerder heeft mijn
fractie aandacht gevraagd voor de
behoefte aan een betere interna–
tionale vergelijkbaarheid van
gegevens, gelet op het toenemend
belang van convergentie in het kader
van de EMU. In het CEP wordt
terecht opgemerkt, dat in de collec–
tieve-lastendrukvergelijking tot op
zekere hoogte een belangrijker
criterium schuilgaat dan in sommige

De heer Terpstra (CDA): Uit een
kranteartikel heb ik begrepen dat de
heren Andriessen en Van Gelder het
ruwweg met elkaar eens waren. Nu
wordt in de beschouwing van de
heer Melkert de redenering van
minister Andriessen als minder
waardevol beschouwd en die van de
heer Van Gelder als perfect. Dat kan
ik mij wel voorstellen, maar kan de

De heer Melkert (PvdA): Voorzitter!
Wij hebben inderdaad een
mondeling overleg gehouden en de
heer Zalm kunnen vragen hoe hij de
economische effecten van maatre–
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andere criteria. Daarom vragen wij
het kabinet, zich in te zetten voor
opschoning van de hier te lande
gehanteerde definitie. In het oog
springende punten zijn met name de
bovenwettelijke regelingen, het
binnenlands aardgasverbruik en
inhoudingen op uitkeringen. Ook
berekeningen op basis van het bruto
nationaal produkt in plaats van op
basis van het netto nationaal
inkomen zijn nodig. Wij kunnen ons
voorstellen dat er nog andere
kwesties zijn. Hoe ziet de minister
deze problematiek?
De beheersing van de iastendruk is
niet alleen geslaagd als precies op
het bereiken van het plafond wordt
aangestuurd. Zo enigszins mogelijk is
lastenverlichting gewenst, maar dan
wel selectief, gerichter dan bijvoor–
beeld de repeterende bijdrage van
minister Andriessen suggereert. De
PvdA-fractie heeft vorige week
tijdens het ISMO-debat voorstellen
gedaan en toezeggingen verkregen
op het punt van geïntensiveerde
fraudebestrijding. Voor de moraal
van de bonafide burger is het van
groot belang dat de opbrengsten
zichtbaar worden in lastenverlichting.
Evengoed kan een gunstige econo–
mische ontwikkeling ruimte bieden
tot verdere vermindering van de
lastendruk, hoewel het nog veel te
vroeg is om erover te juichen dat wij
al uit het dal zijn of zelfs zullen
komen binnen afzienbare termijn. In
dat geval vragen wij de regering,
verlichting primair te richten op
vermindering van de bruto druk op
de lagere lonen. Mijn collega Van
Gelder plaatste dit in het kader van
een wig-participatie-akkoord. Ik zeg
hem dit, met respect voor de termi–
nologie, na. Nu de BTW-verlaging
per 1 oktober wat onze fractie
betreft geen twijfel meer behoeft,
dient dit met name de inzet te zijn
van verdere gesprekken met sociale
partners. Welke voornemens heeft
het kabinet om dit verband verder uit
te werken?

heer Melkert aangeven wat nu
precies het verschil tussen die twee
redeneringen is?
De heer Melkert (PvdA): De samen–
vatting van de heer Terpstra lijkt op
een samenvatting uit een krant waar
de zaken vaak scherper worden
neergezet dan zij in werkelijkheid
zijn. Ik mag niet generaliseren, maar
zo ervaar ik het weleens.
De bijdrage van de heer
Andnessen vind ik van belang,
omdat daarin wordt uitgedrukt dat in
de volgende kabinetsperiode
prioriteit zou moeten worden
gegeven aan het verlagen van de
lastendruk boven het verder
reduceren van het financierings–
tekort, althans in de mate waarin dit
tijdens deze kabinetsperiode is
gebeurd. Ik vind dat winst. De heer
Terpstra herinnert zich waarschijnlijk
de discussie die wij al eerder hebben
gevoerd, ook naar aanleiding van de
uitspraken van de heer Brinkman die
nog in een andere richting wezen.
Vandaar dat ik het goed vind dat de
heer Andriessen deze richting op wil.
De vertaling van het wig-partici–
patie-akkoord van mijn collega Van
Gelder is dat die lastenverlichting bij
voorkeur besteed dient te worden
aan een specifiek knelpunt waarbij
een werkgelegenheidseffect te
genereren zou zijn. Wij bedoelen
daarmee de bruto loondruk op de
lagere lonen in het loongebouw. Dat
lijkt mij niet in tegenspraak met
hetgeen de heer Andriessen bedoelt.
Het gaat hierbij wel om een nadere
toespitsing. Wij zijn op onze beurt
benieuwd naar het oordeel van de
heer Andriessen en van de
CDA-fractie, inclusief haar fractie–
voorzitter.
De heer De Korte (VVD): De heer
Melkert gaf aan dat hij voor een
verlaging van de BTW met 1
procentpunt is. Is hij inmiddels af
van de verwerpelijke suggestie om
de BTW met 0,5 procentpunt te
verhogen ten koste van de investe–
ringsaftrek voor het midden– en
kleinbedrijf? Zijn coalitiepartner is
het met die suggestie helemaal niet
eens.
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gelen ter verlichting van de lasten
inschat. Wij hebben dit MO
gehouden op precies dezelfde dag
dat een rapport aan het KNOV werd
aangeboden waarin duidelijk werd
gemaakt dat een BTW-verlaging van
meer dan 1% disproportioneel meer
positieve werkgelegenheidseffecten
veroorzaakt. Tegen die achtergrond
heb ik de heer Zalm toen de
volgende vraag voorgelegd. Als je de
BTW met nog 0,5%, dus extra naast
die 1%, zou verlagen en je zou dat
moeten financieren uit het niet laten
doorgaan van een bestaande fiscale
faciliteit, wat is dan het netto effect
in termen van inflatiebestrijding en in
termen van werkgelegenheid?
Tussen de heer Zalm en mij is een
verschil van mening blijven bestaan
over de vraag wat het meeste effect
sorteert. Ik heb toen al gezegd dat
het niet om een halszaak gaat. Die
vraag is uit pure belangstelling voor
het midden– en kleinbedrijf door de
PvdA-fractie gesteld onder het
motto: Kamminga moet maar kiezen.
Wij wilden daarmee laten zien wat je
met 0,5% BTW-verlaging kunt doen
en wat je met het handhaven van de
investeringsaftrek voor het midden–
en kleinbedrijf kunt doen.

reactie op te stellen op het rapport
getiteld "Naar een sluitender groenfi–
nanciering", opgesteld door een
commissie onder leiding van de heer
Pieter van Vollenhove. Daarin is een
aantal voorstellen vervat die met
name ook op het terrein van
financiën liggen en die ons
aanspreken Ik noem er drie: fiscale
faciliteiten voor het taeheer van
natuurterremen, toepassing van
natuurcompensatie bij de aanleg van
infrastructuur en oprichting van een
nationaal groenfonds ter bundeling
van de nu nog versnipperde stromen
in het kader van de fmanciering van
het natuurbeleid. Wij vragen de
regering nog in de tweede helft van
dit jaar met een uitgebreide reactie
op dit rapport te komen, omdat wij
geloven dat hier een mogelijkheid
ligt om de stagnatie te doorbreken,
die zich dreigt voor te doen in het
natuurbeleid.

De heer Melkert (FVdA): Ter
afronding wil ik nog enkele punten
kort aan de orde stellen. Uit de
Voorjaarsnota is ons niet duidelijk
geworden wat de stand van zaken is
rond de belangrijke ombuigingstaak–
stellingen. Ik verwijs naar de decen–
tralisatie en de grote
efficiency-operatie. Ik ben mij ervan
bewust dat het in een debat als dit
niet zo gemakkelijk is, alle gegevens
precies op tafel te krijgen. Ik roep de
regering echt op om bij de
aanbieding van de Miljoenennota
meer inzicht te bieden in de feitelijke
voortgang van beide operaties, zowel
vanuit bestuurlijk opzicht als gezien
de financiële consequenties. Wij
hebben, dat verheel ik niet, behoor–
lijke twijfels of beide operaties wel

op schema liggen, zoals dit eerder
aan ons is voorgelegd.
Een specifiek punt bij de decentra–
lisatie betreft de vorig jaar nog
voorgenomen bezumigmg op de
jeugdhulpverlening. De fractie heeft
in een reactie daarop verleden jaar
voorgesteld, de decentralisatie–
operatie te verbreden en de daaraan
verbonden taakstelling op te hogen.
Daarvoor was toen kamerbrede
steun, zoals bleek bij de behandeling
van het Rijksplan jeugdhulpverlening.
Bij de behandeling van de begroting
voor WVC heeft het kabinet
toegezegd dit probleem langs deze
weg te willen oplossen.
Nu loopt het met de decentrali–
satie-impulsen in financieel opzicht
langzamer dan is voorzien. Ons
bereiken nu signalen dat op het vuur
een potje staat te koken om opnieuw
met een bezuiniging op de jeugd–
hulpverlening naar de Kamer te
komen. Wij raden dit het kabinet
dringend af en vragen de minister of
het vuur onder het potje inmiddels
uit is.
Dan wil ik nog iets zeggen over de
verhaalsactie bodemsanering. Ook
dat punt moet ik in de sfeer van het
parlementaire ongenoegen even
noemen. Bij de behandeimg van de
begroting voor 1991 is een motie
door de Kamer aangenomen, waarin
het principe van generale compen–
satie werd vastgelegd om ervoor te
zorgen dat de opbrengsten uit de
verhaalsactie op particulieren in het
kader van de bodemsanering recht–
streeks aan de bodemsanering
zouden kunnen worden toegerekend.
Vorig jaar is daarover een
amendement aanvaard. In de
toelichting daarop werd aan de
regermg gevraagd, de consequenties
ervan door te berekenen. Het laatste
is nog steeds niet geschied. Het
ministerie van VROM heeft laten
weten dat men daarmee nog bezig
is. Wij vragen ons af wat dat minis–
terie met het toedelen van generale
compensatie te maken heeft. Wij
roepen de minister van Financiën op,
ook hierin in te grijpen.
Ik rond mijn betoog af met een
punt over het milieu, voorzitter. Wij
zijn van mening dat iedere minister,
ook die van Financiën, de conse–
quenties moet dragen van de aanbe–
vehngen die uit Rio de Janeiro naar
voren zijn gekomen. Voor de minister
van Financiën ligt de mooie taak
weggelegd om spoedig een serieuze

De heer Melkert (PvdA): Ik geloof
dat de heer Terpstra door de
veelheid van voorstellen de draad
even kwijt is. Hij veronderstelt ten
onrechte dat voor de PvdA-fractie
het anker van financiële soliditeit is
losgeslagen. Dat is niet juist. Ik zal
dit toelichten.
Op het punt van de onderwijsuit–
gaven is de dekking voor ons
voorstel aangegeven via de struc–
turele ruimte die binnen de onder–
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De heer De Korte (WD): Dus u
bent van die suggestie afgestapt?
De heer Melkert (PvdA): Ik ben er
nooit opgestapt, dus hoef ik er ook
niet af te stappen.
De heer De Korte (WD): Dan zijn
wij gerustgesteld. Dat is ook goed
voor het midden– en kleinbedrijf.

De heer Terpstra (CDA): De heer
Melkert heeft de minister van
Financiën terecht geprezen voor
diens strakke financiële beleid. De
heer Melkert heeft vervolgens een
aantal punten naar voren gebracht
waarop meer geld uitgegeven moet
worden en een aantal punten waarop
meer bezuinigd moet worden. Het
viel mij op dat de punten, waarop
bezuimgd moet worden, voor een
groot deel op het internationale
terrein slaan. Daarover moeten wij
dus met de twaalf EG-landen
spreken. Die andere zaken kunnen
wij zelf regelen. Mijn eerste vraag is
of er sprake is van een directe
koppeling in die zin, dat het geheel
financieel glad loopt. Mijn tweede
vraag is: gaan die andere zaken niet
door als het EG-beleid niet van de
grond komt? Mijn derde vraag is wat
de loglca is van die directe
koppeling. Of moet ik een en ander
bezien via de staatskas als één grote
pot?
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wijsbegroting is ontstaan. Daarbij
geldt uiteraard de vraag aan het
kabinet om nader aan te duiden over
welke orde van grootte wij het
hebben.
Het tweede punt betreft de crimi–
naliteitsbestrijding, een punt dat toch
ook de fractie van de heer Terpstra
zou moeten aanspreken. De dekking
voor ons voorstel op dit punt is
gezocht en gevonden via voort–
zetting van de lijn die het kabinet al
gemeend heeft te moeten aangeven,
namelijk omslag van extern veilig–
heidsbeleid - lees Defensie - naar
intern veiligheidsbeleid. Dat loopt
ook rond.
Het derde voorstel dat wij hebben
gedaan, betreft meer ruimte in de
loop van de jaren negentig voor
Midden– en Oost-Europa en Noord–
Afrika. Dat moet binnen de
EG-begroting gedekt worden, onder
meer op het punt van de landbouw–
uitgaven. Ik zou overigens ook de
structuurfondsen in dit verband
kunnen noemen. Het is duidelijk dat,
als de iandbouwuitgaven zich in
stijgende lijn blijven ontwikkelen, er
dan minder ruimte is om datgene te
doen waarop ook de heer Leers, een
collega van de heer Terpstra, voort–
durend hamert. Deze heeft een
voorstel gedaan om meer geld
beschikbaar te stellen hiervoor. Wij
steunen dat. In aanvulling daarop
geven wij een dekking aan en die ligt
in de keuzen die binnen de EG
moeten worden gemaakt.
De heer De Korte (WD): Is het juist
dat er sprake is van een kentering in
de opstelling van de PvdA? Ik hoor
van die kant namelijk helemaal niet
meer spreken over inkomensplaatjes.
Ik zou dat een gunstige omstan–
digheid vinden. Mij bereiken
berichten dat voor volgend jaar een
achteruitgang voor de minima van
1% verwacht wordt. Normaliter
springt de PvdA bij het horen van
zoiets meteen als een bok op de
haverkist. Hoe zit dat?
De heer Melkert (PvdA): U hebt er
ook niet veel over gezegd!
De heer De Korte (VVD): Nee, want
voor ons geldt in het algemeen
"werk boven inkomen". Daarom heb
ik ze niet genoemd.

De heer De Korte (VVD): Ik wilde
even weten of nu voor u ook geldt:
"werk boven inkomen". Ik zou dat
een winstpunt vinden.
De heer Melkert (PvdA): Alles wat
wij daaroverte melden hebben is
reeds uitvoerig aan de orde geweest
in een debat dat wij hier een aantal
weken geleden hebben gevoerd,
naar aanleiding van de uitgebreide
brief die het kabinet ons toen heeft
geschreven. Daaraan is niets toe te
voegen of af te doen in dit stadium.
Het leek mij niet juist, de collega's te
vermoeien met een herhaling van
reeds bekende standpunten.
Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Mij valt op dat u een aantal concrete
voorstellen doet, over criminaliteits–
bestrijding, Oost-Europa enz. Sociaal
beleid hoor ik helemaal niet meer
terug. Wij hebben het dus niet alleen
over inkomensbeleid, maar ook over
armoedebestrijding of over de vraag
wat er gebeurt met mensen die toch
nog achteruitgaan, zoals de sociale
minima dit jaar. Daar staat
tegenover, dat de fractie van de
PvdA zonder meer akkoord gaat met
een BTW-verlaging die 1,9 mld. kost.
Dat is wel heel vreemd!
De heer Melkert (PvdA): Mevrouw
Brouwer zal er vermoedelijk bij de
behandeling van nadere voorstellen
van het kabinet inzake het inkomens–
beleid achter komen, dat zij als zij
voor het volgend jaar een redelijk
koopkrachtbeeld wil bewerkstelligen
die BTW-verlaging wel eens hard
nodig zou kunnen hebben.
Het lijkt mij ook dat er behoorlijke
elementen van sociaal beleid
schuilen in het pleidooi om voor
Oost-Europa meer geld uit te
trekken. Gaan wij vervolgens bij de
criminaliteitsbestrijding de grens
naar de sociale vernieuwing over,
zoals ik heb aangegeven, dan
hebben wij het over de omstandig–
heden waarin mensen in vooral de
oudere wijken in de grote steden
moeten leven. Duidelijk is dat zij
wensen dat die omstandigheden
verbeterd worden. Ook dat is sociaal
beleid.
Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
ben het er zonder meer mee eens
dat meer geld voor ontwikkelings–

De heer Melkert (PvdA): Ik heb het
ook niet gemist, maar ik consta–
teerde het even.
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landen en voor Oost-Europa sociaal
beleid is. Het zal daar echter voorna–
melijk gaan om de vraag hoeveel
geld er extra heen gaat. Gaat het om
concrete voorstellen tot sociaal
beleid, dan verbaast het mij echt dat
in het rijtje dat de heer Melkert
noemt geen voorstellen zijn
opgenomen voor de sociale minima
voor dit jaar en volgend jaar. Een
BTW-verlaging is daar echt geen
compensatie voor. Dat weet hij ook.
De heer Melkert (PvdA): Wat
mevrouw Brouwer nu doet is een
beetje flauw. Zij gaat in op het
inkomensbeleid, de concrete vooruit–
zichten voor de lagere inkomens en
voor de sociale minima. Die zullen
aan de orde zijn in de voorstellen van
het kabinet, dat weet wat de
uitgangspunten van de PvdA-fractie
zijn. Als mevrouw Brouwer, wellicht
ingefluisterd door de heer De Korte,
voorstellen heeft om daar nu wat aan
te doen, hoor ik dat graag.
Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Vertrouwt u erop dat de voorstellen
die hij influistert sociaal zijn? Nou, ik
niet!

D
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! De Voorjaarsnota 1991
stond in het teken van een dreigende
forse overschrijding van de
afgesproken hoogte van het financie–
ringstekort. De hele trucendoos is
toen uit de kast gehaald om voor dat
jaar toch op het afgesproken niveau
uit te komen. Dat is dan ook
ruimschoots gelukt, overigens zonder
dat dit voor 1992 voor nieuwe
problemen zou zorgen. Integendeel,
ook dit jaar liggen wij goed op
schema.
Belangrijker nog dan de hoogte
van het feitelijke financieringstekort
is dat de budgetdiscipline eindelijk
weer min of meer lijkt te zijn
hersteld. Er zijn weliswaar hier en
daar overschrijdingen, maar die zijn
vrijwel alle het gevolg van een
bewuste politieke keuze en niet van
een onbeheerst uitgavengedrag. Een
compliment aan het adres van de
minister van Financiën is op zijn
plaats.
De Voorjaarsnota van dit jaar staat
veeleer in het teken van de
dreigende overschrijding van de
hoogte van de collectieve-lastendruk.
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Dat is geen gewenste ontwikkeling.
Het lijkt overigens alsof het kabinet
aan deze overschrijding wat minder
zwaar tilt dan aan die van het tekort.
Dat is ook wel te begrijpen, omdat
een hoger tekort vele jaren
doorwerkt, door extra rentelasten,
terwijl een incidenteel hogere collec–
tieve-lastendruk minder zichtbare
effecten heeft. Toch is het goed, dat
deze ontwikkeling niet op haar
beloop gelaten wordt, al was het
alleen maar omdat er andere
afspraken zijn.
Niet zichtbaar in de ontwikkeling
van de collectieve-lastendruk zijn de
heffingen van de andere overheden.
Met name de milieulasten nemen
scherp toe. Op zich is het goed dat
de kosten voor een beter milieu
zichtbaar gemaakt worden, maar dat
leidt er wel toe dat het Rijk extra
terughoudendheid moet betrachten
bij de ontwikkeling van de collec–
tieve-lastendruk. Nu is die druk
natuurlijk voornamelijk een statis–
tisch gegeven. Een gering achter–
blijven van de groei van het nationaal
inkomen leidt al snel tot een hogere
lastendruk.
Hoe hoog die lastendruk dit jaar
feitelijk wordt, moet nog worden
afgewacht. Het Centraal planbureau
is bezig met een herziening van de
nationale rekeningen van de
afgelopen twee jaar. Als die sterk
afwijken van wat tot nu werd
verwacht, heeft dat ook conse–
quenties voor de verwachtingen
omtrent de feitelijke hoogte van het
nationaal inkomen in dit jaar.
In de Voorjaarsnota wordt de groei
van het nationaal inkomen voor dit
jaar lager geraamd dan ten tijde van
de Miljoenennota. Uit recente
persberichten heb ik begrepen dat
de verwachtingen omtrent de econo–
mische groei voor volgend jaar
gunstiger zijn. Dat heeft positieve
gevolgen voor de ontwikkeling van
de collectieve-lastendruk. Het komt
mij voor dat dit van invloed zal zijn
op de wijze van financieren van de
voorgenomen BTW-verlaging.
BTW-verlaging is een effectief
instrument tegen de zeer snel
oplopende inflatie. Het waren vooral
de maatregelen die voortvloeiden uit
de Tussenbalans die daaraan
bijdroegen en dat nog steeds doen.
Een BTW-verlaging financieren met
nieuwe, soortgelijke bezuinigingen
zou tot een vicieuze cirkel kunnen
leiden. Als de geraamde hoogte van

de lastendruk het toelaat, ligt het dus
meer in de rede om de
BTW-verlaging te financieren uit
mogelijke extra belastinginkomsten
volgend jaar.
De ontwikkeling van de belasting–
inkomsten dit jaar laat een wat
tegenstrijdig beeld zien. Door de
sterkere stijging van de contract–
lonen neemt de opbrengst van de
loonbelasting met een kleine 2 mld.
toe. De opbrengst van de BTW blijft
echter ruim 2 mld. achter bij de
verwachtingen. Ondanks forse
inkomensstijgingen is er dus minder
besteed. Moet ik daaruit nu afleiden
dat de hoeveelheid besparingen flink
is toegenomen dit jaar? Betekent dit
minder spanning op de geld– en
kapitaalmarkt dit jaar en extra belas–
tinginkomsten volgend jaar, als
gevolg van toegenomen rente–
inkomsten?
De belangrijkste oorzaak van het
overschrijden van de norm van de
collectieve-lastendruk is het niet
kunnen doorgaan van een daling van
de ziektewetpremie, waarop wel was
gerekend. Voor een deel moet het
kabinet daartoe bij zichzelf te rade
gaan. Immers, het wetgevingsproces
heeft zoveel vertraging opgelopen.
Voor een ander deel is dat toe te
schrijven aan de teleurstellende
resultaten van het CAO-overleg,
waarbij nauwelijks arbeidsvoorwaar–
delijke prikkels zijn afgesproken.
Het kabinet heeft weliswaar
afgezien van parapluwetgeving, maar
de vraag rijst of in die terughou–
dende opstelling volhard kan
worden, als er niet of slechts in zeer
geringe mate sprake is van een
wijziging in de financiële verantwoor–
delijkheid voor het bovenwettelijk
deel van de ziektewetuitkeringen.
Er wordt druk gespeculeerd over
het buiten de definitie van de collec–
tieve-lastendruk brengen van de
bovenwettelijke uitkeringen. Dat is
theoretisch goed te verdedigen,
maar het levert geen extra ruimte op,
omdat de norm van de aanvaardbare
collectieve-lastendruk dan ook naar
beneden moet. Volgens de huidige
inzichten bedragen de vermogens–
overschotten van de ziekengeld–
kassen aan het eind van dit jaar
ongeveer 1,2 mld. Dat moet toch
ruimte bieden voor een zekere
premieverlaging, zij het niet in de
verwachte omvang?
Het kabinet wil niet in de verant–
woordelijkheid treden van de

besturen van de bedrijfsvereni–
gingen. Maar welke mogelijkheden
heeft het kabinet om in voorko–
mende gevallen zo nodig op te
treden?
Om binnen het afgesproken
tijdpad van het financieringstekort te
blijven, is voor dit jaar een aanvul–
lende ombuigingstaakstelling van
een kleine 620 mln. nodig. Dat gaat
weer via de proportionele versleu–
teling over de diverse begrotings–
hoofdstukken. Wat het concreet
betekent, weten wij nog niet. In het
overzicht in het schriftelijk antwoord
is er steeds sprake van een taakstel–
lende onderuitputting, waarop vorige
woordvoerders ook reeds wezen.
Wat moet ik mij daar nu precies bij
voorstellen? Onderuitputting is toch
een fenomeen, dat pas lopende de
begrotingsuitvoering geconstateerd
kan worden? Houdt een taakstel–
lende onderuitputting geen innerlijke
tegenstrijdigheid in? Het element
taakstelling veronderstelt een
bewuste politieke keuze. Maar ons
wordt niet verteld welke keuze er
gemaakt wordt. Uit een oogpunt van
tijdige informatievoorziening van de
Kamer, is dit een wat teleurstellende
gang van zaken.
De 120 mln. ombuigingen als
gevolg van de extra kosten ingevolge
de CAO voor de zorgsector konden
niet meer verwerkt worden. Maar de
499 mln. ombuigingen als gevolg
van het ambtenarenakkoord en de
extra kosten voor de asielzoekers
waren al veel langer bekend. Die
hadden toch al concreet ingevuld
kunnen zijn? Dreigt dit niet uit te
lopen op niet reële of slechts
incidentele invullingen van de bezui–
nigingen per begrotingshoofdstuk? Is
het voorts een bewuste keuze van
het kabinet om op deze, toch wat
vreemde wijze met het budgetrecht
van de Kamer om te gaan? Als
begrotingsuitgaven door de volksver–
tegenwoordiging worden toegestaan,
is het natuurlijk een vreemde zaak
als daarbij tegelijkertijd wordt
gezegd dat een deel niet mag
worden uitgegeven, maar onduidelijk
blijft welk deel en in welke mate.
Het is een goede keus van het
kabinet om extra aardgasbaten nu al
in te zetten voor investeringen in de
infrastructuur. Daarvoor is dit jaar
200 mln. beschikbaar. Het gevaar bij
dit soort zaken is dat de beschikbare
gelden, die nu binnen een halfjaar
moeten worden uitgegeven, niet
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optimaal worden aangewend. Er
worden projecten uitgevoerd, omdat
het geld er nu eenmaal is. Bovendien
rijst de vraag of de eis dat lagere
overheden ook 50% van het investe–
ringsbedrag voor hun rekenmg
moeten nemen, niet sterk remmend
kan werken. Veel gemeenten
bevinden zich niet in zo'n riante
financiële situatie dat zij op hun
lopende begroting op korte termijn
grote bedragen voor investeringen
kunnen vrijmaken. Wij zien dat ook in
het Mobiliteitsfonds, ondanks de
bestaande overmaat van plannen,
van jaar tot jaar onderbestedmg
plaatsvindt. Moeten wij dan niet
verwachten dat een deel van deze
aardgasbaten onbesteed bhjft en dus
aan het eind van het jaar tegen de
bedoeling in toch ten gunste komt
van het tekort? Met andere woorden:
is het niet mogelijk het aardgasba–
tenfonds al dit jaar in het leven te
roepen om een dergelijke gang van
zaken te voorkomen?
De in de bijlage van de nota
Buitenlanduitgaven voorgestelde
budgetverschuivingen maken ook
deel uit van deze beraadslaging. De
meeste van deze verschuivingen zijn
goed verdedigbaar. Grote vraag–
tekens heb ik bij de financiering van
een deel van de onderwijsuitgaven
uit het budget van Ontwikkelingssa–
menwerking. Een inhoudelijke
motivering daarvan kan ik nauwelijks
ontdekken. Dat asielzoekers en
allochtonen ook onderwijs nodig
hebben, kan ik tenminste moeilijk als
zodanig beschouwen. Als wij bij de
ontwikkelingssamenwerking net als
bij het milieubeleid zouden spreken
van categorieën van vervuiling, valt
dit voornemen in de zwaarste
categorie.
Een laatste vraag: wil de minister
toezeggen bij de indiening van de
begroting in te gaan op de hoogte
van het huurwaardeforfait in relatie
tot het sterk gestegen inflatietempo?

De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de
voorzitter! De Voorjaarsnota geeft
onze fractie helaas nog geen reden
voor een erg opgewekte houding. Er
worden weliswaar geen bezuini–
gingen aangekondigd die te zwaar
zijn om te kunnen worden gedragen,
maar er mag zeker niet luchthartig
over worden gedaan. Bovendien is
het zeer de vraag of de

Voorjaarsnota wel voldoende
maatregelen en voornemens bevat
om een gezonde ontwikkeling van
onze economie te verzekeren, voor
zover dat uiteraard in ons vermogen
ligt. De overheid heeft de verant–
woordelijkheid om voor een gezond
financieel beleid te zorgen. Ik doel
daarbij niet alleen op de financieel–
economische betekenis van de term
"gezond", maar ook op de noodzaak
van een normatief en ethisch verant–
woord beleid. De overheid moet zich
er rekenschap van geven of het geld
verantwoord wordt ontvangen en
besteed. Dan zal het naleven van de
Bijbelse geboden zegen en vrucht
met zich brengen, zoals het Schrift–
woord stelt: "In het houden van
Gods geboden ligt groot loon". Daar
zitten wij als natie dringend om
verlegen. Moet het herstel van en de
terugkeer naar die heilzame geboden
voor enkeling en samenleving dan
niet de hoogste prioriteit hebben? Ik
vraag de bewindsman met nadruk
om op dit belangrijke aspect in te
gaan.
Op zichzelf positief is het feit dat
het terugdringen van het financie–
ringstekort nog steeds volgens de
doelstellingen van de regermg
verloopt. Maar zijn die doelstellingen
wel scherp genoeg? Is het niet hoog
tijd dat het financieringstekort
daadwerkelijk wordt terugge–
drongen? Nu kon de geplande
beperking slechts met enige
boekhoudkundige ingrepen worden
gehaald. Die ingrepen waren niet in
de laatste plaats nodig om het voor
1992 per definitie negatieve effect
van de primachequemaatregel van
1991 te compenseren. Het kabinet
heeft daarom besloten de afdracht
van de rijksbijdrage aan het
AKW-fonds van 1,6 mld. te
vervroegen van begin 1992 naar eind
1991. Zo wordt het effect van de
ene ingreep opgevangen met een
volgende. Het heeft ook wat weg van
krentenwegerij. Blijft het kabinet dat
spel spelen en heeft het daar nog
voldoende pionnen voor? Overigens
blijft de staatsschuld ook nog steeds
groeien, zij het wat minder dan
verwacht. Moet dan toch niet een
wat doeltreffender beleid worden
gevoerd tot verkleining van de
staatsschuld?
De collectieve-lastendruk wordt nu
geraamd op zo'n 54%. Dat betekent
een overschrijding van de
doelstelling met 0,4% en dan is de

verlaging van de BTW per 1 oktober
er al bij mbegrepen Waarom heeft
men zich niet beter ingespannen om
de CLD verder te beperken?
Trouwens, die BTW-verlaging per 1
oktober is nog niet eens helemaal
zeker, maar al wel ingeboekt. Het
kabinet durft niet verder te gaan dan
te spreken van een "uitdrukkelijke
intentie", of woorden van gelijke
strekking. Wij zijn van mening, dat
dit niet kan. De maatregel moet naar
onze mening uiterlijk per 1 oktober
doorgaan en het kabinet moet de
inspanning vergroten voor een
verdere verlaging. De strijd tegen de
hoge CLD c.q. de inflatie is te
belangrijk om de inzet te vermin–
deren. Is de minister dat met ons
eens en welke voornemens heeft het
kabinet op dit punt?
Een niet onaanzienlijk deel van de
CLD wordt vastgesteld buiten de
directe invloedssfeer van het kabinet.
Dat geldt in het bijzonder voor de
premies van sociale verzekeringen,
die worden vastgesteld door de
organisaties van werkgevers en
werknemers. Het is echter wat al te
gemakkelijk als het kabinet zijn
handen met een wat verontschul–
digend gebaar daarvan aftrekt. Het
•kabinet kan immers de wettelijke
aanspraken van deze regelingen
wijzigen en beleid ontwikkelen,
gericht op beperking van het beroep
erop? Van de bedrijfsverenigingen
mag dan worden verwacht, dat zij dit
verdisconteren in lagere premies.
Het kabinet kan ze daar toch op
aanspreken? Is de regering bereid
om hierover met de bedrijfsvereni–
gingen afspraken te maken? Hoe is
overigens de actuele stand van zaken
en wat gebeurt er met de bovenwet–
telijke regelingen? Die zouden onzes
inziens uit de CLD moeten blijven.
Wat betreft de verantwoorde–
lijkheid voor de stijging van de CLD
is het kabinet ook op een andere
manier aansprakelijk. Dan doel ik op
het algemeen verbindend verklaren
van CAO's. Die vindt vrij automatisch
plaats. De werkgevers maken echter
vaak aanvullende afspraken tegen de
doelstellingen van het beleid van de
regering en van deze Kamer in. Het
kabinet zou dergelijke afspraken toch
eigenlijk niet verbindend moeten
verklaren. Er is een duidelijke
houding nodig, anders werkt het
kabinet zichzelf tegen en worden de
doelstellingen niet gehaald. Is het
mogelijk om de CAO's slechts
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Van Dis
gedeeltelijk algemeen verbindend te
verklaren?
Bij de aardgasbaten is er een
meevaller van 430 mln. Bij de UCV
over de kapitaaldiensten Is
afgesproken, dat deze geheel zou
worden aangewend voor versterking
van de economische en de infra–
structuur dan wel voor beperking van
de staatsschuld. Het kabinet stelt nu
voor om daarvan 200 mln. decen–
traal voor investeringen in de infra–
structuur beschikbaar te stellen.
Daarbij zou ook gedacht kunnen
worden aan restauratie-objecten,
mits deze voldoen aan de
voorwaarden, te stellen in verband
met de relatie tot bijdrage aan de
infrastructuur.
230 mln. wordt aangewend ter
eenmalige afdekking van de
taakstelling decentralisatie-impuls
1993. Wij plaatsen daar een vraag–
teken bij. Een dergelijke invulling is
in strijd met de afspraken daarover
en verdient ook geen aanbeveling.
Waarom zou het kabinet dat gat in
de begroting voor 1993 niet invullen
met extra bezuinigingen? Dan ga ik
nog voorbij aan de kritiek, te leveren
op de achterstand bij de decentrali–
satie-impuls. Wij pleiten voor
versterking van het investerings–
beleid en verdergaande vermindering
van het tekort.
Het investeringsniveau is wel erg
laag. Ziet het kabinet overigens geen
reden tot herbezinning van de
mogelijkheid om incidentele vermo–
gensinkomsten buiten de berekening
van het financieringstekort te
houden? Dat zou ten goede kunnen
komen aan een meer realistische en
doorzichtiger rijksbegroting en het
niveau van de kapitaaluitgaven. Hoe
oordeelt het kabinet over de
mogelijkheid van het tijdelijk
oppotten van dergelijke middelen in
een speciaal fonds met rentebij–
schrijving?
Er zijn nogal wat vertragingen
opgetreden bij de realisatie van
geraamde besparingen. Hoe komt
dat? Dat betekent overigens wel, dat
die besparingen doorschuiven naar
1993. Is het kabinet bereid die extra
ruimte te benutten voor een verder–
gaande terugdringing van het finan–
cieringstekort c.q. vermindering van
de staatsschuld?
In de Voorjaarsnota is een extra
bezuinigingstaakstelling verwerkt van
bijna 500 mln. Daar komt nog 120
mln. loonruimte bij voor de G en

Tweede Kamer

G-sector. Deze bezuinigingen konden
echter niet meer worden verwerkt in
de suppletore begrotingen. Deze
taakstelling zou vooral ingevuld
moeten worden via taakstellende
onderuitputtingen, terughoudend
kasbeleid en kasverschuivingen. Wij
zijn van mening dat hierdoor te kort
wordt gedaan aan het budgetrecht
van de Kamer. Is het trouwens waar
dat de uitgaven voor infrastructuur
daarbij niet worden ontzien?
Waarom is dat? Daarnaast is het de
vraag of niet veel van de desbetref–
fende uitgaven in het volgende jaar
alsnog noodzakelijk blijken. Is de
minister bereid in ieder geval te
rapporteren in hoeverre sprake is van
reële bezuinigingen, dan wel van het
doorschuiven van problemen naar
een ander jaar?
De vooruitzichten voor volgend
jaar voor de groei van de economie
lijken weer wat gunstiger. Is het
kabinet bereid deze ontwikkeling te
vertalen in extra inzet op de speer–
punten: vermindering van het finan–
cieringstekort en vergroting van de
investeringsuitgaven? In het kader
van het geïntegreerd subsidiebeleid
is er een taakstelling voor 1992 van
981 mln. De voortgangsbrief over
het tweede spoor biedt echter geen
informatie over de concrete inhoude–
lijke invulling daarvan en de mate
waarin die taakstelling zal worden
gehaald. Kan de minister daar meer
inzicht in geven?
Onze fractie heeft niet veel
aandacht besteed aan wensen en
noodzakelijkheden voor 1993,
gedachtig aan de ervaring dat
daarvoor steevast wordt verwezen
naar de stukken op Prinsjesdag.
Overigens zal daarbij dan ons
standpunt over de voorstellen
worden bepaald.
Wat de voornemens omtrent de
buitenlanduitgaven betreft, merk ik
op dat onze fractie zich afvraagt of
afkalving van het geld nodig voor de
ontwikkelingssamenwerking niet in
strijd is met de nood die in de
ontwikkelingslanden bestaat. Ook
zetten wij vraagtekens bij de
drainage van de defensie, dit gezien
de steeds groter wordende onzeker–
heden in ons werelddeel en
daarbuiten. Op dit punt willen wij
terugkomen bij de behandeling van
de nota Buitenlanduitgaven.
Mevrouw Brouwer (Groen Links):

Mijnheer de voorzitter! Hoewel wij
een welvarend land zijn, zie je
meestal sombere gezichten als je in
Nederland praat over economie of 's
lands financiën. Dat is natuurlijk
geheel onterecht als je het vergelijkt
met heel veel landen in de wereld.
Maar dit even terzijde. Het is, dacht
ik, ook onterecht als je de nieuwe
cijfers van het Centraal planbureau
bekijkt. Voor 1992 valt de econo–
mische groei hoger uit dan verwacht,
0,25% hoger, wat wel eens 0,5 mld.
extra belastinginkomsten zou kunnen
betekenen. Voor 1993 schat het
Centraal Planbureau de economische
groei zelfs op 1,75% en als ik het
goed begrijp is dat een vol procent
meer dan wat de minister enige
weken terug nog schetste in zijn
kaderbrief. De werkloosheidsontwik–
keling schijnt ook mee te vallen en
het schatkisttekort voor 1993 zou,
als alles meezit, volgens schema
uitkomen op 3,75%. Goede berichten
dus, wij kunnen weer aan gewone
politiek gaan doen.
Maar, zal de minister van
Financiën zeggen, zo zonnig is het nu
ook weer niet allemaal, want het
Centraal planbureau verwacht een
loonstijging van 4,5% en een inflatie
van 3,7%. Beide zijn hoger dan het
kabinet voor wenselijk houdt.
Het is duidelijk dat de vrees voor
negatieve gevolgen van de hoge
inflatie en een dreigende loon-prijs–
spiraal al enige tijd geleden, en wel
te beginnen op Texel bij monde van
de heer Brinkman, heeft geleid tot
een fel pleidooi om te komen tot
verlaging van de BTW. Dat werd dan
ook het centrale punt van de
discussie in Nederland, althans voor
zover het het financieel-economisch
gedeelte betreft. Ik vind het op dit
moment belangrijk om nog even stil
te staan bij de brief die in de laatste
week van april door de
minister-president en de minister van
Financiën aan de Kamer is gestuurd
naar aanleiding van de discussie over
BTW-verlaging en inkomensge–
volgen. Wat natuurlijk interessant is,
is dat in die brief twee inspannings–
verplichtingen zijn genoemd. De ene
is om per 1 januari 1993 tot een
verlaging van het algemene
BTW-tarief met 1 procentpunt te
komen, maar die inspanningsver–
plichting is verbonden aan de
inspanningsverplichting, de
koopkracht van degenen die op de
koppeling zijn aangewezen bij

Voorjaarsnota

24juni 1992
TK93

D

93-5825

Brouwer

ontkoppeling zoveel mogelijk te
beschermen. Het evenwicht in de
coalitie! Nu stelt het kabinet voor, de
eerste inspanningsverplichting te
intensiveren; dus 1 oktober alvast
BTW-verlaging. Wat betekent dat
voor de tweede inspanningsver–
plichting? Wordt die nu ook geïnten–
siveerd en, zo ja, hoe dan? Is, met
andere woorden, als je de brief van
april volgt, een eenmalige uitkering
voor de langdurige minima of een
verruiming van de bijzondere
bijstand niet op zijn plaats? Het ging
toch om een evenwicht? ledereen
schijnt te zijn vergeten dat de
compensatie voor het wegvallen van
de koppeling in 1992 een
koopkrachtverlies van 0,75% voor de
sociale minima betekent. Kortom, ik
wacht op het voorstel voor de
compensatie.
In 1993 is het zo goed als zeker
dat ook de koppeling wegvalt. Hoe
zit het met de inspanningsver–
plichting om de gevolgen daarvan
zoveel mogelijk af te schermen door
een tegemoetkoming? Komen de
sociale minima uit op 0% of zakken
zij in koopkracht? Als dat zo is, hoe
zit het dan met de onderhande–
lingen? Er wordt, ook hier in het
parlement, druk gepraat over een
BTW-verlaging ten bedrage van
ongeveer 1,9 mld. Niet voor niets
heb ik daar ook over geïnterrum–
peerd, want het is geen gering
bedrag. Ik vind dat tegelijkertijd in
ieder geval het bedrag voor compen–
satie van de minima moet worden
vastgesteld. Dat geldt dus voor de
laagste inkomens in 1993 en, zoals
ik al zei, voor 1992. Als het geld is
uitgegeven, mijnheer Terpstra, zal
een discussie over de compensatie
weinig klinkende munt meer
opleveren.

De heer Terpstra (CDA) interrumpeert mevrouw Brouwer

De heer Terpstra (CDA): ik heb een
goede reden, een vraag te stellen
want ik begrijp het niet goed. Er is in
die brief afgesproken dat de regering
ernaar zal streven, de koopkrachtachteruitgang voor de minima, die
min 1 zou zijn, te verminderen en er
is gesproken over verlaging van de
BTW. Als men de BTW-verlaging
eerder zou laten ingaan, is dat ook
voor de koopkracht van de minima
gunstig. U zegt echter dat de andere
inspanning ook geïntensiveerd moet
worden. Die wordt toch per definitie

De heer Terpstra (CDA): Het is uw
stelling dat de BTW-verlaging als
zodanig ook voor de minima positief
is. Alleen als je het anders zou doen,
zou het misschien nog beter zijn. In
principe is het volgens u zo ook
goed.
Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
heb daar geen directe cijfers over. Ik
heb steeds begrepen dat een
BTW-verlaging voor de laagste
inkomens toch iets minder positief is
dan voor de hogere, maar laten wij

dat maar in het midden laten. Ik pleit
voor een directe compensatie voor
de sociale minima, zodat wij dat niet
als een soort afgeleide doelstelling
krijgen van een BTW-verlaging en
die zie ik dus niet in de voorstellen
terug. Voorzitter! Nogmaals, ik ben
ook verbaasd dat de PvdA daar geen
concreet voorstel voor doet.
Wat de voorgestelde
BTW-verlaging betreft, wil ik voor
alle duidelijkheid zeggen dat die voor
mijn fractie niet hoeft. Daar hebben
wij een paar argumenten voor.
Ten eerste zouden wij dat geld toch een aanzienlijk bedrag - liever
besteden aan investeringen in
bijvoorbeeld openbaar vervoer en
aan het inlopen van achterstand die
mensen in het onderwijs en de
gezondheidszorg hebben opgelopen.
Ten tweede geloven wij niet dat de
economische argumenten voor
BTW-verlaging erg overtuigend zijn,
want je moet nog maar afwachten of
loonmatiging het gevolg zal zijn of
niet. Ik heb al gezegd dat centrale
afspraken tegenwoordig niet meer
direct werken in het decentrale
overleg.
Ten derde vind ik de inflatie in het
geheel ook niet zo ontzettend
schokkend. Met andere woorden: als
je toch een probleem moet oplossen,
dan moet je eerst nagaan wat het
meest schokkende probleem is. Dan
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geïntensiveerd door de verlaging van
de BTW?
Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Weet u wat het onaardige van een
BTW-verlaging is? Dat is dat de
verlaging voor iedereen geldt, ook
voor mensen die het uit sociaal
oogpunt niet nodig hebben. Ik pleit
nu juist voor een gericht beleid voor
de sociale minima. Als een
BTW-verlaging zou leiden tot
koopkrachtbehoud voor de sociale
minima - en dat betwijfel ik zeer
voor 1992 - zou daarover verder te
praten zijn. Maar wat ik wil,
voorzitter, is een gericht beleid, ook
voor 1992. Ik dacht dat het politieke
evenwicht nu juist in die twee
inspanningsverplichtingen tot uiting
kwam.

93-5826

Brouwer
zou ik de BTW-verlaging, als dat dan
toch overwogen wordt, niet alleen
koppelen aan verlaging van de
inflatie maar ook aan de doelstelling
van duurzame ontwikkeling. Ik zou
dan een selectievere verlaging van
de BTW toepassen.
De heer Melkert (PvdA): Je kunt er
inderdaad over twisten, waarop het
woord "schokkend" betrekking kan
hebben. Een verhoogde inflatie heeft
echter een negatieve uitwerking op
de loon-prijsspiraal. Zij vertaalt zich
in hogere lonen, waardoor het
gevaar ontstaat dat minder werkge–
legenheid kan worden geschapen.
Dat wil mevrouw Brouwer toch niet
ontkennen? Dat is een van de hoofd–
redenen om de BTW-verlaging in een
tijd van oplopende inflatie als een
belangrijk, nuttig en effectief
instrument te beschouwen.
Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
ken de argumenten voor verlaging
van inflatie. Ik vind die argumenten
ook wel redelijk.
De heer Melkert (PvdA) Het gaat
mij om de werkgelegenheid die in
het geding is.
Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Zeker, het gaat ook om het argument
van de werkgelegenheid. Als je
echter de inflatie in Nederland verge–
lijkt met die in de landen om ons
heen, dan blijkt dat zij zelfs met 3,7%
nog niet zo schokkend is, dat je daar
een compensatiemaatregel voor 1,9
mld. tegenover moet stellen.
De heer Melkert (PvdA) Nee, u
kent uw klassieken niet. U zou
immers moeten weten dat ons infla–
tiecijfer, vergeleken met Latijnsame–
rikaanse cijfers, misschien niet zo
schokkend is, maar dat het niet goed
is dat Nederland zijn goede positie
ten opzichte van de Duitse
inflatie-ontwikkeling heeft ingeruild
tegen een slechtere positie. Die zorg
heeft voor onze fractie een doorslag–
gevende rol gespeeld om te zeggen
dat de BTW-verlaging op dit moment
het beste instrument is. Ik ben het
met u eens dat het geen algemene
regel is dat het altijd het beste
instrument is. Op dit moment is het
echter een goed instrument, juist
met het oog op de werkgelegenheid.
Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
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kan die zorgen voor een deel delen;
ik zie daar wel iets in. Maar zelfs als
je die zorg hebt, moet je je altijd
afvragen of het daarvoor in te zetten
instrument nuttig is en of dat geen
ander instrument zou kunnen zijn. Ik
pleit ervoor om na te denken over de
vraag of het met de BTW-verlaging
gemoeide bedrag van 1,9 mld. niet
zo kan worden ingezet, dat zowel
een verlaging van de inflatie wordt
bewerkstelligd als het doel van de
duurzame ontwikkeling wordt
gediend. Ik vind dat je in deze tijd bij
het omgaan met overheidsuitgaven
niet alleen moet kijken naar macro–
economische zaken (hoe belangrijk
ook), maar ook naar investeren in
een duurzame ontwikkeling en in
sociaal beleid.
De heer Melkert (PvdA): Ik ben blij
dat u op het eerste punt onze
overwegingen wat beter begrijpt en
daaraan tegemoet komt. Wat het
tweede punt betreft, weet u dat de
Europese Gemeenschap regels stelt
en dat dus in ieder geval overleg in
EG-verband is vereist voordat je dat
hier zou kunnen doen.
Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Dat klopt. Ik kom dan terug op de
oude discussie over de indeling in
BTW-tarieven. Binnenkort komen de
voorstellen daarvoor in de Kamer aan
de orde. Ik meen nog steeds dat
moet worden bezien of bepaalde
milieuvriendelijke produkten onder
een lager BTW-tarief kunnen komen
te vallen en andere produkten niet. Ik
heb hier niet de oplossing. Ik zeg
alleen dat je niet zomaar 1,9 mld.
moet weggeven als ook andere
problemen aan de orde zijn dan
alleen de inflatie.
De heer Melkert (PvdA): U zou het
woord "weggeven" niet meer
gebruiken, omdat u een deel van
onze redenering over de werkgele–
genheid toch wel onderschreef. Het
is dus niet aardig dat u het nog
steeds over geld weggeven heeft.
Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
heb niet gezegd dat ik het woord
"weggeven" niet meer gebruik,
omdat u dat wilt.
De heer Melkert (PvdA): Maar dan
heeft u de argumentatie niet onder–
schreven, dat de BTW-verlaging voor
de werkgelegenheid van belang is. Is
dat nu zo of is dat niet zo?
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Mevrouw Brouwer (Groen Links): Er
is niet éèn weg naar Rome. Als de
BTW-verlaging iets oplevert voor de
werkgelegenheid - dat zou kunnen,
het hangt ervan af of iets aan
loonmatiging gebeurt of niet, maar
laten wij aannemen dat dat gebeurt dan stel ik de vraag of wij niet
kunnen proberen om goede werkge–
legenheid met het oog op een
duurzame ontwikkeling te krijgen.
De heer Melkert (PvdA) Daar
hebben wij elf andere lidstaten voor
nodig. Laten wij ons daarvoor
inspannen. Dan zijn wij het eens.
Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Daar hebben wij niet alleen de elf
lidstaten voor nodig, maar daarvoor
kunnen wij ook onze eigen creati–
viteit en de misschien beperkte
instrumenten iets beter inzetten.
De collectieve-lastendruk gaat iets
omhoog. Ook daarvan zeg ik dat de
fractie van Groen Links steeds de
relatieve betekenis van de CLD heeft
aangegeven. Ook als de bovenwette–
lijke uitkeringen, waarover de Partij
van de Arbeid nu spreekt, uit de
collectieve-lastendruk zouden
worden gehaald, is dat slechts van
relatieve betekenis. Het is een
andere manier van berekenen, waar
de lasten zelf niet veel anders van
worden. Overigens is het een
gedachte die wel verder zou kunnen
worden uitgewerkt.
Ik kom toe aan mijn conclusies. De
lastenverlichting voor 1992, zoals
voorgesteld, heeft voor ons geen
prioriteit. Ik zou de 285 mln. die
daarvoor in 1992 wordt uitgetrokken,
op een andere wijze willen besteden:
185 mln. aan een compensatie voor
de sociale minima, door een
eenmalige uitkering voor langdurige
minima of een verruiming van de
bijzondere bijstand, en met de
overgebleven 100 mln. zou ik het
lage hulpbudget voor Oost-Europa
en het GOS willen verhogen.
Ik kom toe aan de buitenlanduit–
gaven. Vorige week verscheen het
jaarverslag van de Bank voor interna–
tionale betalingen, en dat verslag
was in verschillende opzichten
opmerkelijk. Het wordt nu zelfs
bestreden door een aantal aange–
sloten centrale banken. Wij komen
daar nog op terug. Ik vind een aantal
verwijten in dat jaarverslag, zoals het
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feit dat het Westen een egoïstische
handelspolitiek voert, terecht. Ook
landen uit Midden– en Oost-Europa
ondervinden te weinig steun voor
politieke en economische omwente–
lingsprocessen. De regering pleit
voor meer vrijhandel, en dat is goed.
Toch denk ik dat het uitblijven van
een substantiële verhoging van ons
hulpbudget dat pleidooi voor
vrijhandel aantast. Het blijft mij
verbazen dat de hulpinspanning van
kleine landen als Denemarken,
Zweden, Oostenrijk, Zwitserland en
België groter is dan die van
Nederland. Vandaar dat ik nog dit
jaar het budget met 100 mln. zou
willen verhogen, en voor 1993 zou ik
willen vragen, te onderzoeken wat
bovenop de reeds aangekondigde
maatregelen in dit kader zou kunnen.
Voor ons is het onaanvaardbaar dat
aan de begroting van Ontwikkelings–
samenwerking nog meer wordt
gemorreld, door alweer een nieuwe
vervuiling in te voeren. Wat er nu
gebeurt, is dat die vervuiling is
verkocht als bijdrage aan onderwijs
voor allochtonen, maar inmiddels is
duidelijk geworden dat minister
Pronk dit in feite beschouwt als zijn
bijdrage aan het bijeenhouden van
het kabinet. De fractie van Groen
Links ziet het vooral als een bijdrage
van mensen in de ontwikkelings–
landen aan de onderwijssalarissen in
Nederland, en dat lijkt ons geen
goede zaak. Daarom de vraag aan de
minister van Financiën, van deze
bezuiniging af te zien en de nodige
middelen voor onderwijs elders te
zoeken. Zo nodig overweeg ik in
tweede termijn op dit punt een motie
in te dienen.

D
De heer Terpstra (CDA): Mijnheer
de voorzitter! Ik wil, ook voor mijzelf,
in herinnering roepen dat het hierbij
gaat om de Voorjaarsnota 1992. Net
als veel voorgangers zal ik ook iets
zeggen over 1993.
Ik wil beginnen met een korte
weergave van de gevoelens die
leefden binnen de CDA-fractie bij de
bestudering van de Voorjaarsnota.
Die gevoelens kan ik het beste
vergelijken met de ledenvergadering
van een vakbond die een oordeel
moet uitspreken over de net
afgesloten CAO. Je kunt wijzen op
alle geboekte successen, en men kan
de nadruk leggen op alle dingen die
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nog niet goed zijn gegaan. Wil men
een uiteindelijk oordeel uitspreken,
dan moet men eerst die twee
benaderingen, die beide op zichzelf
juist zijn, inwendig afwegen Die
twee benaderingen zijn de volgende.
Je kunt zeggen dat de collectieve–
lastendruk te hoog is, en dat de
aardgasmeevaller voor de helft wordt
besteed aan lopende uitgaven. Beide
zijn in strijd met de duidelijke
wensen die wij hebben geuit, en
waarmee de minister heeft
ingestemd. Dit leidt tot de roep om
een hardere aanpak van en door het
kabinet. Ook de heer Van Dis heeft
hier al op gewezen.
Aan de andere kant kan men de
redenering volgen dat het met de
sanering van de rijksfinanciën goed
gaat, ondanks de wat lagere econo–
mische groei. De boekhouding van
de Staat komt steeds meer op de
orde, en daarnaast kan men naar
voren brengen dat het aardgas voor
de helft wel wordt geïnvesteerd, zij
het via een ingewikkeld systeem via
VNG en IPO. Beide benaderingen zijn
juist en strijden in dezelfde ziel.
Welke benadering voor het CDA de
sterkste zal zijn, laten wij mede
afhangen van de antwoorden van de
minister op onze vragen, waarom
bepaalde punten in 1992 niet goed
zijn gegaan en wat de minister daar
dit en volgend jaar aan zou willen
doen. Hierbij speelt uiteraard ook
een rol dat het financieringstekort en
de collectieve-lastendruk voor een
deel communicerende vaten zijn, die
weer sterk worden beïnvloed door de
ontwikkeling van de economie.
Alhoewel wij niet na elk nieuw cijfer
- dat lekt een paar keer per dag uit ons standpunt bijstellen, horen wij
van de minister toch graag iets meer
over de nieuwste cijfers, waarover de
eerste oorspronkelijke afzender van
de Voorjaarsnota dit weekend voor
de AVRO-radio heeft gesproken. Dat
was de heer De Vries. De eerste
Voorjaarsnota die wij kregen, werd
verstuurd door de minister van
Sociale Zaken. Later is een en ander
herdrukt. Vandaar dat ik op de eerste
afzender wijs. Dan weet iedereen
precies wie ik bedoel.

kunnen. Daar kom ik nog op terug.
Wij groeien naar elkaar toe. Bij de
volgende kabinetsformatie - wij gaan
ervan uit, dat dit in 1994 is - zou het
CDA deze beide normen, het finan–
cieringstekort en de collectieve–
lastendruk, willen vervangen door
een keiharde uitgavennorm. Wij
spreken in dit verband het liefst over
een nul-begroting. De eerste vraag
aan de minister is, of hij mogelijk–
heden ziet om dit idee nog tijdens
deze kabinetsperiode in te voeren. Ik
meende uit bepaalde uitlatingen van
minister Alders te kunnen afleiden,
dat ook hij een groot voorstander is
van de nul-begroting.
De heer De Korte (VVD): Is dit een
variant op de Bert-norm, waarbij
alles uiteindelijk teruggaat naar 60%
of lager?

De heer Terpstra (CDA): Dat zou

De heer Terpstra (CDA): Juist het
omgekeerde. Ik dacht dat wij bij de
behandeling van de vorige
Voorjaarsnota - het kan zijn dat mijn
geheugen scherper is dan dat van de
leden in de zaal, of dat ik juist
helemaal fout zit - een paar keer
hebben gesproken over het
probleem, dat wij in Nederland
uitgaven in meerjarenbegrotingen
ombuigen door "minder meer" uit te
geven. Bij de algemene beschou–
wingen van enkele jaren geleden
heeft de heer Brinkman zich
afgevraagd, of het niet beter zou zijn
om in principe te zeggen: het depar–
tement wordt gebudgetteerd, krijgt
niets meer, tenzij het kabinet in een
prioriteitenafweging de uitgaven per
departement verhoogt. In de
oorspronkelijke discussie noemden
wij dat binnen het CDA het Duitse
model in het kader van het ingroeien
naar Europa, omdat de Duitse
begroting, voor zover wij wisten, ook
zo werd gerealiseerd. Later heeft de
heer Melkert het begrip
"nul-begroting" genoemd. Aangezien
wij in coalitieverband graag van
elkaar willen leren, heb ik dat begrip
hier gebruikt, maar wij bedoelen
eigenlijk, dat wij het idee van
meerjarenramingen en daarna
ombuigen moeilijker vinden dan het
idee om departementen hetzelfde
bedrag als vorig jaar te geven,
waarna de regering prioriteiten
vaststelt, waardoor het ene depar–
tement meer krijgt en het andere
minder.
De heer Alders zou een groot
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delijkheid voor de
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voorstander van dit idee kunnen zijn,
omdat hij ten aanzien van de particu–
liere sector heeft uitgesproken, dat
het steeds maar meer willen hebben
eigenlijk fout is. Als je dit toepast op
het departement, zit je op het begrip
"nul-begroting". Ook de
minister-president heeft zich
herhaaldelijk uitgesproken tegen het
steeds maar meer willen. Dat
betekent dat er steeds meer
voorstanders van deze gedachte
komen binnen het kabinet. Daarom
zouden wij de minister van Financiën
willen vragen, of hij hierin aanleiding
ziet om dit idee iets sneller te reali–
seren, want naar onze mening
kunnen de departementen hiermee
beter worden beheerst.
Het financieringstekort. Het tijdpad
voor het terugdringen van het finan–
cieringstekort wordt gehaald. Het
tekort is nu 20 mld. De financierings–
behoefte is 47,5 mld. Aan rente
betalen wij nog steeds 27 mld. Deze
cijfers breng ik alleen maar naar
voren om te onderstrepen, dat wij
van mening zijn dat met dit
saneringsproces, waarmee de
minister bezig is en waarvoor wij lof
hebben, moet worden doorgegaan,
hoogstwaarschijnlijk ook na 1994.
Dan de collectieve-lastendruk. De
collectieve-lastendruk is zowel voor
1991 als voor 1992 te hoog. Onze
angst dat de regering te veel loopt
langs de rand van de normen - ook
de heer Schutte heeft hierop
gewezen, zowel wat betreft het
ethische als wat betreft het econo–
mische - is juist gebleken. Zowel bij
de behandeling van de Voorjaarsnota
1990 als die van 1991, hebben wij
hierop gewezen. Wij hebben er bij
de regering op aangedrongen, een
zekere marge in te bouwen. De
regering probeert dit jaar nog iets bij
te sturen door de WAO-premie te
verlagen per 1 juli en de BTW per 1
oktober. Daar zijn wij voor. Het enige
voordeel van de overschrijding van
de grens is naar onze mening de
toenemende bewustwording dat in
het belang van de werkgelegenheid ik constateerde die zelfs bij mevrouw
Brouwer - en in het belang van de
ingroei in Europa de collectieve–
lastendruk naar beneden moet.
Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
dank u voor het compliment, maar
kunt u toezeggen dat de bewust–
wording op ander gebied ook bij u
zal toenemen?
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De heer Terpstra (CDA): Als het
nodig is, zeker.
Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Op sociaal en democratisch gebied
bijvoorbeeld en ook op het gebied
van het milieu.
De heer Terpstra (CDA): Geen enkel
probleem. In dit kader heeft finan–
ciering van de gewenste lastenver–
lichting door lastenverschuivingen
naar onze mening geen enkele zin.
Wij zijn het ermee eens dat de
collectieve lasten verlaagd worden
via de BTW. Dit betekent per
definitie dat er geen financiering via
lastenverschuivingen plaatsvindt. Wij
zijn dus voor een "nette financiering"
van de BTW-verlaging.
De heer De Korte (VVD): Het
kabinet kiest voor een financiering
waarbij de helft van de inflatiecor–
rectie voor volgend jaar wordt
betrokken. Ook wordt de opbrengst
van de bijzondere verbuiksbelasting
op auto's gebruikt. Dit levert samen
ongeveer 800 mln. op. Wijst de heer
Terpstra dat af?
De heer Terpstra (CDA): In de brief
van 27 april jl. inzake de start van de
onderhandelingen voor 1993 stond
dat de regering er niet aan dacht de
BTW-verlaging te financieren uit
bezuinigingen. Die zin is door de
heer Brinkman niet overgenomen.
Mijn fractie denkt diep na of zij bij de
behandeling van de Miljoenennota
dit najaar, wanneer de regering zelf
onverhoopt geen lumineuze ideeën
krijgt, zelf die ideeën moet
aandragen.
De heer De Korte (VVD): U wijst
dus financiering via halvering van de
inflatiecorrectie af?
De heer Terpstra (CDA): Wij
hebben alles verschoven naar de
behandeling van de Miljoenennota
1993. Dan zullen wij het gehele
pakket beoordelen.

De heer Terpstra (CDA): Ik wil de
maatregelen niet apart beoordelen.
Het gaat om het gehele pakket. Het
grote idee - voor zover wij grote
ideeën hebben natuurhjk, maar dat
gebeurt nogal veel - is dat de
BTW-verlaging nodig is om de
collectieve-lastendruk te doen dalen.
Als lastenverschuivingen worden
toegepast, blijft de collectieve–
lastendruk uiteraard gelijk. Daarom
moet de BTW-verlaging gefinancierd
worden uit bezuinigingen. Daarvoor
hebben wij het begrip "nette finan–
ciering" geïntroduceerd. Met het
kabinet is afgesproken dat beide
partijen - de regering en de fractie zullen nadenken over de vraag hoe
een en ander netjes geregeld kan
worden. De vrucht van het denken
van het kabinet blijkt bij de Miljoe–
nennota. Onze vrucht moet iets
eerder of in ieder geval gelijktijdig
klaar zijn.
De heer De Korte (VVD): Dus niet
de inflatiecorrectie daarvoor inzetten.
De heer Terpstra (CDA): Ik doe
geen uitspraak over onderdelen. U
schrijft natuurlijk alles op om mij er
over een paar maanden op te wijzen,
dat hetgeen ik vandaag gezegd heb
niet deugt. Per saldo ben ik met ik
het met u eens. Hoe een en ander
wordt uitgewerkt, weet ik nog niet
precies.
De heer Ybema (D66): Voorzitter! Ik
begrijp van de heer Terpstra dat
extra bezuinigingen een "nette finan–
ciering" van de BTW-verlaging zijn.
Dat is op zichzelf een helder
standpunt. In die zin is de fractie van
het CDA consequent en volgt zij de
lijn van het kabinet niet. Wat vindt de
heer Terpstra van de suggestie van
minister De Vries om de
BTW-verlaging te dekken uit meeval–
lende belastinginkomsten als gevolg
van een hogere economische groei?
Wijst hij dat idee ook af?

Oe heer De Korte (VVD): Daar houd
ik u dan aan.

De heerTerpstra (CDA): Een
minister denkt na over eventuele
bezuinigingen en hij denkt na over
stelselherzieningen. Wij hebben er
bezwaar tegen dat wanneer een
minister ergens leest dat het econo–
misch gezien meevalt, hij op grond
daarvan ophoudt met denken over
dit punt. Zo hebben wij de
mededeling beschouwd dat er niet
meer nagedacht behoeft te worden

Voorjaarsnota

24juni 1992
TK93

De heer De Korte (VVD): U wilt dus
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over de financiering van de
BTW-verlaging. Als echter de econo–
mische ontwikkelingen meevallen en
de collectieve-lastendruk komt veel
lager uit dan op 53,6%, is uiteraard
de noodzaak om de BTW uit bezuini–
gingen te financieren veel kleiner,
omdat de BTW dan per definitie
netjes gefinancierd wordt. De
CDA-fractie is niet zo dogmatisch,
dat zij vindt dat er hoe dan ook
gesneden moet worden om de BTW
te financieren, alleen gaat zij nu uit
van de filosofie dat de lastendruk te
hoog is. Op grond daarvan wil de
regering de BTW verlagen. Het
draagt naar ons idee alleen maar bij
aan het begin van een structurele
verlaging van die lastendruk indien
die BTW netjes wordt gefinancierd.
Aan de ene kant kan de econo–
mische groei natuurlijk geweldig de
goede kant opgaan, waardoor de
lastendruk per saldo zou dalen. Als
dat niet het geval is, moet gezorgd
worden voor een nette financiering.
De cijfers waar wij vroeger over
spraken, gaven aan dat die finan–
ciering via bezuinigingen zou moeten
gebeuren, ook gelet op andere
kostenstijgingen. Maar als de
regering dit najaar kan aantonen dat
de collectieve-lastendruk daalt, is er
sprake van een nette financiering en
dan zullen wij uiteraard niet exact
nagaan of die BTW-verlaging
gefinancierd is uit een bezuiniging,
omdat wij de zaak "opgeteld" zullen
beoordelen.

te hoog is. De regering - en ook de
fractie van het CDA - denken dan na
over de vraag hoe die BTW-verlaging
netjes gefinancierd kan worden. Als
echter achteraf zou blijken dat
minister De Vries helemaal gelijk
heeft en dat de economie "de pan
uitvliegt", dan zullen wij niet tegen
de minister van Financiën zeggen: u
voldoet aan alle normen, de collec–
tieve lastendruk is gedaald, maar
omdat wij op 24 juni hebben gezegd
dat er bezuinigd moet worden, moet
u voor de aardigheid nog maar eens
extra bezuinigen. Zo vreemd zijn wij
ook weer niet.
De heer Schutte (GPV): Voorzitter!
Dat lijkt mij een heel goede
benadering. Toch heb ik nog een
vraag over die nette financiering. Wij
hebben in het verleden, mede op
aanraden van de heer Terpstra en
zijn fractie, nogal wat financieringen
gezien via bezuinigingen op
subsidies. Een nobel streven. Een
effect daarvan is een aantal malen
geweest dat er nogal wat kostenstij–
gingen doorbrekend werkten,
waardoor de inflatie omhoog ging.
Valt volgens de heer Terpstra die
wijze van financiering ook onder de
term "nette financiering" of meent
hij dat iets dergelijks moet worden
voorkomen in een volgende ronde?

goede punten - dan valt op dat er
minder sprake is van een
doorwerking in de prijsindex. Wij
zullen het subsidiedossier niet
stopzetten omdat het inflatiebevor–
derend werkt, maar wij vinden wel
dat bij het doorlichten van het subsi–
diedossier kritischer gekeken moet
worden naar de gevolgen voor de
inflatie.
Mevrouw Brouwer (Groen Links):
De heer Terpstra heeft goed
uitgelegd wat hij bedoelt met het
zoeken van compensatie voor de
BTW-verlaging. in dit verband vraag
ik mij echter af hoe de CDA-fractie
denkt over de compensatie voor de
ontkoppeling en over de compen–
satie van de daling van de
koopkracht voor de sociale minima
met 0,75% dit jaar?

De heer Terpstra (CDA): Het doel
waarnaar wij streven is dat de
BTW-verlaging een bijdrage levert
aan de verlaging van de collectieve–
lasten, omdat wij denken dat een
verlaging van de collectieve lasten
mede leidt tot loonmatiging.
Loonmatiging leidt weer tot meer
werkgelegenheid, dus gaat het
economisch beter. Die redenering
volgen wij. Ik vind alleen dat de
noodzakeiijke inspanning wordt
afgezwakt met de idee "misschien
valt het volgend jaar wel mee, dus
doen wij maar niet zoveel",
aangezien de CLD op dit moment al

De heer Terpstra (CDA): Dat is een
probleem voor de fractie van het
CDA. In principe vinden wij dat de
burger zelf moet betalen voor de
voorzieningen die de overheid ter
beschikking stelt. Dus wij zijn nog
steeds voorstander van het idee om
bijvoorbeeld de prijs van het trein–
kaartje te verhogen. Alleen moeten
wij erkennen dat dit inflatiebevor–
derend werkt. Dan bereiken wij aan
de ene kant een goed doel en
ontstaat er aan de andere kant een
probleem. Dat zou je kunnen
compenseren door een verlaging van
de BTW, maar die moet ook weer
gefinancierd worden. Vervolgens kan
gedacht worden aan maatregelen in
de sfeer van subsidies, die minder
direct doorwerken op de inflatie. Wij
zijn nu begonnen met openbaar
vervoer en volkshuisvesting. Dat
heeft een directe vertaling naar het
inflatiepercentage. Maar zou je wat
kritischer kijken naar bijvoorbeeld
rechtsbijstand en studiefinanciering
- twee punten die de heer Brinkman
op Texel heeft genoemd; dus dat zijn

De heer Terpstra (CDA): Wij
hebben kennis genomen van de
inspanningsverplichting van het
kabinet om die min 1% omhoog te
brengen. Wij zien de verlaging van
de BTW als een onderdeel daarvan.
Ik meen dat tijdens een interruptie–
debatje al helder te hebben
verwoord. Verder zijn wij van mening
dat de overheid met werkgevers en
werknemers kan praten over loonma–
tiging. Een van de voordelen van
loonmatiging is dat het verschil
tussen mensen met een uitkering en
mensen met loon automatisch
kleiner wordt. lets anders is dat, als
gevolg van de loonmatiging de
prijzen ook minder snel stijgen, het
percentage van min 1 steeds meer
gaat hjken op plus 0.
Wij hebben ons wel in principe
verzet tegen het volgende. Als op
grond van financiële argumenten
ontkoppeld zou moeten worden,
waarbij de verhouding tussen uitke–
ringsgerechtigden en werknemers
een belangrijke rol speelt, kan als
gevolg daarvan een verschil ontstaan
tussen lonen en uitkeringen, waarbij
de Staat van mening is een en ander
via fiscaal gerommel te corrigeren.
Wij vinden dat als principe onjuist.
Wij zouden de vakbeweging kunnen
vragen, de lonen te matigen om de
verschillen te verkleinen. De minister
van Financiën of andere bewinds–
lieden die met hem meedenken,
moeten niet alles wat in hun ogen
verkeerd gaat in de marktsector,
fiscaal willen corrigeren. Dat principe
wijzen wij af.
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De heer Ybema (D66): Ik begrijp uit
de woorden van de heer Terpstra dat
het de inzet van de CDA-fractie is
om de BTW-verlaging te dekken uit
extra bezuinigingen, maar dat zij een
andere dekking op voorhand niet
uitsluit.
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Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Dat heeft meer met sociaal beleid te
maken. Ik begrijp dat de minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
bang is dat als er compensatie voor
BTW-verlaging gezocht moet
worden, het moeilijk kan worden
compensatie te vinden voor de
koopkracht van de laagste inkomens.
Mijn vraag is of de CDA-fractie daar
ook bang voor is. Wat gaat zij
daaraan doen?
De heer Terpstra (CDA): Uit het feit
dat wij voor verlaging van de BTW
zijn, mag afgeleid worden dat wij
daarvoor niet bang zijn.
Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Dat is geen antwoord.
De voorzitter: Mevrouw Brouwer, ik
moet u onderbreken. Een antwoord
kan al dan niet bevredigen, maar het
is wel een antwoord. Ik verzoek de
heer Terpstra, zijn betoog te
vervolgen.
De heerTerpstra (CDA): De
CDA-fractie heeft de lastenverzwa–
ringen die de laatste jaren over de
bevolking zijn uitgestort en die voor
een deel zijn gebruikt voor goede
dingen en voor verlaging van het
financieringstekort, steeds
verdedigd. Wij gingen er daarbij van
uit dat de regering ervoor zou zorgen
dat de collectieve-lastendruk niet
boven 53,6% zou uitstijgen. Wij
hebben daarover voor het laatst
gesproken op 8 april bij het debat
over de WABM. De minister van
Financiën heeft toen wederom deze
grens verdedigd. Waarom maakt de
minister geen gebruik van zijn in dat
debat bepleite bevoegdheid om de
WABM-verhoging uit te stellen of de
extra verhoging van de WABM niet
te laten doorgaan? Wij halen de
norm ook dan weliswaar niet
helemaal, althans niet volgens de
oude cijfers die ik nog in mijn hoofd
heb. De nieuwe cijfers die ik niet
ken, heb ik uiteraard ook niet in mijn
hoofd. Op die manier zou in ieder
geval een poging gewaagd worden
om het tij te keren.

het WABM-debat er van een
vervroeging van de verlaging van het
BTW-tarief nog geen sprake was.
Wij stonden dus ten tijde van de
bespreking van de Voorjaarsnota in
het kabinet voor de afweging, die
BTW-verlaging eerder te laten
ingaan of de WABM-verhoging later.
Wat was nu de betekenis van de
woorden van de heer Brinkman die
hij in het openbaar heeft uitge–
sproken, namelijk dat een verlaging
van het BTW-tarief op een vroeger
moment duidelijk de voorkeur
verdiende boven de latere invoering
van een WABM-tarief? Hij sprak
deze woorden niet uit op Texel, waar
hij regelmatig belangrijke uitspraken
doet.
De heerTerpstra (CDA): Ik heb
begrepen dat hij de BTW-verlaging
accepteerde. Ik veronderstel dat hij
het ene beter vond dan het andere.
Achteraf blijkt echter dat de collec–
tieve-lastendruk hoger is dan
destijds op Texel werd voorzien.
Daarom vraag ik de minister of hij
heeft overwogen, de bevoegdheid
die de Kamer destijds aan de
minister heeft gegeven, te gaan
gebruiken. Als de minister zegt
daarvan geen gebruik te maken, dan
horen wij graag zijn argumenten
daarvoor. Ik heb destijds begrepen
dat het bij de ruil ging om binnen de
norm van 53,6% van het financie–
ringstekort te blijven. Ik refereer aan
de huidige inzichten. Het financie–
ringstekort bedraagt namelijk niet
53,6%, maar 54%. Waarom maakt de
minister nu geen gebruik van zijn
bevoegdheid? Gelet op de schade–
lijke gevolgen van de te hoge collec–
tieve-lastendruk, die door de heer
Melkert zo voortreffelijk is verdedigd,
voor zowel de inflatie als de werkge–
legenheid, stelt de CDA-fractie voor
het doorvoeren van het idee van
minister Andriessen om van 1994 af
de collectieve-lastendruk te verlagen,
te vervroegen tot 1 januari 1993.

BTW-verlaging. Ik neem aan dat hij
zelf een netto financiering heeft voor
het budgettaire gat dat hij creëert
door de verhoging van de
WABM-heffing later te laten ingaan.
De heer Terpstra (CDA): Ik heb
ergens in mijn tekst ter verontschul–
diging van de minister van Financiën
erop gewezen dat je, als je op het
ene gebied helder in de leer bent, te
maken krijgt met het probleem dat
het financieringstekort stijgt. Dan
komt het bekende afwegingspunt
aan de orde. Daarover willen wij een
oordeel geven aan de hand van het
antwoord van de minister.
De lastendruk is te hoog, maar
met de vermindering van het finan–
cieringstekort gaat het goed. Ziet de
minister nog mogelijkheden om dit
jaar de collectieve-lastendruk te
verminderen? Wij erkennen dat de
regering al twee pogingen heeft
gewaagd. Ik vraag dus of zij nog
kans ziet voor een derde poging. Ik
weet natuurlijk best dat, als wij geen
bezuinigingen kunnen bedenken,
zoiets alleen maar lukt door het
financieringstekort te laten stijgen.
Daar hebben wij niets aan, want dan
vervangen wij een goede daad door
een verkeerde. De Kamer heeft een
bevoegdheid aan de minister
gegeven en ik vraag de minister
waarom hij daarvan geen gebruik
maakt. Dit soort vragen zijn allemaal
bouwstenen voor het antwoord van
de minister.
De heer Ybema (D66): Dit is een
heel omslachtig verhaal, dat er
uiteindelijk op neerkomt dat u voor
het concrete voorstel aan de
regering om de WABM-verhoging
later te laten ingaan geen dekking
aangeeft. Dat is het ene gat dichten
door een ander te creëren.

Minister Kok: Voorzitter! Mag ik de
heer Terpstra even een vraag stellen?
De heer Terpstra zegt het eens te
zijn met de verlaging van de BTW en
de vervroeging van het tijdstip. De
heer Terpstra weet dat ten tijde van

De heer Ybema (D66): De heer
Terpstra heeft net gepleit voor een
netto financiering voor de

De heer Terpstra (CDA): Ik doe
geen concreet voorstel, voorzitter. Ik
stel slechts een vraag. Ik stel vast
dat de vergroting van de collectieve–
lastendruk door velen al is voorzien,
waarbij de heer De Korte heeft
gesteld dat hij het eerder voorzien
heeft dan anderen. Dat kan zijn. Bij
het debat over de verhoging van de
WABM-heffing is gesproken over de
vraag: wat gebeurt er als die
verhoging leidt tot een
doorschrijding van de plafond–
waarde? (Ik vind dat een wat
vreemde uitdrukking, maar die staat
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De heer Ybema (D66): Ik wil nog
even terug naar het voorstel van de
heer Terpstra om de verhoging van
de WABM-heffing later in te voeren.
De heerTerpstra (CDA): Ik heb
geen voorstel gedaan.
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in mijn tekst.) Besloten is om de
bevoegdheid te geven aan de
minister om er iets aan te doen.
Achteraf constateren wij dat de heer
De Korte een profetische blik heeft
gehad. De regering heeft twee
instrumenten ingezet om de zaken
recht te breien. Wij hebben gezien
dat het daarmee de goede kant
uitgaat, maar dat het beoogde doel
nog niet helemaal bereikt is. Ik vraag
de minister nu of er nog andere
instrumenten zijn om er iets aan te
doen, waarbij wij onder andere
denken aan de WABM, niet omdat
wij daarvoor een speciale voorliefde
hebben, maar omdat de minister in
dat kader de bevoegdheid heeft om
iets te doen. Ik weet dat een
positieve daad van de minister op dit
gebied leidt tot een vergroting van
het financieringstekort. Daar hebben
wij dus niets aan. Ik wil graag van de
minister weten welke overwegingen
bij het wel toepassen van die twee
instrumenten en het niet toepassen
van het WABM-instrument een rol
hebben gespeeld. Hoe meer men mij
vraagt, hoe makkelijker het antwoord
voor de minister wordt, denk ik.

het volgend jaar, dus in 1993,
volgens de heer Terpstra niet meer
door de minister van Financiën mag
worden gebruikt voor de normale
tekortreductie. Dat weet hij dan.

De heer De Korte (VVD): Dat
betekent dus dat de afstoting van
staatsdeelnemingen van 600 mln.

De heer Terpstra (CDA): Over de
verkoop van het tafelzilver is wel
vaker gesproken. ledereen is het er
wel mee eens dat dit niet moet
gebeuren.
Ik was gebleven bij de vraag over
de problematiek van de collectieve–
lastendruk in de toekomst. Zien het
kabinet en de minister van Financiën
zelf, die verantwoordelijk is daarvoor,
mogelijkheden om in het overleg met
werkgevers en werknemers tot een
soort lange-termijnafspraak te
komen om de collectieve-lastendruk
naar beneden te brengen?
De grootste tegenvaller doet zich
voor in de sociale zekerheid, met
name bij de Ziektewet. Welke conse–
quenties trekt het kabinet uit de
constatering, dat de invloed van het
kabinet op de premievaststelling
gering is? Voelt men ervoor om de
was de deur uit te doen, zoals naar ik
meen de heer Brinkman in
Amsterdam zei en gelukkig ook in
het parlement? Of is het alleen maar
bedoeld als verontschuldiging voor
de doorschrijding van de plafond–
waarde?
Een eventuele opschoning van de
collectieve-lastendruk met boven–
wettelijke uitkeringen of door het
totaal overdragen van de Ziektewet
aan werkgevers en werknemers is
voor ons aanvaardbaar, maar bij een
opschoning moet het dan wel om
alle elementen gaan en niet alleen
om elementen waarbij wij meer
"goederen" in de collectieve lasten
stoppen dan bijvoorbeeld de Bonds–
republiek. Omgekeerd vindt men in
Duitsland veel volksgezondheid in de
definitie van de collectieve–
lastendruk en bij ons nog niet, omdat
het plan-Simons nog niet helemaal is
gerealiseerd. Er zijn dus verschillen
waardoor onze collectieve-lastendruk
te hoog lijkt, maar er zijn ook
verschillen waardoor hij te laag lijkt.
Het streven naar een heldere
definitie, die internationaal verge–
lijkbaar is, wordt door ons gesteund,
al zijn wij het ook eens met degenen
die zeggen dat betere definities geen
enkel probleem oplossen. Je krijgt
alleen meer inzicht.
De aardgasopbrengsten vallen
weer mee, namelijk in 1992 430
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De heer De Korte (WD): Hoe denkt
de heer Terpstra over de suggestie
die ik zoëven heb gedaan, namelijk
om het oorspronkelijke voornemen
om de staatsdeelnemingen af te
stoten voor de helft in ieder geval in
dit jaar tot uitvoering te brengen?
Daarmee kan het gat dat de heer
Ybema signaleerde worden gerepa–
reerd.
De heer Terpstra (CDA): Ik heb in
principe veel waardering voor dit
dekkingsvoorstel, maar het is in strijd
met de CDA-visie, door de heer
Brinkman eerder op Texel of ergens
anders verwoord. Wij vinden het
verkopen van het tafelzilver niet
ideaai. Wij zouden liever de verkoop
van staatsbezit ruilen voor investe–
ringen ergens anders. Alhoewel met
uw voorstel het dekkingsprobleem in
principe wordt opgelost, is dat in
strijd met ideeën die u zelf, de heer
Melkert, ik en anderen naar voren
hebben gebracht. Als de Staat
vermogen verkoopt, zou hij eigenlijk
weer nieuw vermogen moeten
kopen.

mln. De regering streeft ernaar die
opbrengsten te gebruiken voor
projecten via de VNG en het IPO.
Onze fractie heeft in het verleden de
aardgasopbrengsten willen
gebruiken voor vermindering van de
staatsschuld. De regering gaf de
voorkeur aan investeringen. Dat
meningsverschil hebben wij opgelost
door onze mening in te ruilen tegen
de mening van het kabinet. Beide
zijn wij voor gebruik voor investe–
ringen, maar dat gebeurt nog maar
voor de helft. Vandaar, dat wij er wel
iets voor voelen de aardgasop–
brengsten in een fonds te stoppen
op afstand van de overheid en te
gebruiken voor grote projecten, om
op die manier het aardgas voor
100% aan investeringen te besteden.
Voor de 200 mln. voor VNG en
IPO zien wij graag een lijst van
projecten. Wij zijn vooral geïnteres–
seerd in de criteria die de regering
aanlegt om vast te stellen of een
gemeentelijk project bijdraagt aan de
versterking van de economische
structuur. In dit licht zou ik graag
weten wat de minister van Financiën
vindt van de motie van de heer Valk,
om monumenten en kerktorens te
restaureren met middelen uit het
aardgasbatenfonds. Valt dat onder
de definitie van versterking van de
economische structuur? Voor ons
stemgedrag is het wel van belang
hoe de minister van Financiën
aankijkt tegen het begrip "econo–
mische-structuurversterkend project"
in het licht van de monumentenpro–
blematiek.
De heer Melkert (PvdA): Voorzitter!
De minister van Financiën zal daar
ongetwijfeld zelf op antwoorden,
maar de motie zelf moet niet worden
misverstaan. Het zal de heer Terpstra
toch zijn opgevallen, dat het aspect
van de monumenten was geplaatst in
het kader van projecten voor stede–
lijke vernieuwing, die een rol spelen
in de knooppuntbenadering van het
kabinet. Het gaat niet om zomaar
een lijst van monumenten, maar de
motie is geclausuleerd voor de grote
projecten op het gebied van de
stedelijke vernieuwing. Dat plaatst
de motie in een iets ander daglicht.
De heer Terpstra (CDA): Ik ging
ervan uit dat de minister van
Financiën die motie kende en dat ik
die niet helemaal hoefde te herhalen.
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De heer Melkert (PvdA): Nee, maar
volgens mij haalde u de motie
verkeerd aan.
De heer Terpstra (CDA): Hartehjk
dank voor de aanvulling, maar de
vraag blijft dezelfde.
Voorzitter! Het kabinet gaat die
200 mln. voor investeringsprojecten
nu proberen te besteden via VNG en
IPO. Maar er is een minister van
Verkeer en Waterstaat die ook geld
nodig heeft voor bepaalde projecten.
Waarom wordt eigenlijk de weg via
VNG en IPO gekozen en niet die via
een collega-minister?
De 235 mln. aardgasbaten worden
aangewend voor de decentralisatie–
impuls. Waarom stagneert dat? Wie
houdt het tegen? Is dat het Rijk, zijn
dat de gemeenten of is dat de
Kamer? Wij hebben namelijk de
indruk dat het met de decentrali–
satie-impuls best de goede kant op
kan gaan. Ik zie de heer Van Dis nu
instemmend knikken. De Kamer
heeft de motie-Brinkman/Wöltgens
daarover breed gesteund. Nu worden
de aardgasbaten voor een deel
onjuist besteed, omdat de decentra–
lisatie-impuls niet goed werkt.
Kunnen wij dat niet met ons allen
doordrukken? Vandaar mijn vraag of
de minister van Financiën helder kan
aangeven waar het nu aan ligt. Ik
sluit niet uit dat het ook aan ons kan
liggen, maar in dat geval horen wij
dat graag.
In de sector buitenland wordt voor
1993 geld van Defensie en Ontwik–
kelingssamenwerking naar
Onderwijs, Justitie en Oost-Europa
overgeheveld. De CDA-fractie
herkent in dit beleid bepaalde priori–
teiten. Een definitief oordeel over de
buitenlandnota zullen wij op z'n
vroegst geven bij de algemene
beschouwingen. Wel merk ik nu
reeds op dat de CDA-fractie in
principe geen voorstander is van
koppelingen tussen bepaalde minis–
teries. Is de minister van Financiën
niet ook van mening dat dit een
beetje een gevaarlijk systeem is?
Liever zien wij een prioriteiten–
stelling, los van bepaalde departe–
menten. Het kabinet geeft in totaal
een bepaald aantal miljarden uit.
Tegen die achtergrond pleiten wij
voor een discussie over prioriteiten.
Daarbij vinden wij koppeling van
bepaalde ministeries eigenlijk in
strijd met de prioriteitenstelling. Op
het ogenblik aanvaarden wij voor
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1993 bijlage 1 van de nota Buiten–
landuitgaven als feit. Wij hebben er
nu geen enkele behoefte aan om
daar wijzigingen in aan te brengen.
Ik heb nog een vraag over de
belastingontvangsten, die volgens
mij ook de heer Schutte heeft
gesteld. De ontvangsten ingevolge
de loon– en inkomstenbelasting
vallen mee. Zou daaruit misschien
mogen worden afgeleid dat de
Oort-effecten voor het Rijk zijn
meegevallen en voor het individu
niet? Hoe is het mogelijk dat de
inkomsten uit loon– en inkomstenbe–
lasting meevallen, terwijl die uit de
BTW geweldig tegenvallen?
De heer Melkert heeft gevraagd
waarom de CDA-fractie met hem van
mening verschilt over het onderwijs.
Welnu, ook wij zijn van mening dat
de beloning van leraren een belang–
rijke rol speelt bij de kwaliteit van het
onderwijs. Uit het feit dat er zoveel
nieuwe uitdrukkingen zijn ontdekt,
zoals de taakstellende onderuit–
putting en doorschrijding van het
plafond, kan worden afgeleid dat de
kwaliteit van het onderwijs nog
meevalt. Anders had men al die
begrippen namelijk nooit kunnen
bedenken. Maar wij menen ook dat
de minister van Onderwijs eerst
overeenstemming met de onderwijs–
bonden moet bereiken over wat hij
precies wil. Als ik mij niet vergis,
gebeurt dat volgende week. Het is
bovendien bij veel ministeries
gebruikelijk om onderuitputting op
het ene gebied te gebruiken voor
onderuitputting op het andere
gebied. Wij zien niet in waarom er
juist nu voor één ministerie een
uitzondering gemaakt moet worden.
Dan kunnen alle andere ministeries
ook tussentijds goede doelen
noemen waaraan de onderuitputting
besteed kan worden.
Ik kan mij voorstellen wat een
onderuitputting van uitgaven is. Maar
wat is een taakstellende onderuit–
putting van ontvangsten? Is dat iets
anders voor sneller betalen?

en het Wetboek van Strafvor–
dering in verband met de voort–
schrijdende toepassing van
informatietechniek (Wet compu–
tercriminaliteit) (21551).
De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D

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

De heer Jurgens (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! De totstandkoming van
dit wetsvoorstel is ongetwijfeld
geheel in de geest van de nota Zicht
op wetgeving, waarop de minister
van Justitie ons al enige tijd geleden
heeft vergast. Men kan het zien aan
de voorgeschiedenis. Een staatscom–
missie wordt ingesteld om te kijken
of er maatschappelijke behoefte is
aan een dergelijke wetgeving. Er
komt een rapport uit de praktijk van
een gezelschap dat zich "platform"
noemt, een woord waarvan ik hoop
dat het uit de Nederlandse taal zal
verdwijnen. Dat gezelschap heeft
een goed rapport geschreven. De
Nederlandse juristenvereniging
vergadert over het onderwerp en de
wetenschap laat haar licht erover
schijnen, waardoor degenen die zich
met het wetsvoorstel bezighouden,
de ontwerpers ervan en de
medewetgever, ervoor kunnen
zorgen dat zij op de hoogte zijn van
hetgeen maatschappelijk en weten–
schappelijk zinvol is.
De basisvraag was of er extra
strafrechtelijke bescherming nodig is
voor criminaliteit die zich afspeelt
met betrekking tot gegevens,
opgeslagen in computers, in het
wetsvoorstel een "geautomatiseerd
werk" genoemd. Wij hebben
daarvoor in onze taal helaas nog
geen woord gevonden dat korter is.
De vraag was dus of de bestaande
strafwetgeving voldoende is om die
criminaliteit te kunnen bestrijden.
Een studiegroep van de Nederlandse
vereniging voor informatica en recht
heeft zowel in 1987 als in 1991
bezwaar gemaakt tegen deze
wetgeving, omdat daarmee een
nogal forse criminaliserende operatie
plaats zou vinden. Zij achtte deze
wetgeving dus niet opportuun,
behalve op een aantal punten. Er
was een extra strafrechtelijke
bescherming nodig tegen het onder
andere via de telecommunicatie–
infrastructuur binnendringen in
computersystemen, maar de studie–
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De beraadslaging wordt geschorst.
De voorzitter: De minister zal
vanavond antwoorden; dan wordt
ook de tweede termijn gehouden.
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groep vond dat dit maar geregeld
moest worden in de Wet op de
telecommunicatievoorzieningen en
niet in het Wetboek van Strafrecht.
Toch was de overwegende opinie dat
er speciale wetgeving moest zijn op
het terrein van de computercrimina–
liteit. Daarmee wordt toch iets
toegevoegd aan de hoeveelheid
strafbare gedragingen die reeds in
onze samenleving bestaan. Er was
reeds internationale druk van de
OESO en van de Raad van Europa
om tot strafbaarstellingen te komen.
Men heeft dus besloten om daar
toch toe over te gaan.
De hoofdvraag daarbij was of wij
uitgaan van het reeds in het
Wetboek van Strafrecht opgenomen
begrip "enig goed" en alle strafbare
feiten waarbij men zich vergrijpt aan
het begrip "enig goed", van
toepassing verklaren op gegevens, of
via het strafrecht voor gegevens een
eigen specifieke bescherming
maken. Een extensieve uitleg van het
begrip "gegevens" was reeds tot
stand gekomen in de jurisprudentie,
namelijk in een uitspraak van het hof
in Arnhem in 1983. De neiging kan
echter bestaan om de wet niet
extensief toe te passen, maar
analoog. Een analogische wetstoe–
passing is bij strafrecht een gruwel,
want de wet moet volgens het legali–
teitsbeginsel duidelijk aangeven wat
strafbaar is en wat niet strafbaar is.
Vandaar dat mijn fractie in de schrif–
telijke beraadslaging van meet af aan
heeft ingestemd met de gekozen
weg van de zelfstandige strafbaar–
stelling, weliswaar aangehaakt, zoals
het wetsvoorstel ook doet, bij
bestaande strafbare feiten, zoals
huisvredebreuk, vernieling van
dijken, valse reispas, schending van
geheimen, afpersing, oplichting,
zaaksbeschadiging. Dit zijn bekende
zaken uit het Wetboek van Straf–
recht, waaraan vervolgens een
toepassing werd gegeven ten
aanzien van gegevens.
Mijn eerste vraag aan de minister
is wat er nu gebeurt met die
strafbare feiten waarbij niet een
speciale variant is geschapen voor
het begrip "gegevens". Blijft een
extensieve uitleg van de betreffende
strafrechtelijke bepalingen
toelaatbaar? Met andere woorden:
blijven die gegevens ook strafbaar
via een extensieve toepassing van
het begrip "enig goed" in het
Wetboek van strafrecht, als zij

eventueel aan de orde komen bij de
andere strafbare feiten of moet door
dit wetsontwerp vervolgens a
contrario geredeneerd worden, dat
wil zeggen dat deze bepalingen niet
van toepassing zijn op gegevens?
Mijns inziens is dat namelijk een
belangrijk gevolg van de keuze.
Bladzijde 8 van de memorie van
toelichting geeft al een aantal
voorbeelden van strafbare feiten,
waarbij dit van toepassing zou
kunnen zijn. Het is naar mijn mening
van belang om daarop in deze
mondelinge behandeling bij de uitleg
van de wet in te gaan.
Voorzitter! Dat was mijn eerste
vraag in een rij van acht, voordat ik
overga tot de amendementen die ik
mede heb ondertekend. Mijn tweede
vraag is gericht op de redenen
waarom dit wetsvoorstel in deze
vorm tot stand is gekomen. Ik heb
zojuist al gesproken over de interna–
tionale druk. Deze druk gold het
materiële strafrecht, dus de straf–
baarstellingen. Dit wetsontwerp
geeft echter ook een fikse
uitbreiding van de bevoegdheden tot
strafvordering. Op dat vlak heb ik
geen aanbevelingen gezien, van de
OESO noch van de Raad van Europa.
Hoe denkt de regering voortaan
discrepanties tussen ons strafvorde–
ringsstelsel en dat van de andere
landen met name binnen de Raad
van Europa op te lossen, bijvoor–
beeld door pogingen om ook op het
gebied van strafvordering interna–
tionale harmonisatie tot stand te
brengen?
De schriftelijke beraadslaging is
zeer uitvoerig geweest. Het is een
dik pak geworden tegen het
moment, waarop de plenaire behan–
deling plaatsvindt. Twee nota's van
wijziging hebben ons reeds bereikt
en ik zie, dat er elf of twaalf amende–
menten aan zijn toegevoegd.
Mijn derde vraag betreft de
kwestie opgeworpen op bladzijde 44
van de memorie van antwoord en
bladzijde 25 van de nota naar
aanleiding van het eindverslag. Het is
een interessante discussie, die ik ook
elders in een schriftelijke beraad–
slaging met de regering heb meege–
maakt. Deze kwestie betreft de vraag
of de wetgever door zich uitdruk–
kelijk uit te spreken de rechter richt–
lijnen kan meegeven bij de uitleg van
reeds bestaande wetsbepalingen.
Het gaat hier over artikel 97
Wetboek van Strafvordering, waarin

de zinsnede wordt gebruikt "...op
elke plaats waar het feit sporen heeft
nagelaten". Toen vanuit de Kamer
werd gevraagd of die plaatsen waar
sporen zijn nagelaten ook zou
kunnen slaan op lijnverbindingen,
antwoordde de minister dat de
rechter in eerste instantie geroepen
is tot interpretatie van de wet. Nu zal
niemand dat ontkennen, maar in het
kader van de wetgeving is het een
merkwaardige opmerking. Degene
die de rechter zijn richtlijnen geeft
om te beslissen, is namelijk de
wetgever. Ik zou de minister daarom
willen vragen om daarop nog even in
te gaan, zeker gezien de beroepsaf–
wijking die hij reeds had voordat hij
minister werd. Kan hij mij duidelijk
maken waarom het niet mogelijk is
als de wetgever, als hij intern in
discussie is over de uitleg van een
reeds bestaande wetsbepalingen,
niet een bepaalde uitleg kan geven
die dwingend kan zijn voor de
rechter? Desnoods moet de wet
worden gewijzigd. Ik heb in vele
adviezen van met name de PG en de
AG van de Hoge Raad verwijzingen
gezien naar kamerstukken. Daarmee
speelt wel degelijk de gedachtenwis–
seling op dat punt binnen de
wetgever een rol bij de bepaling van
de betekenis van reeds bestaande
wetsbepalingen. Ik zou op dat punt
graag een antwoord van de minister
willen hebben.
Mijn vierde vraag is een korte.
Artikel 139c van het Wetboek van
Strafrecht stelt, naast het reeds
strafbaar zijn van het aftappen van
telefoongesprekken, het aftappen
van telecommunicatiegegevens
strafbaar. Het enige wat mij interes–
seert is, dat in de huidige wet een
straf van zes maanden staat, terwijl
door deze toevoeging de straf
plotseling een jaar is geworden.
Waarom is het afluisteren van een
gesprek zoveel minder strafwaardig
dan het aftappen van gegevens?
Mijn vijfde vraag betreft artikel
125m Wetboek van Strafvordering.
Ik loop een beetje dwars door het
wetsontwerp heen, mede om tijd te
winnen op een dag als vandaag. Ik
kom tot heel specifieke vragen aan
de minister. Het probleem is dat men
kan gaan zoeken in informatiesys–
temen, in computersystemen, terwijl
de mogelijkheid bestaat dat de
beheerder van die systemen niets
afweet van het feit dat in zijn
systemen gezocht wordt. Als bij een
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huiszoeking op grond van artikel
125J nieuw Wetboek van Strafvor–
dering de rechter-commissaris het
bevel geeft dat de beheerder het
systeem beschikbaar moet stellen en
de recherche gaat zoeken, dan mag
volgens dat artikel ook gezocht
worden in andere systemen die in
verbinding staat met het systeem dat
zich bevindt in het huis waar
huiszoeking wordt verricht. Dit
betekent dat ook op een andere
plaats dan waar de huiszoekmg
wordt verricht in andere systemen
wordt gezocht. Dan weet die derde
vaak helemaal niet dat in zijn
systeem is gezocht. Dus er wordt
gezocht in je archieven en in je
gegevens zonder dat je dat weet,
terwijl je niet eens verdachte bent.
Maar jouw systeem staat toevallig in
verbinding met het systeem van de
computer die staat op de plaats waar
de huiszoeking wordt verricht.
Nu is bij nota van wijziging in
artikel 125m Wetboek van Strafvor–
dering de verplichting ingevoegd om
aan de beheerder van een geauto–
matiseerd werk een opgave te doen
van het feit dat uit die gegevens
waarnaar gekeken is iets is
vastgelegd. Ik vind dat een duidelijke
vooruitgang ten opzichte van de
oorspronkelijke gang van zaken.
Want het betekent dat die
onwetende derden althans te weten
komen wanneer iets vastgelegd is
vanuit hun gegevensbestand. Maar
het is mij niet geheel duidelijk
waarom het niet mogelijk is om in
alle gevallen waarin een dergelijk
zoeken heeft plaatsgevonden in
systemen van derden, een melding
aan de systeembeheerder te doen.
Overigens zou dat pas kunnen zijn,
conform het advies van de
commissie-Moons op het punt van
het aftappen van telefoons, zodra
het belang van het onderzoek zulks
toelaat, om het wat formeel te
zeggen. Dus niet per se op het
moment dat het gebeurt, maar op
enig moment daarna, opdat de
systeembeheerder weet dat er
iemand in zijn systeem gekeken
heeft en dat het de overheid was die
dat deed, overigens op rechterlijk
bevel. Ik denk dat daartoe de
mogelijkheid zou moeten kunnen
bestaan. Is de minister bereid om
met een wijziging van artikel 125m
te komen, waarbij deze melding ook
wordt gedaan, zodra het belang van
het onderzoek zulks toelaat, wanneer

er alleen maar sprake is geweest van
zoeken? Ik zeg dit omdat bij het
publiek en bij deskundigen enige
onzekerheid bestaat over de mate
waarin justitie al of niet overgaat tot
justitiële visexpedities, dus een grote
hoeveelheid gegevens tot zijn
beschikking krijgt waarin hij leuk kan
gaan zoeken tot hij iets vindt wat een
strafbaar feit oplevert. Dat is niet de
bedoeling van ons Wetboek van
Strafvordering.
Mijn zesde vraag heeft betrekking
op artikel 273, lid 2, waar staat
"door misdrijf verkregen". Betreft dat
elk misdrijf? Als dat zo \s, betreft het
dan ook een misdrijf zoals schending
van het auteursrecht, hetgeen, als
dat zo is, enige problemen zou
kunnen opleveren, waarover ik op dit
moment niet zou willen uitweiden,
maar waarvan ik aanneem dat de
minister en degenen die hem daarin
bijstaan, dat wel zullen inzien.
Mijn zevende vraag betreft artikel
350a, lid 2, waarin wordt gesproken
over "ernstige schade". In het belang
van de uitleg van de wet vind ik het
nuttig als althans bij deze monde–
linge behandeling enige nadere
toelichting werd gegeven op dit
begrip "ernstige schade". Wanneer
moeten wij spreken van "ernstige
schade"? Is er een vergelijkingspunt
elders in het Wetboek van Strafrecht
om het daaraan op te hangen?
Mijn achtste en laatste vraag
betreft artikel 441, lid 1, waar wordt
gesproken van "openlijke bekend–
making van de inhoud of de
strekking". Mijn vraag is waarom die
drie woordjes "of de strekking" in dit
artikel gekomen zijn. Want wanneer
het gaat over het bekendmaken van
de inhoud, is het niet altijd zo dat je
ook de strekking zou moeten
beschermen.
Dit waren een reeks grotere en
kleinere punten in vraagvorm. Ik kan
nu snel overgaan tot de afronding.
Er zijn reeds amendementen
ingediend waarin als eerste de naam
van de heer Koffeman staat of die
van mij. Wij hebben die amende–
menten telkens van een zodanige
toelichting voorzien dat ik meen dat
een verdere toelichting in deze zaal u
veel vergadertijd zal kosten,
voorzitter! Bovendien zal het niets
extra's opleveren. Ik doe dat dus
niet. De amendementen zijn
overigens alle tijdig voorgelegd aan
het departement van de minister en
wij hebben met kritische opmer–

kingen reeds rekening gehouden. Ik
zeg dit, omdat dat ook een reden is,
hier niet meer uitvoerig bij stil te
staan.
Ik wil twee uitzonderingen maken.
De ene betreft het legaliteitsbeginsel
in het amendement op stuk nr. 25
waaronder mijn naam en die van de
heer Wolffensperger staan. In een
recent artikel van staatsraad Polak in
het Nederlands Junstenblad,
genaamd "De memorie van
toelichting eruit gelicht" gispte hij
het feit dat zo vaak definities van
wezenlijke wettelijke begrippen pas
in de memorie van toelichting
konden worden aangetroffen, ook bij
het strafrecht waar het zo buiten–
gewoon nauw luistert wat strafbaar
is of niet. Dat noemen wij het legali–
teitsbeginsel. Ik vind dat de wetgever
zijn uiterste best moet doen om niet
in de memorie van toelichting zaken
toe te lichten maar definities zoveel
mogelijk in de wet te zetten. Namens
mijn fractie heb ik vanaf het begin
van de schriftelijke gedachtenwis–
seling daarop aangedrongen.
Vervolgens heeft de regering op
verzoek van de Kamer een mooie lijst
van definities gegeven. Maar,
voorzitter, die lijst staat nog niet
eens in de memorie van toelichting
maar in de nota naar aanleiding van
het eindverslag. Er blijven twee
begrippen waarvan ik vind dat die
per se in de wet moeten worden
opgenomen. Een centraal begrip in
het wetsontwerp is het begrip
"gegevens", waarvan allesbehalve
vaststaat wat dat in het spraakge–
bruik betekent. Er zijn minstens twee
briljante proefschriften aan dit
onderwerp gewijd. Wat zijn nu
gegevens en wat is een computer of
een geautomatiseerd werk? Om te
pogen, die twee begrippen te
definiëren, is een amendement op
stuk nr. 25 ingediend. Stemt de
minister in met de gedachte dat wij
zoveel mogelijk in de wet moeten
opnemen en vindt hij de daarin
gegeven definitie aanvaardbaar?
Een ander punt sloeg meer terug
op beroepsdeformatie die deze
minister ontving voor zijn minister–
schap. Ik wil namelijk van de
gelegenheid gebruik maken,
voorzitter, op te merken dat aan het
eind van elk wetsontwerp dat ons
bereikt een merkwaardige clausule
staat, namelijk: "Lasten en bevelen,
dat deze in het Staatsblad zal
worden geplaatst en dat alle minis–
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Jurgens
teries, autoriteiten, colleges en
ambtenaren, wie zulks aangaat, aan
de nauwkeurige uitvoering de hand
zullen houden". Ook in het Neder–
lands Juristenblad heeft een
oud-president van de Hoge Raad, de
heer Dubbink, gezegd dat dit daar
niet thuishoort en wel om twee
redenen. Allereerst hebben wij een
bekendmakingswet waarin geregeld
staat waar wetten gepubliceerd
moeten worden. Het feit dat minis–
teries, autoriteiten, colleges en
ambtenaren zich aan de wet moeten
houden, behoeft geen lastgeving
vanwege het staatshoofd. Het
amendement is er dus op gericht
deze onnodige passus, waarvan de
heer Dubbink uitgerekend heeft dat
het enige duizenden riemen papier
per jaar kost, uit onze wetgeving weg
te laten. Het is een Napoleontisch
relict. Waarschijnlijk heeft iedereen
een stiekeme bewondering voor
Napoleon. Het is echter niet nodig
om daarom al onze wetten met
relicten uit zijn tijd te belasten.
Voorzitter! Samenvattend,
afgezien van de vragen die ik gesteld
heb en de amendementen die ik heb
ingediend - ik hoor daarop overigens
graag de reactie van de minister–
kan mijn fractie in grote lijn meegaan
met het wetsontwerp. Wat de
behandeling betreft, hopen wij dan
ook dat wij het vanavond tot een
goed einde kunnen brengen.

De heer Wolffensperger (D66):
Voorzitter! De ratio van het
wetsvoorstel dat voor ons ligt, wordt
gevormd door de maatschappelijke
bedreiging van computercriminaliteit
en de internationale ontwikkelingen
op dat gebied. Dan denk ik aan de
aanbevelingen van de OESO uit
1985 aan de lidstaten om een aantal
gedragingen strafbaar te stellen en
de aanbevelingen van de Raad van

Europa uit 1989 over internationale
rechtshulpverlening en nationale
regels inzake strafvordering.
Op nationaal niveau betekent dit
dat het materiële en het formele
strafrecht aanpassing behoeft:
materieel wat betreft de uitbreiding
van bescherming van gerechtvaar–
digde belangen tegen schade met
gebruik van nieuwe technieken en
formeel wat betreft de uitbreiding
van de mogelijkheden tot waarheids–
vinding. Daartoe dient dan ook dit
wetsvoorstel.
Wat mij opvalt, is dat in de kritiek
op dit wetsvoorstel grosso modo
sprake is van twee volstrekt uiteenlo–
pende visies op de gewenste
reikwijdte ervan. Enerzijds wordt
zelfs aan de hele opportuniteit van
het wetsvoorstel getwijfeld; dan
denk ik aan het commentaar van de
Nederlandse vereniging voor infor–
matica en recht. Anderzijds stelt men
dat de voorstellen niet ver genoeg
gaan; dat laatste moge blijken uit de
opmerkingen van de nu nog experi–
mentele pilot-teams, die bedoeld zijn
om de deskundigheid bij politie en
justitie bij de opsporing en
vervolging van strafbare feiten,
begaan met informatiesystemen, te
vergroten. Nu ik het daarover heb:
kan de minister al meer concreet
aangeven op welke wijze dat
experiment zal worden voortgezet en
of het in de bedoeling ligt om zich
dat te laten uitstrekken over alle
politieregio's? In de schriftelijke
voorbereiding was het standpunt
daarover nog in wording.
Ergens tussen die twee visies over
de reikwijdte ligt het standpunt van
mijn fractie en, naar ik meen, dat van
de vaste Commissie voor justitie, die
dan ook deels in gezamenlijkheid
concrete onderdelen van het
wetsvoorstel heeft bekritiseerd en
besproken dan wel voorstellen tot
verbetering heeft aangedragen in de
schriftelijke voorbereiding. Daarvoor
heeft die commissie zich met name
gebaseerd op het constructieve
commentaar van de auteurs van het
boek "Computercriminaliteit". Ik mag
wel zeggen dat dit bij een complex
wetstechnisch onderwerp als dit
geen overbodige luxe is geweest
voor de medewetgever, althans voor
mij.
Kortom, het betrekkelijk nieuwe
verschijnsel van de computercrimi–
naliteit en de noodzaak om ons straf–
vorderïngsstelsel aan te passen aan

de ontwikkeling van nieuwe inforrna–
tietechnieken, vergen actie van de
wetgever. Daarbij moeten wij waken
voor overcriminalisering, terwijl wij
tegelijkertijd moeten waken voor het
noodzakelijke evenwicht tussen
strafprocessuele waarborgen en
strafprocessuele bevoegdheden. De
ervaringen die met de omvang en
verschijningsvormen van computer–
criminaliteit zijn opgedaan - en dan
denk ik aan het rapport van het
Platform computercriminaliteit - en
wellicht meer nog de ervaringen die
daarmee in de toekomst zullen
worden opgedaan, zullen dan ook
nauwlettend moeten worden
gevolgd. Ik vraag de minister of in
verder onderzoek is voorzien. Wij
zullen al die gegevens nodig hebben
om van het nu voorliggende
wetsvoorstel optimaal gebruik te
kunnen maken. Bij mijn fractie is dan
ook de vraag gerezen of, naast nader
onderzoek, niet ook een evaluatie
van dit wetsvoorstel voor de hand
ligt. Bij zo'n evaluatie zouden dan
uiteraard de ervaringen van politie en
justitie en in het bijzonder van de
pilot-teams betrokken moeten
worden. Ik vraag de minister hoe hij
daarover denkt.
Ik beperk mij nu tot enkele punten.
Ik wil daarbij uitdrukkelijk mijn
waardering uitspreken voor de
collega's Jurgens en Koffeman, die
de moeite hebben genomen om
punten die in de schriftelijke voorbe–
reiding en in de gesprekken tussen
de vaste Commissie voor justitie en
derden aan de orde zijn gekomen, in
amendementen neer te leggen.
Het wetsvoorstel introduceert
nogal wat nieuwe termen en
begrippen; dat is logisch. In de
schriftelijke voorbereiding is aan die
begripsomschrijving door de
PvdA-fractie ruim aandacht besteed.
Nog afgezien van het feit dat die
nieuwe begrippen niet vastliggen in
het spraakgebruik, brengt ook naar
de mening van mijn fractie het legali–
teitsbeginsel in het strafrecht met
zich, dat de wet zelf zoveel mogelijk
duidelijkheid dient te bieden. Om die
reden heb ik dan ook graag het
amendement van de heer Jurgens
dat betrekking heeft op de begrips–
omschrijvingen van gegevens en
geautomatiseerd werk, medeonder–
tekend.
Ik heb over die duidelijkheid in de
begripsomschrijving nog één vraag,
en wel over het aftappen in artikel
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De heer Wolffensperger (D66):
Voorzitter! Ook ik hoop dat dat nog
"vanavond" zal zijn.
De voorzitter: Zeker.
De heer Wolffensperger (D66): U
weet dat om twaalf uur de nacht
begint.
De voorzitter Wij zetten de klok
stil.

93-5836

Wolffensperger

De heer Korthals (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Het voorliggende

wetsvoorstel is voor een belangrijk
deel het gevolg van het rapport van
de in 1985 ingestelde
commissie-Franken. In 1987 heeft
die commissie het rapport uitge–
bracht, en dat heeft terecht grote
belangstelling opgewekt, zelfs
zodanig dat er preadviezen zijn
uitgebracht in de jaarvergadering van
de Nederlandse juristenvereniging.
Het wetsvoorstel is daar voor een
groot gedeelte op gebaseerd, en
heeft materiële wijzigingen in het
Wetboek van Strafrecht, formele
wijzigingen in het Wetboek van
Strafvordering en zelfs wijziging van
een klein artikeltje in het BW met
zich meegebracht. In het Wetboek
van Strafvordering wordt de rechter–
commissaris bevoegd gemaakt om
tijdens het gerechtelijk vooron–
derzoek bevel te geven, toegang te
verlenen tot bepaalde gegevens en in
geval van huiszoeking onderzoek te
doen naar gegevens in een elders
aanwezig geautomatiseerd werk.
De verspreiding van moderne
gegevensverwerkende apparatuur,
vooral computers, heeft een enorme
invloed op onze samenleving. Het
openbaar bestuur is en wordt
daardoor nog steeds sterk
veranderd. Het heeft ook een
geweldige invloed op grote delen
van het beroeps– en bedrijfsleven.
Deze maatschappelijke verandering
van de eerste orde is strafrechtelijk
ontegenzeggelijk van belang. Zo
bestaat er de omstandigheid dat de
nieuwe technologie niet alleen kan
worden gebruikt om heilzame
gevolgen mee te bewerkstelligen,
maar ook een instrument kan zijn om
uiterst laakbare bedoelingen mee te
verwezenlijken. Daarnaast vormen de
computers ook een nieuw doelwit
van criminele activiteiten, en die
computers mogen door de aard en
de omvang van de daarin
opgenomen gegevensbestanden niet
op voorhand worden gelijkgesteld
met de traditionele goederen die
door het strafrecht worden
beschermd. Dat geeft de opportu–
niteit van dit wetsvoorstel aan.
De delictsomschrijvingen uit het
Wetboek van Strafrecht zijn
inderdaad niet meer geschikt om
deze enorme maatschappelijke
verandering op te vangen. Het ziet
ernaar uit dat dit wetsvoorstel daarin
aardig is geslaagd. Voor een
belangrijk deel gaat het dan ook om
delictsomschrijvingen. Daarover is

veel overleg geweest met strafrecht–
deskundigen. Ik vind dan ook dat de
gehele procedure bij deze wetgeving
zorgvuldig is geweest en bij uitstek
juist is behandeld door een
deskundige adviescommissie.
Mijnerzijds ook dank aan de
collega's Koffeman en Jurgens, die
kans hebben gezien om dat wat bij
de schriftelijke voorbereiding naar
voren is gebracht, in amendementen
vast te leggen.
Zover ik kan nagaan, getuigt het
wetsvoorstel van een nogal sterke
belangsteiling voor externe
indringers in een geautomatiseerd
werk. Er is veel minder aandacht
voor hetgeen intern aan ongeregeld–
heden kan geschieden, terwijl
externe indringers, bijvoorbeeld de
hackers, veelal minder gevaarlijk
worden geacht dan de interne
mensen. In de memorie van
antwoord wordt erop gewezen, dat
artikel 350a zich niet in het bijzonder
tegen vortnen van computermisbruik
van binnenuit richt. Mijn vraag aan
de mmister is, op welke wijze de
interne destructieve activiteiten
strafrechtelijk te lijf kunnen worden
gegaan. Een ander punt is de
bevoegdheid om zich toegang tot
bepaalde gegevens te verschaffen in
het kader van een gerechtelijk
vooronderzoek. Het betreft dan
gegevens die door de verdachte zijn
ingevoerd, voor hem zijn bestemd,
voorwerp van het strafbare feit
uitmaken, of tot het begaan daarvan
hebben gediend, waarover de
verdachte de beschikking heeft, of
die een beschrijving geven van
handelingen die de verdachte met
betrekking tot een geautomatiseerd
werk heeft verricht. Ik vraag mij af,
of zulks in de praktijk valt af te
grendelen. Ik verneem daar graag
het oordeel van de minister over.
In het voorlopig verslag heb ik al
naar voren gebracht, dat bij interne
ongeregeldheden nogal wat
gegevens boven water moeten
komen om een goede indruk te
krijgen van hetgeen verdachte heeft
verricht. De vraag is dan ook, of
daarmee niet allerlei zaken aan het
licht komen, die slechts in verwijderd
verband staan met het feit waarvan
de verdachte wordt verdacht en die
de desbetreffende organisatie graag
geheim wil houden. Wellicht komen
andere strafbare feiten aldus boven
water. Dat zou wel eens een slechte
en negatieve invloed kunnen hebben
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139a, derde lid. Op verschillende
plaatsen in de stukken wordt van
regeringszijde gesteld dat aftappen
mee omvat afluisteren. Om die reden
zou het overbodig zijn om in dat
artikellid het afluisteren afzonderhjk
op te nemen. Maar waarom wordt in
de artikelen 135d en 135e het afluis–
teren dan wel afzonderlijk, naast
aftappen, in de delictsomschrijving
opgenomen? Het is, lijkt mij, van de
twee redeneringen één.
Een ander punt, dat door ons in
het voorlopig verslag naar voren is
gebracht, is dat van de straf–
baarheid. Die dient, in geval van een
stoornis in een geautomatiseerd
werk of een werk voor telecommuni–
catie als gevolg van een staking,
naar de mening van mijn fractie niet
onbeperkt te zijn. Het lijkt ons te
zwaar om in dat geval de strafrech–
telijke aansprakelijkheid onverkort in
stand te laten. Wij menen daarom
dat het delictsbestanddeel weder–
rechtelijk in artikel 161sexies zou
moeten worden opgenomen. Het
daartoe strekkende amendement is
ook door mij ondertekend.
Ik heb nog twee opmerkingen over
de strafvorderlijke kant. Ik wil de
minister vragen om mij uit te leggen
of de waarborgen van de artikelen
125m, derde lid, en 125n, eerste lid,
van het Wetboek van Strafvordering,
ook van toepassing zijn als gegevens
worden vastgelegd in het kader van
een onderzoek, waarbij geen sprake
is van huiszoeking of van toepassmg
van titel IX van dit wetsvoorstel. Het
komt mij nameiijk voor dat
vastleggen, zoals hier bedoeld, ook
mogelijk is na toepassing van andere
dwangmiddelen dan die ik net
noemde, en niet goed valt in te zien,
waarom dan de rechtsbescherming
die in die artikelen wordt geboden,
niet zou worden geboden.
Op het punt van de bevoegdheid
van de rechter-commissaris om ex
artikel 125J in het geval van
huiszoeking ook in een elders
aanwezig geautomatiseerd werk
onderzoek te doen - de heer Jurgens
sprak daar al over - is een nadere
omlijning op haar plaats. Ik heb het
amendement dat daarop betrekking
heeft dan ook graag medeonder–
tekend.

D
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Korthals
op de aangiftebereidheid.
Uit onderzoek is komen vast te
staan, dat over het algemeen de
dader van een computerinbraak
moeilijk of in het geheel niet is te
achterhalen. Dit zou dan te maken
hebben met de afstand waar
vandaan de kraak kan worden
gepleegd en ook met de technische
mogelijkheden van de systemen en
de opsporingstechnieken. Dit brengt
mij dan ook bij het internationale
aspect. Wij zijn op het ogenblik in
Nederland bezig met het regelen van
een wet inzake computercriminaliteit.
Ik denk dat er verder internationaal
overleg zal moeten worden gevoerd.
Volgens mij is er bij de Intergouver–
nementele conferentie over de
Europese Politieke Unie over
gesproken. Kan de minister daar nog
concreet over berichten? Wat zijn
daar de resultaten van geweest?
Dan het laatste, maar niet
onbelangrijkste onderwerp, alhoewel
het over het algemeen wordt onder–
geschoffeld. Dat is het financiële
aspect. Om daadwerkelijk weer
inhoud aan deze wet te geven, zal
men geweldig veel deskundigheid en
specialisatie nodig hebben. Kan de
minister nader aangeven op welke
wijze hij daaraan denkt te komen en
hoe hij de financiële consequenties
daarvan denkt te dekken?

De heer Koffeman (CDA):
Voorzitter! Ik wil beginnen met het
uitspreken van mijn waardering voor
de inzet van de regering, niet in de
laatste plaats voor het voorwerk van
de commissie-Franken ter zake van
de ontwikkeling van de voorliggende
wetgeving.
Al weer enige jaren geleden werd
allereerst vanuit internationale fora
de vraag gesteld, in hoeverre het
materiële strafrecht nog voldoende
mogelijkheden bood tegen de
mogelijkheden om met nieuwe
technieken schade aan de samen–
leving toe te brengen. Een vraag die
ontkennend moest worden beant–
woord en die leidde tot de intro–
ductie in de wetstechniek van een
moeilijke materie, waarmee noch de
regering, noch de wetsuitvoerders
een ruime ervaring hebben.
Nieuwe wetgeving derhalve, naast
een nieuwe informatietechnologie,
waarvan het einde nog lang niet in
zicht is. Dat vereist een flexibele

wetgever die adequaat op verande–
rïngen kan inspelen en die een open
oor heeft voor de personen en
instanties die met de wetgeving
moeten werken. Ik kom hier later op
terug, maar ik zeg nu al dat er niet
kan worden volstaan met een wet als
deze het land in te sturen zonder een
vervolg te verzorgen, bijvoorbeeld in
de vorm van een concrete evaluatie.
Namens mijn fractie merk ik op
dat weliswaar met grote waarschijn–
lijkheid kan worden aangenomen, dat
er op vrij grote schaal computercri–
minaliteit plaatsvindt met omvang–
rijke consequenties op financieel en
ander gebied - ik denk hierbij aan
privacywetgeving - maar dat een
alomvattend overzicht ontbreekt,
doordat de aangiftebereidheid bij
met name het bedrijfsleven veel te
wensen over laat. Geluiden uit de
automatiseringsbranche en het
onderzoek van het Platform compu–
tercriminaliteit geven aan dat deze
bereidheid onrustbarend laag is. Dit
is te lezen in de zojuist verschenen
evaluatie van het pilotproject compu–
tercriminaliteit. Een en ander
betekent een groot risico voor de
geloofwaardigheid en de handhaaf–
baarheid van de wet.
Hoe nauwgezet en adequaat
wetgeving ter zake ook mag zijn, van
zeer groot belang blijft de eigen
verantwoordelijkheid van de
legitieme gebruikers van de nieuwe
informatietechniek. Op hen rust de
verplichting om zich bij voortduring
te bezinnen op een geschikte vorm
van beveiliging tegen ongeautori–
seerde toegang of beschadiging. Dit
geldt voor de particuliere gebruiker,
maar ook voor het bedrijfsleven en
andere vitale organen in onze
samenleving.
Zoals ik al aankondigde, concen–
treert mijn reactie zich op een aantal
aspecten, die ik onder de noemer
"handhaafbaarheid" rangschik. In dit
verband kom ik te spreken over een
aantal onderdelen die mijn fractie
ziet als een noodzakelijke aanvulling
op het aan de orde zijnde
wetsvoorstel. Inmiddels heeft een en
ander tot het indienen van een aantal
amendementen geleid. Het was erg
plezierig, de woorden van dank van
mijn twee collega's hierover te
horen. Ik neem aan dat hierin een
impliciete ondersteuning van de
amendementen is gelegen.
Ik begin met het functioneren van
de zogenaamde pilot-teams. In 1990

zijn deze ingesteld door de ministers
van Binnenlandse Zaken en van
Justitie, toen de recherche-advies–
commissie had geconcludeerd dat er
sprake was van een kennisachter–
stand bij politie en justitie en dat het
technische en juridisch instrumen–
tarium te kort schoot. Geconstateerd
kan worden - ook al aan de hand van
de inmiddels verschenen evaluatie
van dit project - dat deze teams zich
uitstekend kwijten van de hun
opgelegde, niet altijd even dankbare
taak. Mede door toedoen van hun
praktijkervaringen, zijn er in de loop
van de geschiedenis van dit
wetsvoorstel belangrijke bijstellingen
aangebracht. Aan de tekst van de
nota naar aanleiding van het
eindverslag kan worden ontleend,
dat het in de rede ligt dat in de
toekomst in meerdere korpsen
dergelijke teams werkzaam zullen
zijn. Daarover vindt, aldus de nota,
nog beraad plaats. Ik neem aan dat
de evaluatie van de pilot-teams
onderdeel van dat beraad zal
uitmaken.
Uit de beschikbare onderzoeken
uit de praktijk, trek ik nu al de
conclusie dat een landelijk dekkend
netwerk van gespecialiseerde
expertise ten behoeve van de
bestrijding van computercriminaliteit
van groot belang zal zijn en dat de
pilot-teams hiervoor bepaald als
voorbeeld kunnen dienen. Toch heb
ik in het bestek van deze behan–
deling een aantal vragen die ik,
afhankelijk van de beantwoording, in
tweede termijn, overweeg in de vorm
van een motie aan de minister voor
te leggen. Die vragen luiden als
volgt. Wat is de opzet van de
regering met betrekking tot de
aanpak van de computercriminaliteit?
Wat zijn de financiële consequenties
ook op de langere termijn? Komt de
financiering van een eventueel
georganiseerde aanpak ten laste van
de korpsen of staat de minister ook
een bijzondere financiering zoals bij
de BFO's voor ogen? Wanneer komt
er helderheid voor de betrokken
medewerkers? Gaat het om
"gewone" politiemensen of wordt
vooral op specialistische kennis
gelet? Zo ja, hoe wordt die kennis
gewaarborgd? En ten slotte, hoe
speelt de organisatie van het
openbaar ministerie op deze opzet
in?
Voorzitter! Ik had het al over de
onrustbarend lage aangiftebe–
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Koffeman
reidheid bij met name het bedrijfs–
leven. Het rapport van het landelijk
Platform computercriminaliteit
noemt een zestal zorgpunten ter
zake. Wat wil de regering doen om
deze aangiftebereidheid te
vergroten? In het kader van de
wettekst wil ik onder dit hoofdstuk
"handhaafbaarheid" stilstaan bij
artikel 350a, handelend over het
opzettelijk en wederrechtelijk veroor–
zaken van schade aan computerge–
gevens. Allereerst valt niet in te zien
waarom er in gevallen waarin er
sprake is van grove schuld met
betrekking tot de in artikel 350a
omschreven delicten, niet enige
vorm van strafbedreiging zou mogen
worden uitgeoefend. Het kan ook
daarbij gaan om handelingen met
bijzonder grote financiële en andere
consequenties. Aan de hand van
concrete praktijkervaringen is
inmiddels gebleken dat strafrech–
telijk bewijs met betrekking tot het
opzettelijk beschadigen van compu–
tergegevens bijzonder moeilijk te
leveren is. Dat geldt evenzeer voor
de bewijslast van voorwaardelijke
opzet ter zake. Ik verwijs in dit
verband naar de kanttekeningen van
de pilot-teams en van het landelijk
Platform computercriminaliteit. De
introductie van een culpose variant
op artikel 350a zal de geloofwaar–
digheid van een effectieve
bestrijding van de beschadiging van
computergegevens vergroten en
daardoor haar invloed hebben op de
aangiftebereidheid. Deze wens is
neergelegd in het amendement dat
bij de stukken behoort.
In samenhang met deze
verruiming van het instrumentarium
is in het kader van dezelfde geloof–
waardigheid ook een beperking op
zijn plaats. Waar het derde lid van
artikel 350a spreekt van "opzettelijk
gegevens ter beschikking stellen of
verspreiden, die geschikt zijn om
schade aan te richten, virussen en
dergelijke" wordt over het hoofd
gezien dat er in bepaalde situaties,
bijvoorbeeld ten behoeve van studie–
doeleinden of opsporingsactiviteiten,
legitiem kan worden gehandeld en
dat er toch strafbaarheid op grond
van de wettekst kan ontstaan. Om
deze goede trouw te beschermen,
dient het element van wederrechte–
lijkheid in het derde lid te worden
geïntroduceerd, terwijl de opzet
tegelijkertijd wordt geaccentueerd
als de brede term "geschikt" wordt

vervangen door "bedoeld". Ook wat
dit betreft verwijs ik naar het
amendement op stuk nr. 18.
Een ander onderwerp dat met
handhaafbaarheid te maken heeft,
betreft artikel 125i uit het Wetboek
van Strafvordering, dat het verlenen
van toegang aan de rechter-commis–
saris door de beheerder van een
geautomatiseerd werk regelt. Met
betrekking tot de afdwingbaarheid
van deze bevoegdheid voor de
rechter-commissaris zijn in de
voorbereiding van de voorliggende
wettekst verschillende vragen onzer–
zijds gesteld. Gijzeling kan in een
dergelijk geval niet, zodat de vraag
rijst wat de functie van artikel 125i is
in een geval waarin het gaat om een
beheerder die weigert om mee te
werken. De strafmaat van artikel 184
uit het Wetboek van Strafrecht biedt,
naar het zich laat aanzien, een
geringe preventieve werking. Daar
komt nog bij dat het in de praktijk
vaak onmogelijk zal zijn om te
constateren of iemand bewust
weigert om mee te werken. Het is
namelijk heel wel mogelijk om een
zekere mate van medewerking te
verlenen die toch niet tot het
gewenste resultaat leidt. Aan de
hand van deze situatie wil ik nog
eens benadrukken hoe belangrijk het
is om specifiek opgeleide opspo–
ringsambtenaren beschikbaar te
hebben.
Een ander probleem betreft het
feit dat in artikel 1251 alleen
gesproken wordt van "de plicht om
de rechter-commissaris toegang te
verlenen tot bepaalde gegevens die
kunnen dienen om de waarheid aan
de dag te brengen". In de praktijk zal
het vaak onmogelijk zijn om concreet
aan te geven om welke gegevens het
gaat. Bedacht moet worden dat het
onderzoek niet verricht wordt in
ordners die netjes in de kast staan,
maar dat het vaak om zeer ingewik–
kelde, niet zelden gekoppelde
bestanden gaat waarin het moeilijk
zoeken zal zijn. Als een rechter–
commissaris dus een computer laat
stilleggen, omdat hij op zoek is naar
bestand X, loopt hij al snel het risico
van een schadeclaim op grond van
het in strijd handelen met het
proportionaliteitsbeginsel.
Ten slotte acht ik het problema–
tisch dat artikel 592 uit het Wetboek
van Strafvordering in relatie tot
artikel 1251 bepaalt dat alle kosten
van onderzoek door de rechter–
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commissaris voor rekening van de
Staat komen. Dat zou wel eens
consequenties kunnen hebben die
beperkend werken op de
mogelijkheid dan wel de bereidheid
van de rechter-commissaris om met
dit artikel aan de slag te gaan. Ik wijs
in dit verband op een tweetal
amendementen: het amendement op
stuk nr. 19 en het amendement op
stuk nr. 20. Met het amendement op
stuk nr. 19 wordt bereikt dat een
onmogelijke bewijslast voor het
openbaar ministerie wordt
voorkomen, aangezien het immers
heel moeilijk, zo niet onmogelijk zal
zijn, aan te tonen dat de verdachte
de in het artikel bedoelde gegevens
heeft ingevoerd.
In het amendement op stuk nr. 20
wordt bereikt dat de rechter–
commissaris zelf kan kiezen welk
bevel hij aan de operator geeft. Dat
is vooral van belang waar het ter
beschikking stellen van de kennis
omtrent de beveiliging een moeilijk
vast te stellen handeling is.
Als het gaat om belemmering van
onderzoeksmogelijkheden op grond
van financiële overwegingen staat
mijn fractie als oplossing voor ogen
om artikel 592 zodanig aan te
passen dat een discretionaire
bevoegdheid voor de rechter–
commissaris ontstaat in de bepaling
van kosten als omschreven in dat
artikel Naar redelijkheid en
billijkheid zou de rechter-commis–
saris rekening moeten kunnen
houden met de omstandigheden van
het geval. Ik maak in dit geval een
vergelijking met artikel 89 van het
Wetboek van Strafvordering.
Aanpassing zou mogelijk zijn door de
imperatieve opstelling van de
zinsneden "met betrekking tot de
kostenvergoeding" te wijzigen in het
meer facultatieve "kunnen worden
vergoed". Gaarne verneem ik het
oordeel van de minister over deze
gedachte. Afhankelijk van zijn
antwoord overweeg ik in tweede
termijn alsnog een amendement ter
zake in te dienen.
Voorzitter! In de memorie van
antwoord wordt op bladzijde 17
gewag gemaakt van een onderzoek
van de minister om in navolging van
de Franse wet van 29 december
1990 het gebruik van crypto–
apparatuur via kabels aan banden te
leggen, bijvoorbeeld door een
systeem van vergunningen. Hoe
staat het met het onderzoek
daarnaar?
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Tengevolge van artikol 125g komt
het onderscheid te vervallen tussen
telefoongesprekken en, in het
algemeen, telecommunicatie.
Daardoor wordt eindelijk de
mogelijkheid geopend om bijvoor–
beeld telex– en faxverkeer ten
behoeve van justitieel onderzoek af
te tappen. De CDA-fractie juicht dit
toe. Mede gezien in het licht van
uitspraken van het Europese hof voor
de rechten van de mens in de
zogenaamde Huvig– en Kruslin-zaken
is de huidige regeling met betrekking
tot het aftappen van de telefoon
echter aan kritiek onderhevig. De
problemen blijven onder het nieuwe
regime bestaan, te meer waar artikel
125n van het Wetboek van Strafvor–
dering bepaalt dat de gegevens die
met toepassing van een der in de
betreffende afdeling genoemde
bevoegdheden zijn vergaard, worden
vernietigd. Welke consequenties
verwacht de minister met betrekking
tot de in het onderhavige
wetsontwerp opgenomen bepalingen
ter zake? Ik verwijs naar een
discussie die nog moet komen in het
kader van de comrnissie-Moons.
Over artikel 232, lid 2, van het
Wetboek van Strafrecht wil ik het
volgende opmerken. De tekst van het
oorspronkelijke artikel is bij tweede
nota van wijziging veranderd om te
voorkomen dat eerst bewezen moet
worden dat het misdrijf in het eerste
lid moet zijn begaan. Met de
wijziging is echter een bepaald
lidwoord "de" geïntroduceerd dat
niet anders begrepen kan worden
dan als terugverwijzing naar het
eerste lid. Dat kan gezien de intentie
van de eerder genoemde aanpassing
niet de bedoeling zijn. Ik verwijs naar
het ingediende amendement.
Door het opnemen van de
woorden "via telecommunicatie" in
de aanhef van het oorspronkelijke
tweede lid van artikel 138a van het
Wetboek van Strafrecht ontstaat een
moeilijk te verklaren onderscheid in
startposities in vergelijking met het
plegen van de onder het tweede lid
genoemde feiten via een netwerk in
een al dan niet beperkt toegankelijke
ruimte. Dit geldt zeer in het bijzonder
voor het daadwerkelijk ontvreemden
van gegevens, zoals staat weerge–
geven in het tweede lid, onder c. Ik
verwijs in dit verband naar een
amendement op stuk nr. 1 5.
Ik rond af met een opmerking over
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De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de
voorzitter! Mijn collega de heer Van
den Berg zou anders deze bijdrage
namens mijn fractie aan dit debat
hebben geleverd. Hij heeft mij
gevraagd, in ieder geval kennis te
nemen van de stukken en hem in dit
debat te vervangen. Daarom sta ik
hier als niet-lid van de vaste
Commissie voor justitie.
Nieuwe ontwikkelingen, mijnheer
de voorzitter, roepen nieuwe vragen
en problemen op, soms ook voor de
wetgever. Dat geldt in het bijzonder
voor de strafwetgever, die met de
naar het schijnt onvermijdelijke
criminele aspecten van zulke ontwik–
kelingen wordt geconfronteerd. Het
legaliteitsprincipe dwingt al gauw -

anderen hebben er ook op gewezen
- tot het optreden van de wetgever.
Een van die moderne criminele
verschijnselen vormt de computercri–
minaliteit die de negatieve keerzijde
van de overwegend als positief
beschouwde ontwikkeling van de
informatietechnologie uitmaakt.
Nieuwe vragen doemen op en
vereisen een compleet nieuw
taalveld en begrippenarsenaal. Politie
en justitie zien zich voor nieuwe
uitdagingen geplaatst. En dat op een
moment waarop de vereiste combi–
natie van juridisch innovatief inzicht
en kennis van de technische
mogelijkheden schaars is. Daar komt
nog bij dat telecommunicatie en
datacommunicatie uit hun aard een
wereldomspannend karakter hebben.
Dit vraagt om een internationale
aanpak van de criminaliteit op dat
gebied, zij het dat die aanpak ook
om nationale maatregelen vraagt.
De problemen, die voortvloeien uit
die umversele, technologische
ontwikkelingen, vertonen in veel
westerse landen een gelijksoortig
beeld. De gelijktijdigheid van die
problemen is er dan de oorzaak van
dat, hoe urgent die problemen ook
mogen zijn, het ene land nauwelijks
als voorbeeld voor het andere kan
dienen. Daarvan is dan weer een
gelukkige bijkomstigheid dat de
verschillende landen op dit terrein
nog geen uiteenlopende wetgevings–
tradities hebben gevormd, zodat
wellicht wat minder harmonisatiepro–
blemen opduiken bij het maken van
internationale afspraken.
Er is inmiddels op het wat bredere
dan alleen het strafrechtelijk terrein
nationaal en internationaal het een
en ander gebeurd dat het misbruik
van computer en computerpro–
gramma's moet tegengaan. Ik noem
zonder volledig te zijn het volgende.
Op internationaal vlak zagen in 1985
de aanbevelingen van de OESO en in
1989 die van de Raad van Europa
het licht, terwijl op 13 december
1990 de Raad van de Europese
Gemeenschappen overeenstemming
bereikte over de bescherming van
programma's als auteursrechtelijk
beschermde werken. De richtlijn van
14 mei 1991 resulteerde in het op 4
maart jl. ingediende wetsvoorstel
22531.
Op nationaal vlak en dan meer op
het terrein van de bestrijding van
computercriminaliteit is in november
1985 de commissie-Franken, al
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artikel 350a van het Wetboek van
Strafrecht. De toepasselijkheid van
het tweede lid van dit artikel wordt
mede bepaald door de vraag in
hoeverre er ernstige schade is
veroorzaakt. De term "ernstige
schade" is als zodanig een vage
norm. De heer Jurgens heeft
daarover ook reeds gesproken. In
navolging van hem wil ik de minister
vragen, daarop nader in te gaan. Kan
de minister uiteenzetten in hoeverre
met het bij nota van wijziging gewij–
zigde artikel 350a dat als criterium
noemt "het zichzelf vermenigvul–
digen", volledige bescherming tegen
alle soorten computervirussen
mogelijk is? Er zijn immers vele
soorten virusachtigen, zoals
Trojaanse paarden, wormen en
logische bommen. Ik kan het ook
niet helpen, maar zo heten zij in de
literatuur. Deze virusachtigen berok–
kenen in de praktijk evenveel schade
als echte virussen, maar zij veroor–
zaken die schade niet via een verme–
nigvuldigende activiteit.
Ten slotte merk ik op dat
gedurende het experiment van de
pilot-teams regelmatig is gebleken
dat onderzoeken in geautomati–
seerde omgevingen aanzienlijke
investeringen vergen. Zeker bij
onderzoeken in grootschalige
omgevingen kunnen deze kosten snel
oplopen. In zo'n situatie kan snel de
afweging ontstaan tussen de kosten
en het opsporingsbelang. In de
voorliggende stukken ontbreekt een
financieel overzicht geheel. Kan de
minister bij deze gelegenheid nader
op dat vraagstuk ingaan?
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Van Dis
eerder hier ter sprake gebracht,
geïnstalleerd. In april 1987 heeft zij
gerapporteerd. Op beleidsmatig
terrein kwam op 8 juni 1990 het
samenwerkingsverband tussen
justitie en bedrijfsleven, het
zogenaamde Platform computercri–
minaliteit, tot stand. Wij zouden ook
nog kunnen wijzen op beide wijzi–
gingen van de Auteurswet, van 1987
en 1989.
Ook dit wetsvoorstel steunt op de
nodige voorbereiding en praktische
ervaring. Ik noemde al het rapport
van de commissie-Franken, "Infor–
matietechniek en strafrecht".
Gedurende de voorbereiding in dit
huis is ook geprofiteerd van de
eerste experimentele ervaringen van
het genoemde platform. Verder hoef
ik echt niet onvermeld te laten de
namen van de twee wetenschappers
van de Katholieke universiteit
Brabant, de heren Biemans en
Kaspersen, die het wetsvoorstel tot
en met de plenaire behandeling met
hun commentaar hebben begeleid.
Daarvan is dankbaar gebruik
gemaakt.
Een van de problemen bij de
bestrijding van dit soort criminaliteit
was en is de geringe animo bij het
bedrijfsleven tot het doen van
aangifte van strafbare feiten. Die
houding werd en wordt misschien
toegeschreven aan de vrees voor
negatieve publiciteit. Onze vraag is
echter of er ook geen andere,
minstens even zwaar wegende
motieven in het spel waren of zijn. Ik
doel dan op het vermoeden dat men,
wellicht niet van alle grond ontbloot,
koesterde, dat politie en justitie als
gevolg van het gebrek aan wettelijke
mogelijkheden toch weinig zouden
kunnen uitrichten.
Dit gegeven roept een tweede
vraag op, die logisch aan het einde
van de behandeling van dit
wetsvoorstel gesteld zou moeten
worden, namelijk of de minister de
overtuiging heeft dat na een, hopelijk
gunstige, afloop van het wetgevings–
proces de aangiftebereidheid zal
toenemen. Wijzen de ervaringen van
het platform mogelijk reeds in die
richting?
Mijnheer de voorzitter! Men kan
constateren, dat vrij brede overeen–
stemming bestaat over de
doelstelling van dit voorstel. Daarte–
genover verschillen de diverse
deskundigen of zij die zich deskundig
wanen - dat kan ook voorkomen - op

onderdelen van mening en blijven zij
dat met een zekere hardnekkigheid
doen. Overigens is dat niet zo
vreemd als men in aanmerking
neemt dat het hier - ik merkte het
aan het begin al op - om nieuwe
vragen gaat, waarop verschillende
antwoorden worden gegeven. In elk
geval is een wettelijke, beleidsmatige
aanpak van deze criminaliteit in de
ogen van mijn fractie urgent. Dat
geldt te meer als een conclusie juist
is die wordt getrokken in het in
november 1990 aangeboden rapport
"Computercriminaliteit in Nederland"
van het platform.
Een van de conclusies luidt
namelijk, dat computercriminaliteit
een serieuze bedreiging vormt voor
alle organisaties met geautomati–
seerde processen. Het rapport
"Veiligheid en politie, een
beheersbare zaak", van 1991, wijst
in dezelfde richting. De twee eerder
genoemde wetenschappers hebben
de nota naar aanleiding van het
eindverslag en de tweede nota van
wijziging van hun commentaar
voorzien. Aan dat vrij gedetailleerde
commentaar ontlenen wij een aantal
vragen en opmerkingen, allereerst
een aantal voorstellen tot wijziging
van het Wetboek van Strafrecht.
Bij de tweede nota van wijziging is
aan artikel 138a een tweede lid
toegevoegd, waarin een gekwalifi–
ceerde vorm van computervrede–
breuk is opgenomen. Onze vraag is
of de woorden in de aanhef, "via
telefooncommunicatie", niet
geschrapt zouden moeten worden.
De erachter liggende vraag is of het
grote verschil in strafpositie tussen
het eerste en het tweede lid bedoeld
is. Wordt dit verschil gerecht–
vaardigd door de omstandigheid dat
de inbreuk is gepleegd via telecom–
municatie dan wel via een intern
netwerk? De collega's hebben hier
ook al over gesproken. Via
amendering wordt de minister
gevraagd zijn oordeel te geven.
Niet duidelijk is waarom in de
artikelen 139d en 139e wel het
begrip "afluisteren" is genomen en
niet in artikel 139a, derde lid. Kan
daarvoor een logische verklaring
gegeven worden?
Niet in de laatste plaats met het
oog op het systeem van de
bestaande artikelen 139a tot 139c
kan de vraag gesteld worden of de
woorden "binnen een besloten
ruimte" daarwel passen. Waarom
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zou het met een technisch
hulpmiddel gericht aftappen van
gegevensoverdracht buiten een
besloten ruimte niet onder artikel
139b moeten vallen? De vrijheid om
ethersignalen te ontvangen, heeft de
regering als tegenargument gebruikt.
Dat lijkt in het geheel niet in het
geding te komen, nu die vrijheid in
artikel 139b, derde lid, juncto artikel
139c, tweede lid, gewaarborgd
wordt. Ik heb geconstateerd dat
hierop een amendement is voorge–
steld.
Evenals bij artikel 130a, tweede
lid, is het bij artikel 350a, tweede lid,
de vraag of de woorden "via
telecommunicatie" daar niet uit
geschrapt moeten worden.
Behoeven de woorden "ernstige
schade" overigens niet enige nadere
toelichting? Dan kan er wat meer
duidelijkheid komen over de
praktische toepassing.
De in artikel 350a, derde lid,
gebruikte woorden "door zichzelf
vermenigvuldigen" roepen zowel een
taalkundige als een technische vraag
op. Is het correct Nederlands?
Bovendien blijkt het vermenigvul–
digen een specifiek kenmerk te zijn
van computervirussen, maar niet van
bepaalde virusachtigen. Ik acht mij
bijna niet in staat om de in dit
verband door mijn collega Koffeman
aangegeven mogelijkheden hier te
herhalen. Als dit feitelijk juist is,
roept dat de vraag op of het de
bedoeling van de regering is dat
deze virusachtigen niet door de
onderhavige bepaling bestreken
worden.
Het zij toegegeven dat deze
vragen beter in een schriftelijke
gedachtenwisseling gesteld hadden
kunnen worden. Maar nu daarvoor in
deze Kamer geen gelegenheid meer
bestaat, is het resultaat van het
wetgevingsproces ermee gediend,
als over deze vragen en opmerkingen
alsnog uitsluitsel gegeven kan
worden. Ik wacht dan ook graag het
antwoord van de minister af.
Vanzelfsprekend ben ik zeer
benieuwd naar zijn oordeel over de
ingediende amendementen, die voor
een groot deel op mijn sympathie
kunnen rekenen.
De algemene beraadslaging wordt
geschorst.
De voorzitter: Na de afhandeling
van de Voorjaarsnota zal de behan–
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deling van het wetsvoorstel worden
voortgezet.

"verarming", zeker ten opzichte van
de verwachtmgen Dan is al snel de
neiging aanwezig om bepaalde
taakstellingen een jaartje later te
realiseren. Dat lijkt mij de verkeerde
weg. Ook tegen die achtergrond ben
ik verheugd over de brede steun van
de Kamer, hoe uiteenlopend men
overigens ook over het beleid mag
denken, voor de lijn van voortgaande
reductie van het financieringstekort
en de waardering, zij het vaak ook in
een kritisch en waarschuwend jasje
gestoken, voor de resultaten die op
dat punt zijn bereikt.
Ik zei al dat er een lichte verbe–
tering is in de te verwachten en ook
feitelijk waarneembare economische
ontwikkeling, tot uitdrukking komend
in een lagere werkloosheid dan enige
tijd geleden werd gevreesd. Wij zijn
nu net onder het aantal van 300.000
geregistreerde werklozen gedoken.
Dat is 20.000 onder het cijfer van
vorig jaar. Dat betekent niet alleen
geen stijging, maar ook niet de
eerder verwachte stabilisatie van de
werkloosheid volgens vorige
voorspellingen van het Centraal
planbureau.

Minister Kok: Mijnheer de
voorzitter! Ikwil graag mijn dank
uitspreken aan de Kamer voor de
inbreng in eerste termijn. Het is een
goed moment om de balans op te
maken van de begrotingsuitvoering
1992, de stand van zaken bij de
budgettaire taakstellingen van het
kabinet, de sanering van de
overheidsfinanciën en het verloop
van de lastendruk, geplaatst in het
wat bredere sociaal-economische
kader. De verleiding is natuurlijk ook
groot om bij de behandeling van de
Voorjaarsnota een voorschot te
nemen op 1993 en de voorbereiding
van de begroting voor dat jaar. Ik van
mijn kant zal proberen om die
verleiding zoveel mogelijk te
weerstaan, want er wachten mij nog
barre dagen bij de begrotingsbespre–
kingen. En ieder woord kan soms te
veel zijn.
De Troonrede en de Miljoenennota
spraken inderdaad over het feit dat
1992 een moeilijk jaar zou zijn. Dat
is het ook, ondanks de zonnige blik
van mevrouw Brouwer toen zij wat
gunstige ontwikkelingen schetste.
Het is en blijft een moeilijk jaar met
een toch veel te trage groei, mede
als gevolg van de internationaie
conjunctuur en de oplopende inflatie,
die deels het gevolg is van beleids–
keuzen die het kabinet heeft moeten
doen in het kader van de sanering
van de overheidsfinanciën. Juist bij
zo'n lage groei is de reductie van het
financieringstekort volgens het
afgesproken tijdpad moeilijkte reali–
seren. Lage groei betekent toch
enige internationale en nationale

Minister Kok: Misschien is dit een
van de aspecten die in het kader van
de beheersing van de uitgavenont–
wikkeling en de beperking en
wegneming van oneigenlijk gebruik
aan bod moeten komen. Ik ben zeer
gemotiveerd om dat te doen, want
als je pleit voor een houdbaar stelsel
van sociale voorzieningen, moet ook
het gebruik daarvan goed zijn
georganiseerd. Feit is en blijft echter
dat de geregistreerde werkloosheid
lager ligt dan enige tijd geleden werd
verondersteld en gevreesd.
Een tweede voordelige ontwik–
keling is de ontwikkeling van de
produktie en de uitvoer. Dat zegt iets
over het feit dat onze binnenlandse
produktie beter op peil is gebleven
dan wij dachten. Het zegt ook iets
over de concurrentiepositie, ondanks
de te hoge inflatie en de stijging van
de arbeidskosten.

Daarmee kom ik natuurlijk snel te
spreken over de loon– en prijsontwik–
kelingen, het bekende haasje–
over-effect waar je, afhankelijk van
waar je staat, uiteenlopend tegenaan
kunt kijken. Ik maak mij daar dus wel
bezorgd over. Ik vind, dat het
haasje-over van lonen en prijzen heel
snel kan leiden - en voor een deel nu
ook al leidt - tot een spiraalwerking,
die op het moment dat zij van start
gaat onschuldig lijkt, maar buiten–
gewoon moeilijk is af te remmen als
zij op volle toeren draait. Wij hebben
dat ook in eerdere periodes gezien.
Dat betekent dat het kabinet van zijn
kant, waar dat kan in goed
samenspel met anderen in de
samenleving, moet zien wat het kan
doen om die spiraal af te remmen en
weer de andere kant op te krijgen.
Dat vraagt iets van het kabinets–
beleid maar ook van de medewerking
van anderen. Het kabinet kan
trachten, die trend van een te snel
draaiende opeenvolging van loon– en
prijsstijgingen te breken met
inderdaad lastenverlichting, proberen
uit te komen beneden de 4% in 1993
- bij voorkeur zelfs op het niveau van
3,5% - dat zo ongeveer het peil
betreft van 1992. In de brief van 27
april heeft men dat in essentie
kunnen aantreffen, een brief die
vandaag in dit debat al vaak is
genoemd. Deze brief stond eigenlijk
in het teken van enerzijds het streven
naar minder inflatie en meer werk en
anderzijds van een lastenverlichting
en het niet berusten in een oneven–
wichtig inkomensbeeld. De bijdrage
van het kabinet daaraan bestaat uit
de voorgenomen BTW-verlaging, die
aanvankelijk was voorgenomen per 1
januari 1993. In het kader van de
Voorjaarsnota is het voornemen
geformuleerd om die drie maanden
te vervroegen. Deze BTW-verlaging
beoogt een bijdrage te zijn aan de
medewerking van sociale partners
om ook hun bijdrage te leveren aan
een gezamenlijk beleid, gericht op
een verlaging van de nominale
ontwikkeling van lonen en prijzen.
Het is dus een uitnodiging aan
mensen die loonsverhoging vragen
om minder te vragen als de prijs–
stijging kan worden getemperd door
die BTW-verlaging, maar het is ook
een uitnodiging aan de mensen die
loon betalen om die dan ook niet te
betalen. Het is tegelijkertijd een
dringende uitnodiging aan
werkgevers en werknemers samen
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De vergadering wordt van 18.34 uur
tot 20.00 uur geschorst.
Voorzitter: Franssen
Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:
- de Voorjaarsnota 1992
(22616);
- de nota Buitenlanduitgaven
(22610);
de Voorlopige rekening 1991
(22529)
De beraadslaging wordt hervat.

D

De heer De Korte (WD): Welke
betekenis kent de minister toe aan
het feit dat de aantallen uitkeringen
voor werklozen wel stijgen? Het gaat
om het registratiecijfer van de
arbeidsbureaus. De werkloosheid
neemt kennelijk af, maar het aantal
uitkeringen neemt toe. Hoe moeten
wij dat verklaren?

93-5842
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belangrijk moment om die breuk met
de trend te realiseren.
Ik ben met dit onderdeel
begonnen, om daarmee aan te
geven, precies zoals een groot aantal
geachte afgevaardigden heeft
gedaan, dat het bij de opstellmg van
deze Voorjaarsnota om meer ging,
en ook wel om meer moest gaan,
dan uitsluitend om een beoordeling
van de budgettaire situatie sec Het
financieringstekort van het Rijk
wordt in die Voorjaarsnota geraamd
op 4,25%, precies conform het in het
regeerakkoord afgesproken tijdpad.
Daar spelen uiteraard verschiilende
elementen een rol in mee: de belas–
tingontvangsten, de meevallende
aardgasbaten, maar ook de tegenval–
lende niet-belastingontvangsten. Ik
merk op dat de uitgaven op de rijks–
begroting, uiteraard volgens de in de
Voorjaarsnota geschetste stand, een
beheerste ontwikkeling laten zien,
wat gelukkig niet voor de eerste keer
in deze perlode het geval is.

zijn er op dit moment over dat
aspect discussies gaande met het
planbureau en tussen de meest
betrokken departementen. Ik denk
dat de heer De Korte, nadat hij de
klok heeft horen luiden en op zoek is
gegaan naar de klepel, met dit
probleem is geconfronteerd. Maar
het is dus geen budgettair probleem.

om binnen het geheel van de
arbeidsvoorwaardenontwikkeling de
accenten wat te verplaatsen in de
richting van participatie, arbeids–
deelname in ruime zin, van scholing
en inschakeling of herinschakeling
van vrouwen tot en met de werkgele–
genheidsmogelijkheden voor alloch–
tonen en gedeeltelijk arbeidsge–
schikten, die ook zo graag weer via
reïntegratie aan het arbeidsproces
willen deelnemen.
Voorzitter! De heer De Korte is ook
ingegaan op de hoogte van de
inflatie en op de samenstellende
delen die ook de hoogte van de
inflatie beïnvloeden. Het is inderdaad
waar, dat de inflatie wordt beïnvloed
door een internationale component
en wel door de invoerprijzen. Tegelij–
kertijd is ook het binnenlands beleid
en het eigen overheidsbeleid daarop
mede van invloed. Het is nu juist het
voornemen om de BTW te verlagen,
een bijdrage om ook vanuit het
binnenlands beleid een impuls in die
neerwaartse richting te geven.
Over loonstijgingen en de trend–
matige ontwikkeling daarin kun je
natuurlijk ook verschillend oordelen.
Daarover valt te twisten. Het is altijd
heel lastig om te generaliseren. Er
zijn ook rond de gemiddelde cijfers
uitschieters naar boven en heel
gematigde loonontwikkelingen. Door
de bank genomen, moet naar mijn
mening echter gezegd worden, dat
bij een economische groei die zo
gematigd is dit jaar en bij dus ook
een zo kleine ruimte voor welvaarts–
verbetering, de loonontwikkeling aan
de te forse kant is. Dat dreigt zich,
als dat zo doorgaat, eerder te
versnellen. Uit de recente bereke–
ningen die minister De Vries heeft
gepubliceerd, blijkt dat hoe verder in
het jaar 1992 de CAO's zijn
afgesloten, waarbij het om eenjarige
en tweejarige CAO's gaat, hoe hoger
dat cijfer wordt en hoe dichter het
ook al weer komt bij een cijfer dat
begint met een 5 voor de komma.
Dat is meer dan wij ons eigenlijk in
dit land kunnen permitteren. Wij zien
dat in de landen om ons heen soms
hogere loonstijgingen worden
overeengekomen en sprake is van
scherpere stijging van de arbeids–
kosten. Dus vergeleken daarmee
laten wij in Nederland geen extreem
beeld zien. Maar het is wel iets te
veel van het verkeerde accent in de
keuzes. Ook daarom is het nu, medio
1992, toch wel een strategisch

Minister Kok: Krachtens de
Voorjaarsnota zitten wij op de
4,25%. Wat op dit moment en zelfs
al even langer speelt, is dat er met
terugwerkende kracht over de jaren
1990 en 1991 nieuwe inzichten zijn
van het Centraal planbureau in de
samenstelling van het premieplichtig
inkomen. Dit betekent dat er met
terugwerkende kracht een bepaalde
herberekening is van de verdeling
over de jaren 1990 en 1991 van het
premiedeel uit de eerste schijf en het
belastingdeel uit de eerste schijf, dus
de belastingopbrengst en de premie–
opbrengst. Er is dus geen sprake van
een budgettair probleem, maar in de
herschikking tussen belastingop–
brengsten en premie-opbrengsten

Minister Kok: Ik ben zo fair en open
als ik maar kan. Ik zeg u dat de
Voorjaarsnota u de meest accurate
informatie geeft die maar denkbaar
is over de stand van het financie–
ringstekort, dat naar het inzicht van
hetgeen bij het opstellen van de
Voorjaarsnota ook kon worden
geraamd. Openhartig als ik ben, geef
ik u in antwoord op uw vraag een
mededeling over een element in de
huidige discussie. Als ik alle
elementen zou moeten noemen, zijn
wij om elf uur nog niet klaar. Er zijn
ontwikkelingen in het asielzoekers–
dossier en soms zijn er, wat de
inkomstenkant betreft, nieuwe
inzichten. Ik noem in dezen ook de
belastingontvangsten over de eerste
vijf maanden. De Voorjaarsnota
geeft het best mogelijke beeld. Voor
de discussie over de geactualiseerde
cijfers ligt er, nu ambtelijk en straks
in het kabinet, een belangrijk punt
van aandacht op tafel. Dat punt
betreft de verdeling van belasting–
en premie-opbrengsten. Terugge–
keken wordt naar de hoogte van het
premieplichtig inkomen in de jaren
1990 en 1991. Dat is een technisch
en ook beleidsmatig niet oninteres–
sante kwestie, die met budgettaire
overschrijdingen of tegenvallende
ontwikkelingen niets van doen heeft.
Voorzitter! In de ontwikkeling van
het financieringstekort hebben wij,
zoals ook gemeld is in de
Voorjaarsnota, een paar beslissingen
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De heer De Korte (VVD): Voorzitter!
De minister zegt dat het financie–
ringstekort volgens de Voorjaarsnota
een beheerste ontwikkeling van
4,25% laat zien. Mij hebben
inmiddels berichten bereikt dat in het
kabinet nu getallen voorliggen die
duiden op een ontwikkeling van
4,5%. Dit zou te maken hebben met
de laatste ramingen, waarvan wij al
wel de trefwoorden gehoord hebben,
namelijk groei, collectieve–
lastendruk, maar ook financierings–
tekort. Maar wellicht wil de minister
hier niet over spreken en houdt hij
het op de 4,25% krachtens de
Voorjaarsnota.

De heer De Korte (VVD): Dit debat
is er nu juist voor om nieuwe feiten
boven tafel te krijgen, niet om allerlei
bekende feiten uit te melken. Mij is
gebleken dat dit een nieuw feit is dat
niet onder tafel mag blijven en dat
zich eerdaags ook gaat voordoen als
de MEVwordt uitgebracht. Nu is het
moment dat wij nog spreken over
1992, dus nu kunnen wij de minister
nog kapittelen over 4,25% of 4,5%.
Als het 4,5% mag blijken te zijn, dan
hebben wij een kans gemist. Ik vraag
dus aan de minister of hij daarin heel
fair en open wil zijn.

93-5843
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moeten nemen die verband houden
met correcties die nodig waren. De
belangrijke factoren zijn de
meerkosten in verband met de
opvang van de asielzoekers, de
meerkosten in verband met het
arbeidsvoorwaardenakkoord met de
ambtenaren en de doorwerking
daarvan naar de G en G-sector en
vervolgens nog de effecten van de
beslissing die het kabinet heeft
moeten nemen met betrekking tot de
G en G-sector voor de lopende
begroting voor 1992. Het totale
bedrag is 619 mln. Dat bedrag is
volgens de proportionele sleutel over
het geheel van de rijksbegroting
verdeeld. Daarbij heeft het kabinet
de methode gehanteerd die ook wel
bij andere versleutelingen gebruikt
is. Dat heeft er inderdaad toe geleid
dat de investeringsuitgaven en de
infrastructuuruitgaven, in die propor–
tionele verdeling niet geheel buiten
schot zijn gebleven. De heren De
Korte en Ybema maar ook anderen
vroegen hiernaar. Wij hebben daarbij
alle terreinen en uitgaven in de
ombuigingsronde betrokken, in de
wetenschap dat wij, in het geheel
van de beslissingen die door het
kabinet zijn genomen bij de voorbe–
reiding van de begroting voor 1993,
in het kader van de zogenaamde
"kaderbriefbesluitvorming", wel
degelijk ook weer voor een aantal
prioriteiten hebben moeten kiezen.
Wij hebben keuzen gemaakt, die de
ondersteuning van de voortgang van
investeringen en infrastructuur ten
goede komen.

Minister Kok: Voorzitter! De heer
Ybema zegt nu dat alle overheidsin–
vesteringen en met name in de infra–
structuur, moeten worden ontzien.
Als hij het begrip "overheidsinveste–
ringen" wat ruimer formuleert, komt
hij veel verder dan die voor infra–
structuur. Hij moet dan ook wel
inzien wat op enig moment in de

maatvoering de consequenties van
die keuzen zijn voor beleidsuitgaven,
onderdelen, departementen of delen
van departementen, die niet in de
technische of economische zin tot de
categorie investeringen of infra–
structuur behoren, maar wel degelijk
ook buitengewoon prioritaire uitga–
vencategorieën vertegenwoordigen.
Wij hadden natuurlijk ook de
methode van de prijsbijstelling
kunnen nemen. Die werkt, zoals men
weet, weer zwaarder door op de
investeringsgevoelige uitgaven. Wij
hebben voor de proportionele sleutel
gekozen. Dat betekent dat het inves–
teringsdeel en het niet-investe–
ringsdeel daar inderdaad gelijkelijk in
meegaan. Zoals ik zeg, ben je er echt
niet met de conclusie dat wij de
wegen, de spoorwegen of de
vaarwegen buiten beschouwing laten
en that's it. Neen, voorzitter, als je
die weg gaat, betekent dit dat je een
enorme grote categorie investerings–
gevoelige uitgaven ontziet en
daarmee op andere delen in het
lopende jaar 1992 - het gaat niet om
een nieuwe lijn voor een nieuwe
periode - bijvoorbeeld de loonge–
voelige uitgaven in ook loonge–
voelige departementen wel extreem
zwaar belast. Als het gaat om de
vraag hoe je dan ook je taakstelling,
die je daarop gebaseerd hebt, moet
realiseren, wordt de kans van slagen
kleiner. Het gaat natuurlijk niet om
een papieren ombuiging. Een en
ander moet ook tot effectieve ombui–
gingen leiden. Enkele geachte
afgevaardigden hebben dat punt ook
aan de orde gesteld. Er is gezegd dat
het toch jammer was dat er geen
sprake was van een onmiddellijke
aansluiting tussen de nota en de
suppletore begrotingen, want de
minister wist toch al eerder van een
aantal van de problemen. Dat was
inderdaad het geval. De beslissing
over de wijze van versleuteling van
de asielzoekersproblematiek en de
duurdere ambtenaren-CAO kon na
de kaderbriefdiscussie over 1993
echter pas in een laat stadium
worden genomen. Dit betekent dat
niet op een ideale wijze kon worden
omgegaan met de vertaalslag naar
de invulling van de ombuiging per
begroting of begrotingsartikel.
Dit leert mij dat wij hier bij voorko–
mende gelegenheden opnieuw alert
op moeten zijn. Bovendien is het
kabinet gehouden om op een zo kort
mogelijke termijn die informatie aan

Tweede Kamer

Voorjaarsnota

De heer Ybema (D66): Dit is een
belangrijk punt, omdat een van de
kabinetsdoelstellingen is, de
overheidsinvesteringen te bevor–
deren. Dat betekent dat de
overheidsinvesteringen bij dit soort
operaties moeten worden ontzien.
Waarom kiest men niet v&or de lijn
dat in principe alle overheidsinveste–
ringen, met name in de sfeer van de
infrastructuur, volledig worden
ontzien?

de Kamer te geven die zij nodig
heeft om het beleid goed te kunnen
beoordelen en controleren; dat geldt
uiteraard voor de individuele
bewindslieden. Ik voeg er overigens
aan toe dat het fenomeen "taakstel–
lende onderuitputting", waarbij een
enkeling vanmiddag kritische kantte–
keningen plaatste, niet helemaal
nieuw is, althans niet in de korte
periode dat ik op deze plaats zit. Wij
hebben het in de afgelopen jaren ook
niet altijd zonder succes gereali–
seerd. Het blijkt dus wel degelijk
mogelijk om met beleid tot bepaalde
uitkomsten te komen die binnen de
marge blijven van hetgeen in de
begroting is opgenomen. In
antwoord op vragen van de heren De
Korte en Ybema merk ik op dat ik zal
bevorderen dat de Kamer voldoende
tijdig over de voortgang wordt
geïnformeerd. Ik zal er bij de
collega's op aandringen dat, voor
zover mogelijk, bij de vermoedelijke
uitkomsten een nadere aanduiding
van de invulling wordt gegeven. Ik
vraag er echter begrip voor dat in
bepaalde gevallen een zodanig
cash-management wordt gevoerd,
dat voor de gehele begroting een
bepaalde taakstelling kan gelden die
evenwel niet al te vroeg per artikel
kan worden gespecificeerd. Zoals
toegezegd, zal de Kamer bij
Najaarsnota een nadere formali–
sering tegemoet kunnen zien.
De heer Schutte (GPV): Voorzitter!
Het is juist dat het geen nieuw
instrument is. Heb ik het echter mis
als ik zeg dat dit instrument deze
keer op overvloedige wijze door bijna
alle departementen is gebruikt? Zit
daar een bepaalde gedachte achter,
bijvoorbeeld dat dit een succesvol
instrument is gebleken, op grond
waarvan men er nu zo sterk voor
heeft gekozen?
Minister Kok: Het is wisselend. Het
is dus niet steeds door alle departe–
menten zo gekozen, maar in een
aantal gevallen wel. Het kan zijn dat
men daarbij rekening heeft
gehouden met het feit dat dit in de
afgelopen jaren een werkzaam
instrument is gebleken. Ik weet nog
heel goed dat ik in het voorjaar van
1990 met een eerste ingrijpende
operatie van deze aard en van een
nog grotere omvang werd gecon–
fronteerd. Toen is niet alleen in de
Kamer maar ook in de ministerraad
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Minister Kok: Dat is waar. Ik kan die
spanning op dit moment ook niet
meer wegnemen. Ik kan wel
toezeggen dat wij (uiteraard in de
eerste plaats op Financiën) bij de
melding van de vermoedelijke
uitkomsten en bij het analyseren van
de verschillen tussen de begroting
van nu en de vermoedelijke
uitkomsten van later aan dit aspect
expliciet aandacht zullen geven.
Daarover zal in de voortgangsnota's
aan de Kamer worden gerappor–
teerd. Daaruit zullen we lering
trekken, en er consequenties aan
verbinden voor het beleid in de
komende jaren, als we weer voor
vergelijkbare keuzes komen te staan.
Onder de gegeven omstandigheden
kan ik dat gemakkelijk toezeggen,
meer dan dat kan niet.
Een aantal sprekers heeft aandacht
besteed aan de ontwikkeling van de
belastinginkomsten. De heer Schutte
informeerde naar de relatie tussen
de meevallende opbrengst aan
loonbelasting en de tegenvallende
opbrengst aan omzetbelasting, en hij
vroeg zich af of de inkomensstijging
die een hogere loonbelasting veroor–
zaakten, ook niet tot hogere
consumptieve bestedingen, en
daarmee tot een hogere opbrengst
aan omzetbelasting, hadden moeten
leiden. De neerwaartse bijstelling

van de opbrengst uit omzetbelasting,
waarnaar de heer Schutte verwees,
wordt voor 700 mln. veroorzaakt
doordat de voor 1992 verwachte
opbrengst uit hoofde van de prima–
chequemaatregel al in 1991
binnenkwam. Daarnaast is de raming
van de omzetbelasting verlaagd,
vanwege een wat minder hoge groei
van de nationale bestedingen dan in
de MEV werd voorzien. Die lagere
bestedingsgroei wordt niet veroor–
zaakt door een lagere particuliere
consumptie, maar doordat in het CEP
een lagere groei van de investe–
ringen wordt voorzien dan in de
MEV. De minder hoge groei van de
investeringen spoort met de tegen–
vallende winstontwikkeling, die ook
aanleiding gaf, de raming van de
vennootschapsbelasting te verlagen.
De heer Terpstra vroeg enigszins
in het verlengde daarvan naar de
relatie tussen de meevallende
opbrengst aan loonbelasting en de
Oort-maatregelen. Er zijn hier
grotere Oort-deskundigen in de zaal
dan degene die thans aan het woord
is, maar ik kan wel zeggen dat de
evaluatie van de Oort-maatregelen
die begin 1993 zal worden afgerond,
meer inzicht zal kunnen verschaffen
in de budgettaire realisatie van die
maatregelen. Volgens onze deskun–
digen lijkt het onwaarschijnlijk dat de
meevaller in de loonbelastingop–
brengst 1991 met die Oort-maatre–
gelen in verband staat. Die werden
immers reeds per 1 januari 1990
ingevoerd, zodat een eventuele
onderschatting van de kosten van
Oort al tot een ongeveer even grote
meevaller in de loonbelasting in
1990 zou hebben geleid, en dat was
niet het geval. Ik zal dit overigens
nog eens nader laten uitzoeken door
de medewerkers van de staatssecre–
taris.
Zoals ik al zei, werd de regering bij
de opstelling van de Voorjaarsnota
geconfronteerd met een lelijk
probleem op het punt van de collec–
tieve lastendruk Ik zal daar niet al te
veel in detail op ingaan, maar ik heb
er toch behoefte aan, een schets te
geven van de ontwikkelingen, ook in
de afgelopen maanden. De Miljoe–
nennota 1992 ging nog uit van een
collectieve-lastendruk die enigszins
binnen de 53,6% lag. Vervolgens
werden we geconfronteerd met een
tegenvaller in de economische
ontwikkelmg, wat leidde tot de
neerwaartse bijstelling van het

nationaal inkomen, en daardoor werd
ten tijde van het Centraal econo–
misch plan een stijging van de
collectieve-lastendruk geraamd tot
net boven het plafond van 53,6%.
Dat stond op mijn netvlies, en
behoorde tot mijn kennis en tot die
van de Kamer, want het CEP is 6
april gepresenteerd, toen we hier het
debat over de WABM-tarieven
voerden. Ik ben toen aangevuurd,
onder andere door de sprekers van
de twee regeringsfracties, met hun
opstelling over de hoogte van de
collectieve-lastendruk - 53,6% - en
heb toen gezegd dat het tijdpad van
het terugdringen van het financie–
ringstekort en de hoogte van de
collectieve-lastendruk voor mij
onderdelen waren van het politieke
commitment dat dit kabinet is
aangegaan, en waarvoor ook ik heb
getekend toen we in 1989 van start
gingen. Om die reden heb ik gezegd
dat ik ruimte wilde maken in de
WABM-wetgeving, zodanig dat er
flexibiliteit en keuzevrijheid zouden
ontstaan ten aanzien van het
moment van invoering van hogere
tarieven: 1 juli, of zoveel later als bij
een nadere afweging in verband met
de fine-tuning rondom de CLD nodig
zou zijn. Dat was de Stand van zaken
in dat WABM-debat. Vervolgens
volgde, tussen het WABM-debat en
de opstelling van de Voorjaarsnota,
een actualisatie door het planbureau,
niet op grond van nieuwe econo–
mische inzichten, maar op grond van
een nieuwe berekeningswijze ten
aanzien van het hele
Ziektewet/WAO-dossier, met daarin
weer twee centrale elementen. Het
eerste had betrekking op de
vertraging waar het planbureau
opnieuw van moest uitgaan, daar
waar het ging om de invoering van
de ZW/WAO-wetgeving. Hier staan
tegenwoordig andere afkortingen
voor, maar ik blijf mij nog even van
de oude terminologie bedienen. Het
tweede element had betrekking op
de inschatting van het planbureau
van de hoogte van de ziektewet–
premies, zoals die in 1992 zouden
gelden. Die ziektewetpremies
werden naar de opvatting van het
Centraal planbureau hoger vastge–
steld. Die twee factoren samen
hebben dus geleid tot een opwaartse
bijstelling van de collectieve–
lastendruk met 0,4% van het
nationaal inkomen.
Ik maak nu enkele feitelijke opmer–
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een beetje vragend gekeken: is het
überhaupt wel realistisch dat je langs
die weg van een zekere stelselmatige
onderuitputting een taakstelling
realiseert? Tot veler verrassing is dat
gelukt, kennelijk ook omdat wij erin
zijn geslaagd om bij de uitgavenbe–
heersing de vinger veel beter aan de
pols te houden. Dat moet ook de
vrucht zijn geweest van het werk in
de tweede helft van de jaren tachtig
aan de verbetering van de werking
van het comptabe! bestei. Dat bledt
mogelijkheden om, als je maar even
een gaatje ziet, er in de feitelijke
realisatie onder te duiken.
De heer Schutte (GPV): Ik begrijp
de voordelen hiervan, ook uit een
oogpunt van budgetbeheer. Als dit
echter regelmatig gebeurt, dan kan
het de consequentie zijn dat het
uiteindelijke plaatje er anders uit
komt te zien dan het geval was op
het moment dat de Kamer had te
oordelen over de voorgelegde
begroting. Daar zit, beleidsmatig
gezien, spanning tussen.
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kingen. De eerste is, dat de extra
premiestijging die het CPB
berekende, vooral in de vermogens
van de gezamenlijke ziekengeld–
kassen neerslaat. Aldus is de basis
gelegd voor een mogelijke daling van
de ziektewetpremies in 1993. De
tweede is, dat op grond van signalen
van de kant van de bedrijfsvereni–
gingen de mogelijkheid bestaat - ik
zeg uitdrukkelijk "de mogelijkheid" dat de ziektewetpremies dit jaar
minder sterk toenemen dan de
geprognotiseerde 0,4%. De staatsse–
cretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft naar
aanleiding daarvan de Sociale verze–
keringsraad verzocht om een
duidelijk inzicht in de stand van
zaken
Daarnaast stel ik vast, dat een deel
van de collectieve-lastendruk wordt
vastgesteld buiten de invloedssfeer
van het kabinet. Daarbij gaat het
vooral om een aantal premies van
sociale verzekeringen, dat wordt
vastgesteld door de organisaties van
werkgevers en werknemers; zie de
Ziektewet, zie de wachtgeldverze–
kering. Hoewel het kabinet invloed
kan uitoefenen op wettelijke
aanspraken en op het beroep op
regelingen, wordt de wijze waarop
die invloed in de premies kan worden
verwerkt, bepaald door de bedrijfs–
verenigingen. Een deel van de collec–
tieve-lastendruk bestaat verder uit
bovenwettelijke aanspraken, waarbij
het gaat om een aanzienlijk bedrag,
in de orde van grootte, alles bijeen,
van 1% van het nationaal inkomen.
Het kabinet kan noch die premies,
noch de bij CAO overeengekomen
aanspraken in dat kader beïnvloeden.
Ik voer de kamerleden die aan het
woord zijn geweest nu even mee
naar de afweging die het kabinet op
zo'n moment moet maken. Wij zijn
bezig met de Voorjaarsnota 1992.
De collectieve-lastendruk leek heel
licht boven de 53,6% uit te komen.
Dat gaf het kabinet aanleiding om
zich de vrijheid te verschaffen om
nog enigszins ruimte te zoeken in het
moment van invoering van de hogere
WABM-tarieven. Dan komt
plotseling, als het ware vanuit de
zij-ingang, die opwaartse bijstelling
van de CLD met 0,4%. De eerste
vraag die zich toen in de richting van
het kabinet aandiende, was: kunnen
wij in dat premiedeel, in het deel van
de premies sociale zekerheid,
correcties toepassen tijdens dit

lopende jaar. Ik hoop dat ik de
Kamer heb kunnen duidelijk maken,
dat er gewoon geen juridisch–
formele beïnvloedingsmogelijkheden
zijn, ook al zouden er technische
mogelijkheden, vanwege de vermo–
genspositie voor premiebijstelling,
zijn. De tweede vraag is, als dat
compartiment van de sociale
zekerheid, van de premies, is
afgesloten, of dat een reden is,
vanwege de werking die van het
plafond van 53,6% moet uitgaan, om
het belastingdeel, het rijksbegro–
tingsdeel te verlagen. Uit deze twee
mogelijkheden moet dan gekozen
worden. Het kabinet is gemotiveerd
niet de weg gegaan van het
rechtsom of linksom ruimte maken
op de rijksbegroting in een omvang
van ongeveer 2 mld. om de zaak
alsnog in het begrotingsjaar 1992 op
orde te brengen. Ik verdedig mij er
hier graag voor dat de bijstelling met
0,4% naar boven - afgerond een
bedrag van 2 mld. - voor ons geen
reden was om in 1992 nog voor 2
mld. om te buigen of een lastenver–
lichting aan burgers of bedrijven te
geven waar ook geld voor was en
waar ook ombuigingen voor nodig
waren.
Binnen de marge van onze
mogelijkheden hebben wij wel
enkele beleidsmaatregelen genomen.
Een daarvan was de tussentijdse
verlaging per 1 juli van de
WAO-premie. Weliswaar had die
maatregel een beperkt effect, maar
het was toch een premieverlaging.
Vervolgens hebben wij de afweging
gemaakt waar de heer Terpstra
vragen over heeft gesteld. Dit betrof
de vraag of wij voorrang geven aan
het later ingaan van de
WABM-tariefsverhoging, zoals
aanvankelijk overwogen tijdens het
vorige debat hierover in begin april,
of aan het vervroegd invoeren van
het lagere BTW-tarief. Budgettair
gezien zijn het vrijwel gelijke
bedragen. Drie maanden
WABM-heffing en drie maanden
BTW levert ongeveer hetzelfde
bedrag op. Wij moesten dus een
inschatting maken van het effect van
beide maatregelen op de bereidheid
van werkgevers en werknemers om
een gezamenlijke impuls te geven
aan vermindering van de inflatie,
verbetering van de werkgelegenheid
en het doorbreken van de trendmatig
in de verkeerde richting gaande
beweging van lonen en prijzen.

Minister Kok: U citeert mij verkeerd.
Ik heb in de Voorjaarsnota bestens
gerapporteerd over de stand van
zaken toen. Dat is overigens ook de
stand van zaken nu. Ik neem in de
Voorjaarsnota, noch bij de behan–
deling daarvan een voorschot op de
begrotingsbesprekingen die in juli en
augustus gedurende een reeks van
weken gehouden zullen worden. Dit
aspect zal daarbij aan de orde
komen, maar dat geldt voor
tientallen andere zaken. Ik maak niet
de fout die kamerleden maken,
namelijk dat ik van de Voorjaarsnota
1992 gebruik maak om een
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Dit was ook de reden waarom ik
een lange interruptie plaatste tijdens
het betoog van de heer Terpstra. Hij
vroeg naar de afwegingen van het
kabinet die tot de beslissing hebben
geleid om toch van de latere
invoering van de WABM-tarieven af
te zien. Ook de fractievoorzitter van
het CDA heeft in het openbaar zijn
voorkeur uitgesproken. Ik deelde die
voorkeur en doe dat nog. Ik was en
ben van mening dat wanneer de
lastendruk met een kleine 300 mln.
verlaagd moet worden in het lopende
jaar 1992, het beter is de BTW te
verlagen dan de WABM-tarieven
enkele maanden later te verhogen.
Dat is een taxatie. Waarom niet
beide maatregelen? Omdat de
randvoorwaarde van het financie–
ringstekort er was. Anders hadden
wij ook niet in de Voorjaarsnota
kunnen melden dat wij precies op
het tijdpad van 4,25% zullen
uitkomen. Er is geen marge. De heer
De Korte heeft enige tijd geleden bij
interruptie tot uitdrukking gebracht
dat er mogelijk in de loop van dit jaar
wel eens een probleempje zou
kunnen ontstaan met het financie–
ringstekort. Die opmerking onder–
streept alleen maar dat het kabinet
niet nog een portie verborgen spek
op zijn lijstje heeft staan waarmee
verdere CLD-reducties gefinancierd
kunnen worden.
De heer De Korte (VVD): Voorzitter!
De aanpassing van de cijfers van het
premieplichtig inkomen door het
CPB is voor de minister geen reden
om daar op het vlak van het financie–
ringstekort consequenties aan te
verbinden. Hij houdt zich aan het
verhaal uit de Voorjaarsnota van
4,25%. Of heb ik dat verkeerd
verstaan?
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Minister Kok: Ik maak in de aller–
eerste plaats mijn eigen beleidsaf–
weging, als de heer De Korte het
goed vindt. Die beleidsafweging was
ten tijde van de opstelling van de
Voorjaarsnota de volgende. Op een
tweetal terreinen, de lagere
WAO-premie en de vervroegde
invoering van het lagere BTW-tarief,
hebben wij een keuze gemaakt die
van invloed was op het lopende jaar
1992 en ook - de BTW-verlaging
zelfs structureel in betekenende
mate, met ongeveer 0,4% - op de
hoogte van de CLD straks. Dat geeft
ons goede redenen om te veronder–
stellen dat de CLD in het jaar 1993
zal kunnen dalen ook lager zal
uitkomen dan de plafondwaarde van
53,6% uit het regeerakkoord. De
heer De Korte stelt daarnevens aan
de orde een kwestie die in de
komende periode inderdaad in de
techniek en in het beleid nader onder
ogen moet worden gezien, namelijk
de verdeling tussen premie–
opbrengsten en belastingop–

Minister Kok: Voorzitter! Ik maak
hier werkelijk grote bezwaren tegen.
Het kabinet heeft deze keuze met
open vizier gemaakt. En dat niet
alleen, het kabinet heeft de verant–
woordelijkheid voor deze keuze aan
de Kamer voorgelegd om te komen
tot een nadere afweging over de
vraag wat beleidsmatig de beste lijn
is om de inflatiespiraal te breken en
het draagvlak voor werkgelegenheid
te versterken, ook rekening houdend
met het feit dat de uiteindelijke
keuze in de samenleving haar
weerklank moet vinden. Wij willen op
steun kunnen rekenen in de samen–
leving, zodat een gezamenlijke

inspanning om te komen tot minder
inflatie en meer werkgelegenheid
verricht kan worden. In die afweging
is de verhoging van de
WABM-tarieven een paar maanden
later van een geheel andere orde en
met een geheel andere impact dan
de aankondiging van het voornemen
om niet alleen per 1 januari 1993,
maar ook op 1 oktober 1992 - een
paar maanden voor het nieuwe
CAO-jaar - te starten met een lager
BTW-tarief. Dat betreft dan het
hoogste tarief. Dat heeft een belang–
rijke sociaal-psychologische
uitstraling en dat is uiteraard ook van
groot belang in het kader van de
internationale verhoudingen. Ik
verwijs naar de kloof met het Duitse
tarief. Dat tarief ligt nog steeds 3,5%
en straks 2,5% onder het hoge tarief
van Nederland. De tarieven zijn 15%
versus straks 17,5%. Dat is de
afweging geweest. Er is niets
gebeurd dat het daglicht niet mag
zien. Wij hebben bij de afweging de
vraag betrokken hoe een basis
gelegd kan worden voor een betere
sociaal-economische ontwikkeling in
dit land.
Een ander element in de discussie
is het volgende. Nu opnieuw het niet
zo beïnvloedbaar zijn door het
kabinet van een deel van de collec–
tieve-lastenontwikkeling - het boven–
wettelijke deel van de collectieve–
lastendruk en andere zaken die in de
sfeer van de systematiek en de
techniek liggen - de aandacht krijgt,
is de vraag of er geen aanleidmg is
om het geheel van de collectieve–
lastendruk tegen het licht te houden.
Ik versta opmerkingen in die
richting van de heren Terpstra,
Melkert en anderen niet als voort–
komend uit de gedachte dat als je
iets anders definieert, het leven ook
anders in elkaar steekt. Wij kunnen
andere definities gaan hanteren,
maar datgene wat burgers moeten
betalen voor hen aangeboden collec–
tieve diensten en prestaties, wordt
daardoor niet anders. Het is om
verschillende redenen wel van
belang dat het kabinet daaraan een
stevige bijdrage levert. Dit betreft in
de eerste plaats het vergroten van de
inzichtehjkheid in dit alles.
Een andere reden is gelegen in wat
vanmiddag is genoemd het proces
van internationale vergelijkbaarheid.
Dat geldt trouwens niet alleen voor
de collectieve-lastendruk. Er zijn
overigens ook veel landen die in hun
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voorschot op de begrotingsbespre–
kingen voor 1993 te nemen.
De heer De Korte (VVD): Mijn
stelling is dat het gaat om het jaar
1992. De minister geeft toe dat
straks zal blijken dat door een
nieuwe berekeningswijze van het
planbureau het financieringstekort
voor 1992 4,5% is. Nu is de collec–
tieve-lastendruk door een andere
berekeningswijze sinds het
WABM-debat komen vast te staan
op 54,0%. De minister ziet echter
geen reden om te kiezen voor de
marge waarover gesproken werd in
het WABM-debat, namelijk 53,7% en
hij ziet ook geen reden om dan zo'n
"uitschuifmogelijkheid" te operatio–
naliseren. Dat heeft in zijn ogen geen
zin meer, omdat de herberekenings–
wijze van het planbureau aangeeft
dat de CLD hoger uitkomt. Derhalve
is zijn toezegging niet meer van
toepassing. Ja, het is van tweeën
één: öf hij houdt zich aan de notie
van het kabinet in het WABM-debat
van 53,7% en niet aan de herbereke–
ningen van het planbureau - maar
dan heeft het zin om werkelijk te
schuiven in het kader van de WABM,
want dan wordt uitgekomen op de
toegezegde 53,6% - öf hij vindt die
herberekeningen van het planbureau
wel relevant. Dan stel ik: u mag
kiezen, of het éèn of het ander.

brengsten met terugwerkende kracht
over 1990 en 1991. Daarover zijn in
het verleden bepaalde afspraken
gemaakt en zijn er bepaalde regels
voor vastgesteld, omdat immers na
de invoering van de plannen van de
commissie-Oort en de samenvoeging
van een belastingdeel en een
premiedeel in de eerste schijf een
andere techniek in werking is
getreden. Dat is geen budgettair
probleem, geen overschrijdingspro–
bleem en geen begrotingsprobleem;
dat is een belangrijk technisch
probleem, dat ook technisch en
beleidsmatig zal worden opgelost,
maar dat met de beleidskeuzes die
het kabinet in de Voorjaarsnota heeft
gemaakt, die thans voorliggen, niets
van doen heeft.
De heer De Korte (VVD): Nu kom ik
toch weer uit op de CLD. Door die
nieuwe berekeningswijze voor de
ZW-premie is het probleem ontstaan
dat wij plotseling van 53,7% terecht–
gekomen zijn op 54,0%. De
redenering van de minister is dat het
een kwestie van techniek is en dat
dit zich weer zal herstellen. Maar dat
getal ligt zo ver verwijderd van de
norm, dat hij niet meer in staat is om
dat te corrigeren met die "uitschuif"
van een verhoging van de
WABM-tarieven per kwartaal. Dat
vind ik niet te accepteren. Het is of
het één of het ander. Nu kruipt de
minister daar gewoon van weg. Zo is
het ook met de beantwoording van
de vragen. Ik kijk natuurlijk ook naar
de CDA-fractie, die in feite die
ruimte heeft bedongen voor de
Kamer in het WABM-debat. Zij
hebben die ruimte laten lopen. Maar
goed, dat was wel de positie die zij
innam.
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technieken geen CLD-normen
hanteren. Die vergelijkbaarheid van
bepaalde definities kan ook gelden
voor kwesties in de budgettaire
sfeer.
Naarmate wij meer over Europa
praten en meer werken aan een
veremgd Europa is het van belang
om in de discussie over convergen–
tieprogramma's, sociaal-economisch
beleid en de mate waarin men aan
criteria van de EMU voldoet, zoveel
mogelijk over een en dezelfde set
van criteria te beschikken.
Weer een andere reden is dat als
het kabinet in de komende Miljoe–
nennota de nodige informatie geeft
die hierop betrekking heeft, dit het
beleidsdebat vergemakkelijkt. Het
moet een investering zijn in een
beleidsdebat over de vraag hoe wij
daarmee in de verdere toekomst
omgaan. Ik heb al bij een eerdere
gelegenheid gezegd dat er wel hele
bijzondere redenen moeten zijn om
midden in een kabinetsperiode van
het ene moment op het andere op
een hele nieuwe definitie over te
stappen. Zelfs mensen die het voor
100% goed bedoelen met die nieuwe
defmitie, laden al gauw de
verdenking op zich, op de een of
andere manier de dingen mooier te
willen maken dan zij zijn. In 1991
was de collectieve-lastendruk hoog.
In 1992 is dat ook het geval om
redenen die ik heb aangegeven. Wat
gaat men dan doen? Men bekijkt of
de CLD beter kan zijn vanaf het
eerstvolgende moment. Dat zou mijn
lijn niet zijn.
Mijn lijn is wel, ik zeg dat graag
toe, om in de komende Miljoe–
nennota in een van de bijlagen al
datgene aan te bieden waardoor het
ook de Kamer mogelijk wordt
gemaakt om in dit dossier binnen het
grote geheel van alle factoren die de
collectieve-lastendruk bepalen, zijn
weg te vinden. Wij zullen proberen
daaraan enkele tentatieve conclusies
en oriëntaties te verbinden. Op die
manier kunnen wij gezamenlijk
inhoud geven aan een gedachtenwis–
seling die wat mij betreft, zou
kunnen leiden tot een variant op de
huidige definitie, na ommekomst van
deze periode en op weg naar 1994.
Waarom zou dat niet mogelijk zijn?
Het is ook in het verleden wel
gebeurd.

sprekers die dit punt aan de orde
hebben gesteld. De minister zegt toe
om in de Miljoenennota daaraan een
paragraaf of hoofdstuk te wijden. Ik
zou graag zien dat daarin dan ook
heel duidelijk naar voren komt het
gevolg van een andere definitie van
de collectieve-lastendruk. Het gaat
mij niet alleen om een lager
percentage. Het verschil dient tevens
te betekenen een versterking van de
eigen verantwoordelijkheid van
werkgevers en werknemers. Mij lijkt
dat een heel belangrijk aspect.

krijgen om eraan te voldoen. Dit lijkt
mij niet direct een produktieve
bijdrage aan de bevordering van het
bescheiden blijven van de loonont–
wikkeling.
De heer Ybema (D66): Ik heb niet
bedoeld een waarde oordeel uit te
spreken over de suggestie van
minister De Vries. Ik heb dit punt
vooral opgevoerd, omdat het een
element kan zijn dat in de boezem
van het kabinet leeft en deze zomer
betrokken kan worden bij het
gesprek met werkgevers en
werknemers. Ik sta er op dit moment
volstrekt neutraal tegenover. De
opvatting van de minister op dit punt
is mij bekend en ik moet zeggen dat
ik daar bepaald niet ongevoelig voor
ben.

De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de
voorzitter! Ik behoor ook tot de

Minister Kok: Dat is zeker een
belangrijk aspect, waarover uiteraard
in het kabinet verder moet worden
gesproken en ook met de eerstbe–
trokken collega's die op het vlak van
de sociale verhoudingen en in het
kader van de verantwoordelijkheids–
verdeling tussen overheid enerzijds
en werkgevers– en werknemersorga–
nisaties anderzijds een bepaalde
verantwoordelijkheid dragen. Het
aspect van de zich wijzigende
verantwoordelijkheidsverhoudingen
en de vraag wat in dat verband in de
CLD op termijn moet worden meege–
nomen, zijn daarbij zeker relevant.
Ik meen dat ik zijdelings, zij het
kort, al ben ingegaan op de vraag
van de heer Schutte over de
mogelijkheden die het kabinet heeft
om bovenwettelijke premies te
beïnvloeden.
Ik kom nog even bij een kwestie
die enigszins hiermee verband houdt
en die door de heer Ybema naar
voren is gebracht, namelijk het
eventueel verlagen van de
zogenaamde overhevelingstoeslag
per 1 januari a.s. Hij refereerde aan
persberichten van vandaag. Naar
mijn beste weten is hierbij geen
sprake van een beleidsvoornemen,
noch van het kabinet als geheel noch
van de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Dit geeft mij wat
meer vrijheid om te zeggen ik mij
nogal kritisch zou opstellen als die
gedachte zou opkomen. Ik verschil
daarin van mening met de heer
Ybema, die naar ik begrijp daarvoor
juist enige sympathie heeft. Als de
overhevelingstoeslag op 1 januari
a.s. wordt verlaagd, betekent dit een
lastenverlichting voor werkgevers en
een lastenverzwaring voor
werknemers. Dit houdt in dat
werknemers de neiging krijgen meer
loonsverhoging te vragen en dat
werkgevers meer financiële ruimte

Minister Kok: Voorzitter! Ik ben de
Kamer nog een enkele opmerking
verschuldigd inzake de financiering
van de BTW-verlaging, hoewel ik
begrijp dat ik dan weer de Rubicon
van de begrotingsvoorbereiding
1993 oversteek, zodat ik voorzichtig
rnoet zijn. Ik heb de neiging als
minister van Financiën om deze zaak
integraal te benaderen en dus de
begrotingsvoorbereiding 1993 als
een geheel te bezien en niet al te
veel in compartimenten. Binnen het
geheel van die begrotingsvoorbe–
reiding 1993 staan wij voor een
aantal taken. Eèn taak is ervoor te
zorgen dat de reductie van het finan–
cieringstekort opnieuw op maat
gesneden zodanig plaatsvindt dat wij
er 0,5% afhalen, zodat dat tekort in
1993 op 3,75% uitkomt. Wij zullen
uiteraard rekening houden met de
plafondwaarde CLD. Ik heb al
gezegd dat ik verwacht dat de
gunstiger ontwikkeling van de
economie en dus ook van de belas–
tingopbrengsten een bijdrage kunnen
leveren tot een gunstige ontwikkeling
van de CLD. Wij staan voor de
opgave om zo goed mogelijke
afwegingen te maken als het gaat
om beleidsprioriteiten die in de
begroting voor 1993 gelden. Tegelij–
kertijd zal er sprake moeten zijn van
een sluitende financiering van het
geheel van lastenverlichting waar die
mogelijk is - lees BTW-verlaging als onderdeel van het totale fiscale
dossier en een inkomensbeeld dat
voldoende recht doet aan die
normen die de regering hebben
geleid tot de uitspraak in de brief van
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27 april jl. dat zij in een uitkomst,
zoals in die brief geschetst, niet zal
berusten.
Dat geheel kan vorm krijgen op
een wijze, waarbij ook rekening
wordt gehouden met de nieuwe
inzichten in de economische ontwik–
keling. De heer De Vries heeft als
gevolg van een drukfout per ongeluk
de Voorjaarsnota aangeboden, heb ik
uit een opmerking van de heer
Terpstra begrepen. Ik denk niet dat
dit op zichzelf een reden is geweest
om in het afgelopen weekend een
voorschot te nemen op de wijze
waarop wij de BTW-verlaging gaan
financieren. In ieder geval lijkt het
mij correct, in de totale balans van
inkomsten en uitgaven in 1993,
inclusief de BTW-verlaging, rekening
te houden met de geactualiseerde
inzichten van deze zomer in de
ontwikkeling van de economie en
van de belastingopbrengst. Daar lijkt
mij helemaal niets verkeerd aan. Het
lijkt mij een nette methode van
begroten.
De heer De Korte (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Ik meen van de
minister te horen dat als de groei
meevalt de belastingen zullen
meevallen. De lastendruk zou dan
lager zijn.
Maar wacht even! Als de groei
bijvoorbeeld dit jaar meevalt, zal dat
het volgend jaar gunstige conse–
quenties voor de belastingen
hebben. De minister weet dat wij dat
altijd een jaar later merken. Dat
betekent dat als de groei nu iets
meevalt, dat nu een iets beter
noemereffect geeft. Dat is gunstig
voor de collectieve-lastendruk. Het
jaar daarop geeft dat juist een
hogere coilectieve-lastendruk, omdat
dan de belastingen binnenkomen. De
redenering van de minister van
zoëven gaat dus niet helemaal op.
Minister Kok: Wij zullen kijken wat
het CPB straks voor ons berekent.
De heer De Korte (VVD): Ik vraag
de minister of hij deze heldere
redenering kan volgen.
Minister Kok: De redenering is
glashelder, maar tegelijkertijd is voor
mij ook glashelder dat het CPB, alle
effecten van de economische
ontwikkelingen in beschouwing
nemend en de voorlopige beleids–
voornemens van het kabinet
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Minister Kok: Korter dan u denk ik,
maar dat is alleen maar beroepsja–
loezie!

Een stevig punt is nog de
aanwending van de extra aardgas–
baten van 1992. Voor de lijn die ik in
de UCV heb gevolgd heb ik brede
steun gekregen. Excuses dat ik weer
zeg "sommigen van u", maar ik heb
niet steeds iedere naam bij ieder
onderwerp opgeschreven.
Sommigen van u zeiden dat het toen
was afgesproken. Ik meen dat dit
staatsrechtelijk niet helemaal correct
is, want wij hebben daar niet zitten
onderhandelen. Mijn opvatting was
dat wat er aan meeropbrengsten
beschikbaar zou zijn uit onvoorziene
exportbaten moest worden ingezet
voor versterking van de economische
structuur. Sommigen zeggen dat dit
simpeler moet worden gedaan en
gewoon moet worden beperkt tot dè
infrastructuur: een weg, een
vaarweg, een spoorlijn, een tunnel,
een brug en that's it. De voorkeur die
ik daar heb geformuleerd had
betrekking op de versterking van de
economische structuur. Ik meen in
die UCV een aanduiding in
trefwoorden gegeven te hebben wat
ik daaronder versta. Dat kunnen heel
goed gedefinieerde onderdelen zijn
van de kennisinfrastructuur. Dat is
dus niet zomaar een fietsenhok bij
een lagere school. Het kunnen ook
projecten zijn in het kader van stede–
lijke vernieuwing. Bovendien kan het
bodemsanering zijn, niet iedere en
overal, maar wel als onderdeel van
een project dat qua structuurver–
sterking binnen de termen valt.
De heer Terpstra heeft geïnfor–
meerd naar mijn mening over de
desbetreffende kameruitspraak. In
de tekst daarvan komen de woorden
"monumentale investeringen" voor.
De Kamer is natuurlijk meester van
haar uitspraken en definities, maar ik
zou er problemen mee hebben als de
aardgasbaten werden benut voor
monumentenzorg en –vernieuwing
door het hele land, overal waar maar
een gevel of een brug te moderni–
seren of te renoveren is, omdat dit
onder economische structuur valt.
Dat lijkt mij geen goede lijn, met alle
respect voor de prioriteit die aan
monumentenzorg, –beheer en
–modernisering wordt gegeven. Maar
ik kan dit niet rechttoe rechtaan met
de economische structuurversterking
in verband brengen, tenzij het
renovaties of restauraties van
monumenten betreft die verge–
lijkbaar zijn met wat ik heb gezegd
over de bodemsanering, hoewel deze
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kennende, toch een relatief gunstige
ontwikkeling van het verloop van de
CLD laat zien. Als die deze zomer
bevestigd wordt - wij krijgen
natuurlijk half september pas de
Macro-economische verkenningen zal de heer De Korte toch niet met
mij treuren dat, ondanks het
glasheldere van zijn analyse, de
uitkomst er niet om liegt.
De heer De Korte (VVD): Voorzitter!
Als het planbureau voor het volgend
jaar op papier iets laat zien dat de
minister goed uitkomt, spreekt hij
over een gunstige ontwikkeling. Als
het planbureau nu op papier iets
over het financieringstekort voor dit
jaar laat zien dat ongunstig is, is dat
niet relevant. Dat deugt niet!
Minister Kok: Dat zou alleen niet
deugen als ik van de zomer als een
boekhouder achterover zou leunen
en uit het raam ging zitten kijken
tijdens de besprekingen over de
begroting. Wij gaan natuurlijk juist
van de zomer zorgen dat zowel voor
1993 als voor het lopende jaar
opnieuw wordt voldaan aan datgene
waarop wij hebben ingezet. De heer
De Korte heeft een paar jaar meege–
lopen in het vorige kabinet. Hij weet
dat ook als het gaat om invloeden
die op het lopende jaar betrekking
hebben de discussie over de
hangpuntenbrief en de augustusbrief
in het kabinet mee in het teken staat
van de eventualiteit van tussentijdse
maatregelen en tussentijdse bijstel–
lingen. Helaas heb ik dat de
afgelopen twee jaar ook een paar
keer moeten ervaren. De ene keer
veranderde het beeld van de econo–
mische groei in Duitsland nogal en
de andere keer was er de inval van
Irak in Koeweit. Dat leidde ertoe dat
diep in de maand augustus het
planbureau niet alleen voor het
nieuwe jaar, maar ook voor het
lopende jaar met ongunstige bijstel–
lingen kwam. Op grond daarvan
moesten wij ook voor het lopende
jaar tot aanvullende maatregelen
komen. De heer De Korte moet zich
geen zorgen maken. Ik ga van de
zomer niet slapen!
De heer De Korte (VVD): Ik hoop
toch dat u met vakantie gaat!
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vergelijking wat mank gaat. Dan
houdt het verband met bepaalde
stedelijke vernieuwingsprojecten. Ik
kan mij dus wel voorstellen dat het in
bepaalde gevallen in één project
gecombineerd wordt.
Nu terug naar de hoofdroute. De
decentralisatiegesprekken met IPO
en VNG zijn de afgelopen maanden
goed verlopen. Ik weet dat er gelei–
delijk wat cynisme is ontstaan over
dit beleidsonderdeel in die zin dat
men zich afvraagt of het wel loopt en
of het niet te traag gaat. Ja, het gaat
in een aantal opzichten te traag.
Maar als bestuurlijk proces van het
verplaatsen van een aantal verant–
woordelijkheden en activiteiten naar
overheden die dichter bij de burger
zijn, verloopt het gunstig. Alleen gaat
het op een aantal punten langzamer
dan wij dachten.
Ik zou niet direct kunnen zeggen
wiens schuld dat is. Het kan zijn dat
dit hele proces ook in de kring van
gemeenten en provincies wat
weerbarstiger en lastiger is dan men
dacht na de verbale gymnastiek, als
het concreet om praktische zaken
gaat. Het kan zijn dat regering,
departementen of mensen die
bepaalde belangen verdedigen dan
wel vertegenwoordigen, bij het horen
van het begrip decentralisatie een
heel prettig gevoel krijgen, maar dat
het net een slag anders wordt, als
wordt meegedeeld dat zij er ook
onder vallen.
Misschien kan ook de Kamer iets
aan een zekere zelfinspectie doen. Er
is een merkwaardig verschil. Aan de
ene kant is er de vrijwel algemene
instemming met verbreding van het
dossier, ook verleden jaar bij de
algemene beschouwingen. Ik wijs op
de motie-Brïnkman/Wöltgens. Het
moest dus veel breder, veel
energieker en veel enthousiaster.
Aan de andere kant, als de concrete
overheidstaken aan de orde zijn,
vormt er zich naar mijn steüige
overtuiging ook in de Kamer wel
eens een klein collegiaal groepje
kamerleden rondom een te verde–
digen bastion van een overheids–
dienst of een onderdeel daarvan.
Daar kunnen soms heel goede
redenen voor zijn, maar toch is er
sprake van een discrepantie, een
spanning.
Bij de vervolgbesprekingen over de
decentralisatie hebben wij vastge–
steld dat het proces qua bestuurlijk
overleg goed verloopt. Men is struc–

Minister Kok: Dat is jammer. Ik denk
niet dat ik aan overtuigingskracht
win door mijzelf te herhalen, maar ik

probeer aan te geven dat het wel
degelijk van belang is. Juist in
situaties waarin gemeenten,
provincies en regio's - maar meestal
dus gemeenten - niet al te goed in
de slappe was zitten, dus vaak voor
een drempel staan, wel enige
mogelijkheden hebben, maar niet
voldoende, is het van groot belang
dat via die additionaliteit de hand
van de gemeenten en de hand van
het Rijk elkaar vinden en een
gezamenlijke vuist maken.
De heer Melkert heeft opmer–
kingen gemaakt over de proble–
matiek die verband houdt met het
onvoldoende snel van de grond
komen van overheidsinvesteringen.
Want, zo zei hij, het gaat niet alleen
om de hoogte van het financierings–
tekort en om de reductie van het
tekort, het gaat om de samenstelling
van de uitgaven en het gaat om een
groter accent van de overheidsinves–
teringen binnen die uitgaven. Ik deel
zijn analyse. Ik deel ook zijn
ongeduld als het gaat om het maken
van meer tempo. Dat betekent dat
de regering zich straks bij het
voorbereiden en indienen van het
wetsvoorstel voor het aardgasbaten–
fonds rekenschap zal moeten geven
van het belang dat in het geding is.
Wij hebben hier enkele weken
geleden over het Infrastructuurfonds
gesproken. De Kamer heeft dat
goedgekeurd en het ligt thans voor
in de procedure bij de Eerste Kamer.
Uit het aardgasbatenfonds en
mogelijk andere opbrengsten komen
in de loop van de jaren voedingsmid–
delen beschikbaar voor investeringen
in die infrastructurele sfeer. Uit dat
aardgasbatenfonds kunnen dus
belangrijke activiteiten worden
gefinancierd, die van betekenis zijn
voor nu en later. Ik heb heel goed
begrepen dat de heer Melkert ook
een relatie legt met het project
Wijkertunnel, waarover in besloten
kring overleg heeft plaatsgevonden.
Het is niet aan mij om hierop nu al te
improviseren zonder een evaluatie,
die waarschijnlijk de komende dagen
al zal plaatsvinden binnen het
kabinet, met een briefing door
mevrouw Maij-Weggen. Ik wil wel
zeggen dat ik de wenselijkheid en de
noodzaak van extra geld voor de
infrastructuur van harte onderschrijf.
Vandaar ook dat fonds en vandaar
ook een slagvaardige totstand–
brenging van dat fonds. Vandaar ook
het belang om in procedurele zin
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tureel met een aantal belangrijke
onderdelen bezig die inderdaad voor
decentralisatie in aanmerking komen.
Er zijn ook grotere posten bij.
Mevrouw De Graaff-Nauta heeft dat
enkele weken geleden in een
mondeling overleg ook uitvoerig
uitgelegd en toegelicht. Maar op de
korte termijn, met name in het jaar
1993, is het niet mogelijk om de
ambitieuze financiële taakstelling die
wij geformuleerd hebben, volledig te
realiseren.
In de discussie die wij in het
kabinet hebben gevoerd, hebben wij
een afweging gemaakt of het niet
verstandig was om twee dingen te
doen. Zouden wij niet uit deze
middelen dat eenmalige tekort voor
1993 moeten dichten en dan tegelij–
kertijd moeten proberen met
gemeenten en provincies, binnen de
definitie van de economische struc–
tuurversterking, tot afspraken te
komen die ertoe leiden dat in het
kader van één op éèn, dus één
gulden van het Rijk op éèn gulden
van de gemeente of provincie, struc–
tuurversterkende investeringen
plaatsvinden. Dat kan namelijk in een
aantal gevallen betekenen dat er
investeringen tot stand komen die
zonder die additionaliteit niet tot
stand zouden komen. Wij gaan niet
nodeloos versnipperen en wij gaan
ook niet om snel te zijn, marchan–
deren met de criteria. Wij willen wel
binnen de criteria en binnen het
gegeven van zo weinig mogelijk
versnippering ervoor zorgen dat daar
waar tempo kan worden gemaakt,
dat tempo ook wordt gemaakt. Het
gaat immers ook om een bijdrage via
die impuls aan een versnelde econo–
mische ontwikkeling in regio's op
terreinen die van belang zijn voor de
burgers.
De heer De Korte (VVD): Maar het
kabinet krijgt nu toch absoluut geen
additionaliteit. Hier worden alleen
projecten aangedragen waarin de
gemeenten toch al zouden inves–
teren, waarvoor zij toch al die ene
gulden opzij zouden leggen? Het
enige dat de minister bereikt, is dat
hij maar de helft van de impuls van
zijn kant uitdeelt. Ik kan dat niet
anders zeggen, ook niet na de
verklaring van de minister.
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bepaalde verbeteringen tot stand te
brengen, zoals de Tracéwet en de
NIMBY-wet. Vandaar ook de
verbinding die het kabinet zeker wil
leggen met vragen die hier door de
Kamer zijn gesteld, ook over de
eventualiteit van de armlengte van
de heer Reitsma, om het maar zo uit
te drukken, en een eventuele verzelf–
standiging in enigerlei vorm. Ik
beloof u graag, dat ik in het licht van
dit debat en in het licht van de
besprekingen over het Infrastructuur–
fonds en de motie-Reitsma/Van der
Vaart daarbij straks richting Miljoe–
nennota zal zorgen voor een
zodanige informatie aan de Kamer,
dat wij hier ook voortgang kunnen
boeken. In de tussentijd zal ik er bij
de collega's die het als eersten
betreft, op aandringen om het
wetsvoorstel aardgasbatenfonds met
spoed in het kabinet te doen behan–
delen en rekening te houden met de
opmerkingen en de toezeggingen.
Voorzitter! Dat brengt mij tot de
categorie varia, waar echter belang–
rijke onderwerpen bij zitten. Aller–
eerst de kwestie van de onderwijssa–
larissen. Het kabinet zal zich op korte
termijn een finaal oordeel vormen
over de wijze waarop over het
loonstructuuronderzoek moet
worden geoordeeld. Wij zullen in de
komende weken alle aspecten die
met de begroting van Onderwijs en
Wetenschappen verband houden,
daarbij betrekken. Deze moeten
worden meegewogen en bezien voor
een antwoord op de vraag of en, zo
ja, in welke mate en langs welke weg
er kan worden begonnen met het
selectief en stapsgewijze wegnemen
van knelpunten in de rechtsposi–
tionele sfeer in het onderwijs. Als u
het mij vraagt - en u vroeg het mij ben ik geneigd om dat steeds zoveel
mogelijk te plaatsen in het bredere
kader van de kwaliteit van het
onderwijs. Het is van groot belang,
dat deze publieke dienst die voor
huidige en toekomstige generaties
van zo'n grote betekenis is, goed
functioneert. Als er kritisch wordt
geoordeeld op grond van onderzoek
over de hoogte van de salariëring,
moet het kabinet zich daar niet van
af maken. Dat gebeurt niet in het
gehele onderwijs van hoog tot laag,
maar ook selectief kijkend naar
knelpunten.
Waar ik mij ook niet van wil
afmaken, is het samen met collega
Ritzen en uiteindelijk met de gehele

ministerraad wegen van de achterlig–
gende factoren, die verklarend zijn
voor wat de eenmalige en structurele
onderuitputting op de onderwijsbe–
grotingen heet. Ik kom ook de laatste
uren in de media hier en daar weer
fantastische bedragen tegen, die ik
ook niet kan plaatsen. Ik weet wel,
dat op de begroting van Onderwijs
en Wetenschappen in de achterlig–
gende periode enige incidentele
onderuitputting is ontstaan. Dat is
eenmalig geld, dat je ook niet struc–
tureel kunt uitgeven. Tegelijkertijd
hebben wij gezien, dat op de
begroting van Onderwijs en Weten–
schappen ook enige structurele
onderuitputting is ontstaan, soms
ook van beleidsmatige aard. U kent
het begrip, dat het natuurlijk wat
uitmaakt of bewindslieden en
medewerkers van een departement
op enig moment de zaak nog eens
natellen en zien, dat het allemaal
toch niet zo somber is als zij
dachten. Dat zijn de onverwachte
meevallers. Maar er zijn ook onder–
uitputtingen mogelijk, die het gevolg
zijn van bewust gekozen beleid. Wij
willen die de komende dagen en
weken ook nader analyseren in het
kader van de begrotingsvoorbe–
reiding. Wel, het is mijn voornemen
om hier gewetensvol mee om te
gaan en straks de ministerraad
voorstellen te doen, kan het zijn in
samenspraak met de collega's van
Onderwijs en Wetenschappen, om te
zien of de twee met name door de
heer Melkert genoemde aspecten
met elkaar zijn te combineren. Ik ga
niet uit van mechanische verbanden.
Ik zou het hier eigenlijk van mijn kant
bij willen laten, hoewel ik begrijp, dat
het misschien nu pas interessant of
spannend begint te worden.
De heer Leerling heeft gevraagd
naar concrete maatregelen op het
vlak van opvang van asielzoekers. Ik
zou erop willen wijzen, dat het
kabinet op dat vlak al veel heeft
gedaan en veel vernieuwend beleid
op gang heeft gebracht. Daarbij
wordt steeds de hele keten bezien,
dat wil zeggen van binnenkomst tot waar dat kan - op een humane wijze
ook weer weggaan. Soms kan dat
dus niet. Dan is de verblijfsstatus in
het geding. Wij zullen dus ten
aanzien van instroom, opvang en waar nodig - verwijdering in de
komende tijd aanvullende beleidsaf–
wegingen moeten maken, omdat ik u
niet wil onthouden dat er grote

zorgen zijn over de verdere kosten–
ontwikkeling op het terrein van het
verblijf van de asielzoekers. Dat is
een merkwaardig gegeven, omdat
wij er in de afgelopen maanden juist
in zijn geslaagd, de instroom wat te
beperken. Maar kennelijk is dat nog
maar een deel van het verhaal.

Minister Kok: Zeker.
Onder de categorie "varia" krijg ik
een aantal onderwerpen aangereikt,
zoals de jeugdhulpverlening en de
relatie tot de decentralisatie-impuls,
het kostenverhaal bodemsanering en
het moeten geven van een tijdige
reactie op het rapport van de
commissie-Van Vollenhove. Ik
verzoek de geachte afgevaardigde de
heer Melkert mij toe te staan dit alles
in de afwegingen rondom de
begroting voor 1993 te betrekken,
waarbij ik wel de bijzondere aante–
kening maak dat vooral het rapport

Tweede Kamer

Voorjaarsnota

24juni 1992
TK93

De heer Leerling (RPP): Ik dank de
minister voor zijn toelichting, maar
dit blijkt dus weer van die
open-einderegelingen te zijn
waarover wij ons zorgen moeten
maken.
Minister Kok: Jazeker moeten wij
ons daar zorgen over maken. Wij
moeten ons daar niet te gemakkelijk
van af maken, zoals u ook niet heb
gedaan. Die open-einderegeling is
onder andere ook een regeling van
dat karakter, omdat de factoren die
ertoe leiden dat mensen hun land uit
worden geduwd, ook door ons niet
kunnen worden beheerst. Wij kunnen
proberen om op een verantwoorde
manier een beperking aan te
brengen in de kostenontwikkeling,
maar de mogelijkheden die wij
daarbij hebben, hebben hun grenzen.
De heer Leerling (RPF): Ik ga
uiteraard niet met deze minister het
debat aan over de asielzoekerspro–
blematiek, maar ik betwijfel in dit
geval of er altijd sprake van is dat
mensen uit het land worden gedrukt.
Maar goed, dat is een ander verhaal.
Ik denk dat het kabinet nogmaals
onder ogen moet worden gebracht
dat hier een punt ligt dat heel
nadrukkelijke aandacht behoeft
vanwege het open-eindekarakter. Wij
zullen toch met elkaar moeten zien
dat wij de uitgaven die samenhangen
met de opvang van asielzoekers
zoveel mogelijk in de tang houden.
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van de commissie-Van Vollenhove,
maar dan meer ook het gehele
dossier waarin dat rapport wordt
geplaatst, een materie betreft die
gepaard gaat met fikse bedragen in
de vorm van claims. Dan praten wij
niet alleen over natuur– en recreatie–
beleid, maar ook over landinrichting,
landschap in den brede. De heer
Melkert was zo vriendelijk te zeggen
hierbij toch ook op mij als minister
van Financiën te rekenen. Ik wijs
hem er echter op dat de minister van
Financiën dat niet in zijn eentje af
kan. Dat is een kwestie van in de
eerste plaats zien hoe je met
herschikkingen binnen de totale
begroting van LNV meer ruimte kunt
maken dan thans gebeurt en in de
tweede plaats hoe daarvoor voor het
overige, naar de mate waarin dit in
de komende weken een prioriteit van
het kabinet zou blijken te zijn, ruimte
wordt gemaakt binnen het geheel
van de afwegingen van de raad, dus
in de generale sfeer. Wij zullen er in
ieder geval voor zorgen dat het
tijdstip van het publiceren van een
kabinetsstandpunt voldoet aan de
norm die de heer Melkert daarvoor
gesteld heeft. Wij zullen dat op korte
termijn, tijdens en onmiddellijk na de
zomer doen.
Dan de gemeentelijke impuls.
Inderdaad is in het regeerakkoord
afgesproken en in het bestuursak–
koord bekrachtigd, dat de investe–
ringen op het gemeentelijke niveau
met 50 mln. per jaar zullen worden
gediend door een impuls die daar
vanuit de overheid aan wordt
gegeven, indien het financierings–
tekort dat toelaat. Wij zullen bij de
voorbereiding van de begroting voor
1993 en in het verlengde daarvan
ook die van 1994 moeten zien of
wordt voldaan aan de norm, dat het
financieringstekort dat toelaat Ik
wijs er wel op dat dit een claim
betreft, een verlangen van de lagere
overheden, die niet zonder meer tot
de categorie doorsnee claims kan
worden gerekend. Het kabinet is hier
gehouden om, kijkend naar de letter
en de geest van het bestuursak–
koord, op enig moment toch ook de
bewijslast te leveren dat het niet kan.
Ik begrijp de aansporing van de heer
Melkert dat hier toch wel een duide–
lijke krachtsinspanning van het
kabinet wordt gevraagd om dit wel
binnen de grenzen van de begroting
1993-1994 te brengen.
De heer Schutte heeft gevraagd

naar een nadere onderbouwing van
de verhoging van het huurwaarde–
forfait per 1 januari, op het moment
dat de begroting gepresenteerd
wordt. Daar zullen wij uiteraard aan
voldoen.
De heer Van Dls heeft een vraag
gesteld over de subsidietaakstelling
voor 1992. Hij noemde een bedrag
van 981 mln. De invulling van de
subsidietaakstelling staat los van de
voortgangsrapportage tweede spoor.
In die rapportage wordt verslag
gedaan van de zogenaamde herover–
wegingsonderzoeken naar subsidies
die in september 1991 zljn gestart.
Over de invulling van de subsidie–
taakstellingen is de Kamer geïnfor–
meerd in de begrotingshoofdstukken
voor 1992. Anders gezegd: die
heroverwegingsonderzoeken
bevatten bepaalde elementen die
mogelijk bruikbaar kunnen zijn voor
beleidsbeslissingen met het oog op
de komende tijd. Zij hebben echter
geen rechtstreeks verband met de
hoogte van de subsidietaakstelling
voor thans.
De heer Terpstra heeft gesproken
over de nul-begroting. Het valt mij
op dat het begrip "nul-begroting"
toch vaak verschillende duidingen
meekrijgt in de discussie. De duiding
die de heer Terpstra daar nu vooral
aan gaf, was dat je in de verwach–
tingen die bijvoorbeeld in de richting
van departementen, dus in onder–
delen van de rijksuitgaven, worden
gewekt, toch zult moeten
overwegen, met nul te beginnen. Het
woord zegt het al, voorzitter! Als je
dan wat krijgt, is dat meegenomen,
terwijl er in de huidige manier van
werken met de mechanismen die
daarbij ook worden gehanteerd "au"
geroepen wordt als je niet helemaal
krijgt waarop je gerekend had. Ik
word erop gewezen dat hieraan toch
een groot aantal complicaties
verbonden zijn. Tja, dat zou eens niet
zo zijn! Een van die complicaties is
dat bijvoorbeeld verschillende begro–
tingsartikelen ook de sporen dragen
van bepaalde ramingen van de
demografische ontwikkeling. In de
nul-benadering van de heer Terpstra
zal men dus ook correcties moeten
aanbrengen.
Ik heb, ter voorbereiding van een
UCV die voorzien was voor half juni
maar die vervolgens toch niet is
doorgegaan, vragen gekregen van de
Commissie voor de rijksuitgaven, om
de hele problematiek rond de

nul-begroting door medewerkers van
Financiën te laten belichten. Een
aantal vragen die daarover zijn
gesteld, hielden ook verband met de
wijze waarop de loon– en prijsbij–
stelling functioneert. Bij een aridere
gelegenheid zou daarover dan beter
gesproken kunnen worden.
Geleidelijkaan kom ik bij enkele
punten die het internationale deel
betreffen. Eerst de EG-uitgaven. In
het bijzonder zijn daarover twee
punten naar voren gebracht. Aller–
eerst is vanmiddag gesproken over
de landbouwuitgaven. Als ik het
goed zie, is de positie van de
Europese Commissie de volgende.
Men heeft gezegd: laat het 74%
aandeel in de ontwikkeling van het
BNP de basis en het uitgangspunt
zijn en blijven voor de toepassing
van het landbouwrichtsnoer. Daarte–
genover wordt de opstelling hier in
deze Kamer geplaatst, in het
bijzonder die van de heer Melkert. Ik
meen overigens dat ook de heer De
Korte zich in die richting uitsprak.
Het handhaven van de EG-landbouw–
uitgaven op het niveau van het reële
74% aandeel in de groei van het BNP
zou feitelijk in de komende jaren te
hoog zijn. Men zou dit als een
maximum moeten zien en daaronder
moeten duiken.
De stand van zaken in het
Europese debat is deze. Nederland
zet zich, waar dat kan, in voor
verlaging van het richtsnoer, maar
vindt een grote meerderheid van de
lidstaten tegenover zich. Dat heeft
er, ook in de voorbereiding van de
Top van Lissabon in de komende
dagen, toe geleid dat er ook een
discussie op gang is gekomen over
de vraag of je het landbouw–
richtsnoer misschien toch niet moet
handhaven op het niveau zoals door
de Commissie voorgesteld is. Dat
werd door een land als Nederland als
te hoog ervaren, waarbij bepaalde
andere uitgaven onder het niveau
van het richtsnoer worden gebracht.
Persoonlijk vind ik dat eerlijk gezegd
geen fraaie manier van werken. Als
er namelijk ruimte zou zijn voor
verlaging, waarom wordt dan niet
gewoon een verlaging van het richt–
snoer toegepast? Maar hier zijn
kennelijk de politieke haalbaarheid
en presentatie in het geding. Als aan
mij als minister van Financiën,
sprekend namens de Nederlandse
regering, wordt gevraagd hoe
Nederland zich opstelt in het interna–
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tionale overleg over de hoogte van
het richtsnoer, dan zeg ik zonder
reserve dat Nederland een voortrek–
kersrol heeft in het streven om dat
mechanisme van 74% van de groei
van het BNP neerwaarts te
doorbreken om daarmee ruimte te
maken voor andere prioriteiten. Ik
zeg er echter tegelijkertijd bij - dat is
ook uit andere gelegenheden al
bekend - dat de haalbaarheid van
dat streven of uitgangspunt aan
beperkmgen onderhevig is.
De heer Melkert stelde ook de
VK-correctie aan de orde, die
natuurlijk nauw samenhangt met de
netto betalmgspositie van het
Verenigd Koninkrijk. Ik weet niet wat
er op dit soort punten in concreto op
de Top van Lissabon aan de orde
komt. Ook de agenda daar zal
immers haar beperkingen hebben.
Maar wij kunnen het ons natuurlijk
niet permitteren om aan het
Verenigd Koninkrijk concessies te
blijven doen in financieel-budgettaire
zin die ten koste gaan van hetzij de
andere lidstaten, hetzij het zo
belangrijke uitgavenniveau op de
terreinen die werkelijk prioritair zijn
voor de EG van de komende jaren.
Sprekend over de besluitvorming
in het kabinet over internationale
hulp en samenwerking, heeft de heer
Melkert gerefereerd aan de opmer–
kingen die minister-president
Lubbers in Rio heeft gemaakt
rondom de 1% BNP voor ODA. De
heer Melkert heeft gevraagd of het
kabinet bereid is om bij komende
gelegenheden de contouren aan te
geven van een meerjarige aanpak die
erop gericht is om in die richting te
gaan en dat als uitgangspunt van
beleid te nemen. Ik zeg dat graag
toe. Het biedt ons dan ook een basis
om aan de hand van geschreven
materiaal van gedachten te wisselen.

proces rond de kaderbrief ook de
grenzen bepaald van tot waar het in
die uitwisseling tussen interne en
externe veiligheid wil gaan. Ik sta
overigens straks in het licht van de
besprekmg van de begroting voor
1993 volledig open voor opmer–
kingen, suggesties en debatten over
dit alles Ook in de zomerronde van
de begrotingsvoorbereiding zal dit
mede aan de orde zijn.
Dit brengt mij tot een afsluiting. Ik
heb goed verstaan dat de nota
Buitenlanduitgaven op dit moment
uitsluitend kon worden behandeld
voor zover het het eerste deel (de
eerste paragraaf) betrof. Zelfs die
eerste paragraaf bevindt zich ergens
in de grijze zone tussen een beleids–
voornemen van het kabinet en
tegelijkertijd toch nog geen deel van
de officiële Miljoenennota. Ik denk
dat ik de kortheid van dit debat het
beste dien door te zeggen dat ik de
gemaakte opmerkingen over de door
het kabinet gemaakte keuzen (de
wijze waarop de prioriteiten zijn
bepaald) met mij meeneem en graag
betrek bij de verdere afweging die
het kabinet met het oog op de
Miljoenennota maakt. Het debat over
dit alles zal dan waarschijnlijk bij de
algemene beschouwingen meer tot
gelding kunnen komen.
De heer Schutte (GPV): Betekent
dit dat het door de meeste woord–
voerders genoemde punt, namelijk
de overheveling van 100 mln. van
Ontwikkeüngssamenwerking naar
Onderwijs en Wetenschappen,
bespreekbaar is om er eventueel
wijzigingen in aan te brengen?

Mmister Kok: Ik ben vnjwel gereed
met mijn antwoord. Mijn excuses,
voorzitter.
De heer Melkert heeft een verband
gelegd tussen de prioriteitsver–
groting voor interne veiligheid en het
verder gaan met beperkingen in de
uitgaven op het punt van het defen–
siebeleid. Het kabinet heeft thans in
de voorbereiding van de begroting
voor 1993 in het besluitvormings–

Minister Kok: Het kabinet heeft niet
zonder slag of stoot in de besluit–
vorming rond de kaderbrief zijn
posities bepaald en zijn keuzes
gemaakt. Het heeft er nu melding
van gemaakt in de nota Buitenland–
uitgaven als bijlage bij de
Voorjaarsnota. Het is absoluut niet
zo dat ik vanavond deze zaal verlaat
met de gedachte, dat morgen nog
maar eens anders te gaan doen. Ik
luister tegelijkertijd met een scherp
oor naar de argumenten die van de
zijde van de Kamer worden gehan–
teerd bij het bekritiseren en becom–
mentariëren van onderdelen. Ik vraag
daarvoor uiteraard de aandacht van
mijn collega's. Zonder enige belofte
of suggestie te doen, kan ik wel
zeggen dat in de finale opstellmg van
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De voorzitter: Mag ik de minister
even onderbreken met de vraag, hoe
lang hij nog denkt te spreken?

de begroting voor 1993 de
argumenten en opmerkingen uit dit
debat zullen worden meegewogen.
Mevrouw Brouwer (Groen Links): U
hebt een aantal vragen over de
inkomensverhoudingen niet beant–
woord, en ik weet niet wat daarvan
de reden Is. Wilt u nog ingaan op de
tweede inspanningsverplichting? Ik
heb gezegd dat, als de eerste naar
voren wordt gehaald, ook moet
worden gekeken naar de sociale
minima, en de daarmee verband
houdende inspanningsverplichting.
Minister Kok: Ik heb daar indirect
wel over gesproken, door te zeggen
dat de ontwerp-begroting voor 1993,
die de komende weken in het kabinet
aan de orde is, een integraal karakter
heeft. Dat betekent dat we in die
integrale behandeling geen stiefkin–
deren maken. De kwestie van de
lastenverlichting, die moet voldoen
aan het doorbreken van de inflatie–
spiraal en het versterken van het
draagvlak voor werkgelegenheid,
staat niet een treetje hoger dan de
inspanningsverplichting van het
kabinet om ervoor te zorgen dat de
woorden "wij zullen niet berusten in
het inkomensbeeld dat is geschetst
in de brief van 27 april", geen holle
woorden zijn. Als u wilt weten hoe
de invulling van de nadere beleidsin–
spanning van het kabinet eruit gaat
zien, is dat, hoewel een begrijpelijke
vraag, een onmogelijke vraag om te
beantwoorden. Maar het inkomens–
beeld - een evenwichtige inkomens–
ontwikkeling en niet berusten in de in
de brief van 27 april geschetste
uitkomst - is gelijkwaardig aan alle
andere onderdelen van de beleidsin spanningen die tot een aanvaardbare
begroting voor 1993 moeten leiden.
Aan de Kamer is het te beoordelen
of dat uiteindelijk aan haar normen
van aanvaardbaarheid voldoet.
De voorzitter: Het woord is aan de
Kamer voor de tweede termijn. De
spreektijd hierbij is een derde van
die in eerste termijn. Het woord is
aan de heer De Korte, voor vijf
minuten.

D
De heer De Korte (VVD): Voorzitter!
De minister zeg ik dank voor zijn
antwoorden. Ik heb geen
commentaar gekregen op de
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paradox die ik heb gesignaleerd ten
aanzien van de mensen in het land
die denken dat ze wel matigen, en de
werkgevers die klagen dat de reële
arbeidskostenstijging 2,5% is, welke
paradox wordt veroorzaakt door het
kabinet. Daarom is het een beetje
gemakkelijk van het kabinet om te
zeggen dat die loonontwikkeling aan
de te forse kant is, en zichzelf dreigt
te versnellen. Het kabinet veroor–
zaakt dat zelf, en vandaar het
pleidooi van de VVD om de lasten–
verzwaringen van 1,5 mld., die
gewoon doorgaan, nog eens te
heroverwegen, en om de
BTW-verlaging alleen uit bezuini–
gingen te financieren. Zo niet, dan is
het een belastingverschuiving. Ik wil
daar iets meer over horen.
De heer Lubbers heeft gezegd dat
de 3,5% inflatie voor dit jaar in 1993
niet overschreden mag worden. Ik
zou graag van de minister van
Financiën willen horen dat hij het
daarmee eens is, en alle instru–
menten in zal zetten om dat te
bereiken. Kan hij die toezegging - ik
vraag dat nogmaals - doen?
De deugdelijke BTW-financiering
is een zwaar punt. Ik heb niet
gehoord, wanneer het wetsvoorstel
wordt ingediend. Dat is van groot
belang, want dan weten we meer. Ik
wil wel van het kabinet horen, of
datgene wat in de kaderbrief staat je mag de inhoud van die brief
eigenlijk niet kennen, maar ik weet
dat dat erin staat - doorgaat,
namelijk dat de prijscompensatie
1993 achter de hand wordt
gehouden, en dat die eventueel voor
de financiering van lastenverlich–
tende maatregelen zal worden
gebruikt. Kan de minister, los van de
kaderbrief, daar nog iets van
zeggen? Hij moet iets zeggen over
die BTW-financiering, voor het
volgend jaar en wanneer die ingaat!
Het laatste kwartaal gaat het via
bezuinigingen. Is de minister dat met
mij eens? Ik heb ook geen
commentaar gekregen op mijn
opmerking, dat al die lastenverzwa–
ringen van het kabinet, krachtens het
nieuwe model van het planbureau,
een structureel verlies in vier jaar tijd
van 70.000 banen verklaren. De
minister heeft ook niet gesproken
over de overreserves van de
fondsen. Ik heb daar de nogal
klemmende opmerking over
gemaakt, dat vooral die van de
centrale fondsen tot negatieve
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waarden zijn teruggebracht. Ik wil
daar commentaar op hebben. Ik heb
ook niets gehoord over de tegen–
vallers bij Sociale Zaken en Volksge–
zondheid en de salarissen in de G en
G-sector. Worden die volgend jaar
door ombuigingen goedgemaakt?
Anders wordt het premieverzwaring.
De minister heeft eerder al
gesproken over ijzeren randvoor–
waarden met betrekking tot het
financieringstekort en de collectieve–
lastendruk. Hij tendeert nu naar
overschrijding van beide normen. Of
de in het WABM-debat aangegeven
berekeningswijze van de CLD is de
juiste en de nieuwe berekeningswijze
volgens het CPB met die
ZW-premies is alleen maar
technisch, maar dan is de verschui–
vingsmaatregel waar het gaat om het
WABM-tarief wel degelijk adequaat
en conform de toezegging. Of dat is
niet het geval - wij moeten dan
uitgaan van 54,0% voor de CLD maar dan moet je ook de nieuwe
berekeningswijze van het CPB voor
het financieringstekort aanhouden.
Het is of het een of het ander. In elk
geval dien ik de volgende motie in.
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslagmg,
overwegende de toezegging van het
kabinet op 8 april 1992 om de invoe–
ringsdatum van de verhoging van de
WABM-tarieven bij een dreigende
overschrijding van de CLD-norm van
53,6% te verschuiven;
verzoekt de regering de ingangs–
datum van de WABM-verhoging van
1 juli tot 1 oktober uit te stellen,

De heer De Korte (VVD): Dat heb ik
in eerste termijn al gezegd.
De heer Melkert (PvdA): Hij denkt
daar nog steeds niet in mee.
De heer De Korte (VVD): Ik heb in
eerste termijn aangegeven wat de
dekking is. De regering heeft zich
eerder voorgenomen om schoolge–
bouwen af te stoten, maar die
kwestie gaat naar volgend jaar of
misschien naar het jaar daarop. Het
zal echter gebeuren, in verband met
het tekort bij Onderwijs. De regering
zal staatsdeelnemingen niet dit jaar
afstoten voor een bedrag van 600
mln., maar volgend jaar, ook in
verband met het tekort van dan. Ik
heb voorgesteld om de afstoting van
de helft van die staatsdeelnemingen
toch door te laten gaan. Dat is dan
de dekking voor die verschuiving van
een kwartaal. Daarmee is de zaak
keurig gedekt.
De heer Melkert (PvdA): De heer
De Korte dacht een goede prijs te
maken door dat nu reeds aan te
kondigen.
De heer De Korte (WD): Het stond
al een jaar in de stukken, dat die
afstoting dit jaar zou plaatsvinden.
Wat de heer Melkert zegt, is dus
onzin. Het is in ieder geval een
adequate dekking, want het is ook de
dekking van het kabinet, weliswaar
voor iets anders.
Dan de kwestie van de infra–
structuur en de aardgasmeevaller
van 430 mln. Wij vinden het niet
deugdehjk om het gat bij de decen–
tralisatie-impuls volgend jaar te
dekken via een deel van die
meevaller, want die is daar absoluut
niet voor bedoeld. Wij vinden dat
deze ten volle moet worden ingezet
voor de infrastructuur. Daarom dien
ik de volgende motie in.

en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter Deze motie is
voorgesteld door het lid De Korte.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.
Zij krijgt nr. 4 (22616).

Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslagmg,

De heer Melkert (PvdA): Ik had het
in eerste termijn ook gevraagd, maar
de heer De Korte is in de tussentijd
toch niet op een lumineus idee
gekomen wat betreft de conse–
quenties en met name de dekking
van deze motie?

Voorjaarsnota
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benutten voor additionele investe–
ringen ten bate van de economische
structuur, respectievelijk infra–
structuur op rijks–, provinciaal of
gemeentelijk niveau, waarvoor
anderszins geen financiële middelen
ter beschikking staan,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid De Korte.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.
Zijkrijgtnr. 5 (22616).
De heer Terpstra (CDA): In de
eerste motie van de heer De Korte
wordt voorgesteld, vermogen te
gelde te maken om de begroting op
orde te brengen. In de tweede motie
wordt juist gevraagd, een bedrag aan
het vermogen toe te voegen. Voor
mijn gevoel zijn beide moties tegen–
strijdig. Als je de motie over het
aardgas goed leest, staat daar dat
wanneer vermogen verkocht wordt,
dit voor de vorming van nieuw
vermogen gebruikt moet worden.
Daar zijn wij het in grote lijnen mee
eens. In de eerste motie wordt
echter voorgesteld, vermogen te
verkopen om belastingverlaging
mogelijk te maken. Dus de
opbrengst hiervan wordt gebruikt
voor de lopende begroting. Uit de
tweede motie maak ik op dat de heer
De Korte dit onjuist vindt. Welke
motie is nu de echte?

De heer Ybema (D66)

ervoor kiest, het landbouwrichtsnoer
van 74% van de stijging van het BNP
als bovengrens te beschouwen. Zijn
streven is in feite gericht op een
bevriezing van de reële landbouwuit–
gaven op het niveau van 1992. Dat
lijkt mij een goede stap. Je moet de
regering ook prijzen en dat doe ik bij
dezen. Ik hoop echter wel dat de
regering overeenkomstig dit
voornemen handelt.

De heer De Korte (VVD): Voorzitter!
Dat is een onjuiste parafrase van de
heer Terpstra. Wat is er aan de
hand? Ik maak gebruik van een
voornemen van het kabinet om de
afstoting van de staatsdeelnemingen
niet dit jaar maar volgend jaar te
doen plaatsvinden. Ik maak
vervolgens gebruik van een
voornemen van de minister van
Financiën, dat hij heeft geuit tijdens
een UCV. Hij wilde toen de aardgas–
meevaller geheel ten goede laten
komen aan de infrastructuur. Van dit
voornemen is hij nu echter afgestapt.
Dat vind ik inconsequent. Ik maak
alleen maar gebruik van de
voornemens van het kabinet, respec–
tievelijk de minister van Financiën.
Dat lijkt mij op zichzelf heel conse–
quent. Als de heer Terpstra op incon–
sequenties wijst, dan zijn die er bij
de minister en niet bij mij.
Ik ben blij met het feit de minister

De heer Ybema (D66): Voorzitter! Ik
dank de minister voor zijn uitge–
breide beantwoording. Hij heeft
daarbij uitvoerig stilgestaan bij de
discussie over de ontwikkeling van
de CLD. Hij heeft gewezen op het
plotseling opduiken van de stijging
van de premie voor de Ziektewet.
Dat is inderdaad een verrassende
ontwikkeling. Wij moeten op dit
moment nog berusten in de verant–
woordelijkheid van de bedrijfsvereni–
gingen op dit punt. In die zin heeft
het kabinet gebonden handen. Wij
weten dat op verzoek van de staats–
secretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid een onderzoek is
gestart naar de vermogenspositie
van de ziekengeldkassen. Is de inzet
van het kabinet erop gericht en is het
mogelijk dat - uiteraard bij een
gunstige uitslag van dit onderzoek -

toch per 1 januari 1993 de verlaging
van de ziektewetpremie plaats te
laten vinden?
Voorzitter! De discussie over de
koopkrachtontwikkeling in 1993 is
bekend. Ik heb mij daar niet in
gemengd omdat het kabinet al een
aantal keren heeft gezegd dat deze
zomer de inzet zal worden bepaald.
Wij zullen die inzet na de zomer
beoordelen. Ik heb nog wel aandacht
gevraagd voor het grillige inkomens–
beeld voor 1992. De sociale minima
staan op min 0,75%. Ook mevrouw
Brouwer heeft daarop gewezen. De
modale ambtenaar komt uit op min
2,25%. Mijn vraag, die niet is beant–
woord, was of er sprake is van een
bijstelling van dit beeld onder invloed
van de inmiddels afgesloten CAO
voor ambtenaren. Is er een verdere
correctie mogelijk als gevolg van
eventuele aanpassingen in de sfeer
van de ziektekostenpremie, omdat
die vooral belangrijk zijn voor de
inkomenspositie van ambtenaren?
Een volgend punt waar ik kort bij
wil stilstaan betreft de
BTW-verlaging. In eerste termijn is
daar bij interruptie al vrij uitvoerig op
ingegaan. De minister heeft gezegd
dat de inzet van het kabinet vooral
gericht is op de strategische
betekenis van een aankondiging van
een BTW-verlaging nu. Dat zal ik
zeker niet bestrijden. Hij heeft
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daarbij gezegd dat daarin een
dringende uitnodiging aan de sociale
partners besloten ligt om ook een
verantwoorde bijdrage te leveren aan
een ondersteuning van het econo–
misch herstel. De vraag die bij mij
overblijft is de volgende. Blijft de
inzet van het kabinet toch gericht op
een overleg met sociale partners
deze zomer? Dat wordt namelijk
gesuggereerd, ook in de beant–
woording van de concrete vragen
over de Voorjaarsnota die aan het
kabinet zijn voorgelegd. Ik herhaal
nog dat de uiteindelijke opstelling
van mijn fractie op dit punt mede zal
worden bepaald door het zicht op de
structurele dekking voor de
BTW-verlaging. Daarover zal zo snel
mogelijk na de zomer duidelijkheid
ontstaan. Het zal zeker bij de behan–
deling van het desbetreffende
wetsvoorstel aan de orde moeten
komen. Daarnaast wil mijn fractie
zicht hebben op de economische
ontwikkelingen in 1993. Dat zal bij
de bespreking van de MEV moeten
gebeuren.
De heer Melkert (PvdA): Voorzitter!
De heer Ybema verschaft geen
duidelijkheid, want dit roept toch de
vraag op of hij zich kan voorstellen
dat de BTW-verlaging niet door zal
gaan.
De heer Ybema (D66): Ik zou mij
kunnen voorstellen dat mijn fractie
uiteindelijk tot die conclusie komt. Ik
sluit dat dus op voorhand niet uit.
De heer Melkert (PvdA): Aanvaardt
zijn fractie dan zonder meer de
inflatie-ontwikkeling die zich nu
aftekent, met de daaruit voort–
vloeiende effecten op de loonontwik–
keling en op de werkgelegenheid of
vindt zijn fractie dat er dan voor een
andere oplossing gekozen moet
worden? Waar denkt hij dan zelf
aan?
De heer Ybema (D66): Ik heb in
eerste termijn al gezegd dat de
inflatie-ontwikkeling ook in de ogen
van mijn fractie verontrustend is.
Daar zal echt een bepaald beleid
tegenover gezet moeten worden.
BTW-verlaging kan een effectief
instrument zijn. Wij willen dat nader
bekijken. Mocht het zo zijn dat mijn
fractie in een latere afweging tot de
conclusie komt, dat BTW-verlaging
toch niet het meest effectieve

Tweede Kamer

instrument is, dan zullen wij daar
uiteraard een alternatief tegenover
zetten. Wij vinden dat er een beleid
moet worden gevoerd, waarmee het
hoofd geboden wordt aan die
oplopende prijsstijgingen.
De heer Melkert (PvdA): De heer
Ybema pleit ervoor dat er snel
overleg tot stand komt. Dan vind ik
het wel rijkelijk vrijblijvend en laat
om pas over alternatieven te denken
als het probleem zich aandient,
zonder nu duidelijke uit te spreken
wat er met de BTW moet gebeuren.
Ik vraag mij af wat het effect is van
de positie van D66 op het al dan niet
ondersteunen van de opvatting van
het kabinet dat er iets moet
gebeuren.

De heer Terpstra (CDA): Discus–
sieert de heer Ybema over theore–
tische alternatieven voor de
BTW-verlaging? Heeft hij misschien
alternatieven op het oog die de
inflatie nog meer kunnen beperken?
Naar mijn gevoel is een
BTW-verlaging het meest efficiënt. Ik
kan niets anders bedenken. Ik denk
daarom ook niet verder na. De heer
Ybema denkt nog wel na. Ik wil hem
graag helpen meedenken, maar
waarover moet ik dan nadenken?

De voorzitter: Mij lijkt dat de heer
Melkert zijn standpunt voldoende
duidelijk heeft gemaakt op dit punt.

De heer Ybema (D66): Zo simpel
ligt het niet. Het kabinet heeft al
eerder een BTW-verlaging
overwogen. Bij de Tussenbalans is
die mogelijkheid aan de orde
geweest. Het kabinet heeft toen
beslist, niet voor BTW-verlaging te
kiezen. In die tijd was het
BTW-middel net zo effectief als het
nu is. Voor zover ik dat heb kunnen
beoordelen vanaf de zijlijn, liep men
vast op de budgettaire conse–
quenties van de BTW-verlaging. Mijn
fractie maakt nu dezelfde afweging
als het kabinet heeft gemaakt bij de
Tussenbalans. Destijds heeft het
kabinet een andere beslissing
genomen. Na de zomer zullen wij zo
snel mogelijk duidelijkheid daarover
verschaffen.
Het laatste onderwerp waarbij ik
kort wil stilstaan, betreft de
voorstellen uit de nota Buitenlandult–
gaven. Ik heb in eerste termijn al
gezegd dat in de ogen van mijn
fractie de bijdrage van het ministerie
voor Ontwikkelingssamenwerking
aan het onderwijs niet passend is. Ik
wil de woorden van collega Schutte
over een vorm van maximale
vervuiling herhalen. Ik ben het met
deze typering van harte eens. Ik heb
gerefereerd aan de fmanciele
mogelijkheden die ook in de visie van
mijn fractie gevonden moeten
worden voor het oplossen van de
problemen van de lerarensalarissen.
Ik ben blij dat de minister heeft
gezegd dat dit probleem serieus aan
de orde zal worden gesteld, maar dat
het vooral in een wat bredere
context zal worden benaderd.
Volgens mijn fractie is dat de juiste
benadering.
Over de afwijzing van mijn fractie
van de bijdrage van het ministerie
voor Ontwikkelingssamenwerking
aan het onderwijs heeft mevrouw
Brouwer een motie opgesteld die ik
graag mede heb ondertekend.
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De heer Ybema (D66): Wat het
effect daarvan is, kan ik niet beoor–
delen. Ik kan alleen zeggen dat mijn
fractie eraan hecht om een verant–
woorde beslissing te nemen over de
BTW-verlaging, met name over de
budgettaire consequenties daarvan
van 1,9 mld. Mijn fractie wil dus ook
zicht hebben op de structurele
dekking van die beslissing. Dat is
voor ons een wezenlijk punt en wij
willen daar informatie over.
De heer Melkert (PvdA): Maar u
wilt een alternatief niet uitsluiten,
want u ziet ook dat er iets moet
gebeuren om de inflatie terug te
dringen. Dat kost dan toch geld? Dus
die budgettaire dekking kan niet het
doorslaggevende argument zijn?
Waarom aarzelt u? Ik begrijp uw
aarzeling niet om gewoon te zeggen
dat u kunt instemmen met de
BTW-verlaging per 1 oktober.
De heer Ybema (D66): Het moet
duidehjk zijn dat ik niet uitsluit dat
mijn fractie straks tot de conclusie
komt dat, alles afwegende, de
BTW-verlaging toch het meest effec–
tieve instrument is. Ik sluit dat zeker
niet uit. Ik heb dat ook voldoende
laten doorschemeren in dit debat.
Wij vinden alleen dat wij op dit
moment niet in de situatie verkeren,
waarin wij over alle relevante infor–
matie beschikken om die beslissing
nu al te nemen en daarover een
standpunt naar buiten te brengen.

93-5856

D

Ik denk dat de BTW-discussie hier
nog breed terugkomt. Wij staan dan
voor een afweging, gelet op het feit
dat het hierbij om een bedrag van
ongeveer 2 mld. gaat. Ik heb in
eerste termijn gewezen op het
minpunt bij de sociale minima, om
het zo maar even aan te geven.
Daaraan zou ook iets kunnen worden
gedaan. Ik verzoek de minister
hierop zijn visie te geven. Per slot
van rekening gaat het hierbij om een
zeer gewichtige zaak. Of is hij de
overtuiging toegedaan dat alles
tegen elkaar afwegend een
BTW-maatregel een beduidend beter
en een meer integraal effect heeft
dan de andere opties, die eventueel
gerealiseerd kunnen worden met een
bedrag van 2 mld.?

De heer Leerling (RPF): Voorzitter!
Ik dank de minister van Financiën
voor zijn impliciete dan wel expli–
ciete beantwoording van mijn in
eerste termijn gestelde vragen. Het
is geen onbelangrijke constatering
dat de minister van Financiën mij
heeft toegegeven dat het jaar 1992
tot op heden in budgettair opzicht
niet tegenvalt. Betekent dit dat de
minister ook optimistisch of niet
pessimistisch is over het opstellen
van de begroting voor 1993? Werkt
dat inderdaad door? Ik ben daar toch
wel bemeuwd naar.
Op twee punten wil ik kort terug–
komen. Ik heb deze twee punten ook
in mijn eerste termijn aangeroerd.
Het eerste punt betreft de inflatie.
Terecht maakt het kabinet en vooral
de minister van Financiën zich
zorgen over de ontwikkelingen met
betrekking tot de inflatie. Ik heb hem
gevraagd in hoeverre lastenstij–
gingen structureel en op langere
termijn doorwerken in de inflatie. Is
het juist dat de vrees voor
doorwerking van lastenverzwaring,
met name van de zijde van de
overheid, op termijn niet zo nadelig
is als op het eerste gezicht wordt
gedacht, zodat wij niet in alle
opzichten vrees behoeven te hebben
voor lastenverzwaring die de inflatie
beïnvloedt? Ik heb hem gevraagd wat
wij in dit opzicht aan moeten met de
neerwaarts bijgestelde prognoses op
dit punt van het CPB voor 1993.
Mijn tweede punt betreft de
verlaging van de BTW. Ik heb ook in
eerste termijn gezegd dat ik
daartegen op zichzelf geen enkel
bezwaar heb. Waarom moet deze
verlaging bijna overhaast nog dit jaar
worden ingevoerd? Gebeurt dat
alleen om de sociale partners
enigszins te paaien en om hen in de
stemming te brengen, weer met het
kabinet om de tafel te gaan zitten?
Mij is dat niet helemaal duidelijk
geworden. Wellicht wil de minister
daarover nog iets zeggen.
Ik vind het BTW-middel op zichzelf
sympathiek. Mijn vraag is of het ook
effectief zal zijn. Zal het doorwerken
in een prijs die een consument voor
een bepaald produkt moet betalen?
Ik heb de minister daarover niet
gehoord. Ik ben bang dat dit niet het
geval zal zijn. Misschien kan de
minister deze vrees met verve en
met overtuiging wegnemen.

De heer Melkert (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! Ik dank de minister
voor de antwoorden die hij heeft
gegeven en de toezeggingen die hij
op een aantal punten heeft gedaan.
Ik behoef die niet allemaal langs te
lopen.
Ik wil onze tevredenheid
uitspreken voor het feit dat het
signaal op groen staat voor een
serieuze discussie in het kabinet op
korte termijn over de onderwijssala–
rissen.
Ik wil over een drietal punten nog
iets zeggen. Ik begin met de
aardgasbaten. Wij onderschrijven
sterk de noodzaak van economische
structuurversterking die door de
minister in het centrum van de
discussie is geplaatst. Het is evident
dat daarbinnen de infrastructuur
centraal staat en dat andere zaken in
de sfeer van stedelijke vernieuwing
en bodemsanering daaraan aange–
haakt zijn. Het is die brede opvatting
inzake economische structuurver–
sterking welke het beste het belang
van activiteiten op dit gebied
uitdrukt.
Op het punt van de ook door de
CDA-fractie naar voren gebrachte
motie inzake de monumentenzorg wil
ik graag onderstrepen dat in onze
visie het element van monumenten
daarin niet als zelfstandig criterium
kan worden beschouwd om voor
financiering uit de aardgasbaten in
aanmerking te komen. Het is een
afhankelijk criterium. Dat wil zeggen:
mits het past in een infrastructuur
stedelijk vernieuwingsproject.
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Daarvan zijn overigens wel
voorbeelden te geven. Ik wil de heer
Terpstra uitnodigen eens in zijn
eigen stad rond te kijken en in het
kader van het Utrecht City project de
oude bruggen die gerestaureerd
moeten worden in ogenschouw te
nemen. Misschien kunnen wij daar
samen eens een wandeling maken,
bijvoorbeeld als wij bezig zijn om een
gezamenlijke motie te overdenken.
Daarop kom ik nu m deze sfeer. Ik
meen dat de minister in een aantal
opzichten het signaal dat in ieder
geval ook onzerzijds naar voren is
gebracht oppakt. Toch hechten wij
eraan om, nu het wetsvoorstel inzake
het aardgasbatenfonds kennelijk in
een vergevorderd voorbereidend
stadium verkeert, duidelijk te weten
hoe daarover in de Kamer wordt
gedacht. Daarom heb ik het
genoegen, met collega Terpstra de
volgende motie aan de Kamer voor
te leggen.
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat naar internationale
maatstaf de investeringsinspanning
van de Nederlandse overheid achter–
blijft;
kennis genomen hebbende van het
voornemen van de regering
binnenkort te besluiten tot het
indienen van een wetsvoorstel inzake
een gasbatenfonds;
overwegende, dat de wettelijke
reservering van bijzondere aardgas–
baten en eventueel opbrengsten uit
verkoop van staatsdeelnemingen
zekerheid kan bieden voor
meerjarige financiering van grote
investeringsprojecten, in het
bijzonder ten behoeve van verbe–
tering van de infrastructuur;
overwegende, dat het beheer van het
fonds verzelfstandigd kan worden;
verzoekt de regering het
wetsvoorstel ten spoedigste in te
dienen en daarin een standpunt te
bepalen over een zodanige financie–
ringsmodaliteit, dat reeds vanaf
1993 een substantieel begin kan
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Melkert
worden gemaakt met het verhogen
van de overheidsinvesteringsquote,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Melkert
en G.H. Terpstra. Naar mij blijkt,
wordt zij voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 6 (22616).
De heer De Korte (VVD) Heb ik
goed begrepen dat in dit fonds,
waarover de motie spreekt, dat
bedrag van 430 mln. uit 1992 moet
komen? Ik geloof dat er in 1994
weer een overschot is. Is dat de
bedoeling van de heer Melkert, of
ziet hij nog andere vormen van
voeding van dat fonds?
De heer Melkert (PvdA) Dit staat
op zichzelf los van de aardgasbaten
die nu door het kabinet ter
beschikking zijn gesteld voor investe–
ringen, hoewel ik daarover zo nog
een vraag aan de minister heb. Dit is
de hoofdzaak voor de structurele
aanpak in de komende jaren, in feite
geïnspireerd door de opening die
door het kabinet is geboden, maar
onder vaststelling dat dit niet
voldoende is en dat er een struc–
turele basis voor zal moeten worden
gevonden.

De heer De Korte (VVD): En u
vraagt dus ook of de opbrengst van
de staatsdeelnemingen, die nu
worden doorgeschoven naar 1993,
erin komt.
De heer Melkert (PvdA): Eventueel,
zoals in de motie staat.
De heer De Korte (VVD): Ik ben
benieuwd of die 430 mln. en die 600
mln. er allemaal als voeding in
kunnen.
De heer Melkert (PvdA): De
omvang van de middelen plus
eventuele opbrengsten uit verkoop
van staatsdeelneming! Ik geloof dat
de heer De Korte het redelijk
begrepen heeft en hierin aanleiding
kan vinden om de motie te onder–
steunen.
De voorzitter: Ik zou graag een
opmerking van wat formele aard
willen maken over het dictum van de
motie. De regering wordt verzocht
het wetsvoorstel ten spoedigste in te
dienen. Ik neem aan dat wordt
bedoeld "te doen indienen", omdat
het wetsvoorstel bij Koninklijke
boodschap door het staatshoofd
wordt ingediend. In de tweede alinea
moet daarom tussen "tot het" en
"indienen" worden ingevoegd: doen.
In de vijfde alinea kan "in te dienen"
worden vervangen door: aanhangig
te maken.

nu 430 mln. of 200 mln. is. Je hebt
een bepaald uitgangspunt, om
vervolgens te bepalen wat je tot de
bijzondere aardgasbaten rekent. Dat
lijkt mij een discussie die alsdan
gevoerd moet worden. Daarmee
wordt ook aangegeven dat, afhan–
kehjk van de uitgangspunten die
worden gehanteerd, zeker eerder
sprake zou kunnen zijn en in onze
optiek zou dienen te zijn, van
voeding van het fonds.
De heer Ybema (D66): Dat zou dus
betekenen dat werd teruggekomen
op de discussie die een aantal keren
met de regering op dit punt is
gevoerd, in brieven van de
minister-president en van de minister
van Economische Zaken? Daarin
werd gesproken over de voeding van
het aardgasbatenfonds en de
termijnen van de voeding. Wilt u die
discussie opnieuw voeren, gericht op
een versnelling van de hele
procedure?

De heer Melkert (PvdA): Ik vraag
naar de omvang van de middelen die
uit het kabinetsbesluit voortvloeit.

De heer Melkert (PvdA): Ja! Ik wijs
daarbij op een punt dat wat ons
betreft in de discussie over het
wetsvoorstel zeker aan de orde zal
komen. Op basis van welke uitgangs–
punten wordt bepaald wat bijzondere
aardgasbaten zijn? Dat is eigenlijk
veel belangrijker dan de vraag of het

De heer Melkert (PvdA) Ik zie dit
inderdaad als een voortzetting van
het debat dat wij bij een aantal
gelegenheden eerder met elkaar
hebben gevoerd. De Kamer zou nu
wat specifieker aan de regering
kunnen aangeven welke elementen in
ieder geval in het wetsvoorstel
geadresseerd zouden moeten
worden, opdat de discussie dan
afgerond kan worden.
De minister heeft al gezegd dat op
dit punt de motie-Van der Vaart/
Reitsma en de kwestie van de
Wijkertunnel volop in beeld zijn. Het
is goed om die samenhang te zien.
De discussie over de definitie van
de collectieve lasten lijkt abstract,
maar is minder abstract als men ziet
hoeveel waarde er in het debat hier
jaar in jaar uit aan wordt gewijd.
Vooral in het kader van de
EMU-ontwikkeling is het buiten–
gewoon relevant om de discussie te
voeren. Ik onderstreep graag dat het
niet de bedoeling is, daarmee te
suggereren dat door herdefiniëring
extra ruimte zou kunnen ontstaan.
Wel kan het ertoe dienen, dat in het
debat over de hoofdlijnen van de
financiële oriëntatie voor de
toekomst scherper naar de feiten in
de internationale vergelijking
gekeken kan worden. Wij hechten
daar grote waarde aan. In die zin is
het inderdaad een investering in het
debat, zoals de minister zei.
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De heer De Korte (VVD): Nu begrijp
ik het niet meer. Wat wordt dan de
voeding? Ik dacht eerst dat er een
fonds zou komen waar de 430 mln.
die wordt doorgeschoven naar 1993
in gaat. Dan was er enige basis. Wat
komt er nu in het fonds waarom u
vraagt?
De heer Melkert (PvdA): Aardgas–
baten en eventuele opbrengsten uit
verkopen van staatsdeelnemingen!
Mijn vraag aan de minister is of wij
ervan mogen uitgaan dat de
miljoenen die het kabinet heeft
gereserveerd voor investeringen als
het fonds er is zo snel mogelijk apart
worden gezet. Daarvoor moet
natuurlijk wel de hele wettelijke
procedure doorgelopen worden.
De heer De Korte (VVD): U vraagt
de minister dus eigenlijk of ook de
430 mln. erin komen?

De heer Melkert (PvdA): Ik meen
dat ik ook in de geest van de heer
Terpstra spreek als ik zeg, dat u
ongetwijfeld volledig gelijk hebt.
De heer Terpstra (CDA): Ik had het
al willen zeggen!
De heer Ybema (D66): Uit de
discussie tot nu toe had ik de indruk,
dat het aardgasbatenfonds pas zou
worden ingevoerd met ingang van
1995. Is de motie bedoeld om tot
een versnelling van de procedure te
komen en dus ook tot een versnelling
van de voeding?
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Melkert
De minister heeft overigens al een
tussentijdse wijziging van de definitie
in het convergentieprogramma
aangekondigd. Immers, per 1 januari
1994 zal de collectieve-lastendruk
hoe dan ook in termen van het bruto
nationaal produkt worden uitgedrukt.
Dat is dus een eerste stap in de
richting van herdefiniëring in de
kabinetsperiode. Wij hebben daar
geen bezwaar tegen, als dat maar
expliciet wordt aangegeven. Men
moet niet trachten handig te zijn.
Niet dat wij dit bij de minister veron–
derstellen, maar misschien veronder–
stelt hij het bij ons. Zo zitten wij niet
in elkaar. Het kan dus verder lopen.
Wel achten wij het van belang om
ook op dit punt duideiijk uit te
drukken welke elementen bij die
herziening een rol moeten spelen.
Daarom dien ik mede namens de
heer Terpstra de volgende motie in.
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat met het oog op de
vergelijkbaarheid van essentiële
macro-economische gegevens in het
kader van de EMU de definitie van
de samenstelling van de collectieve–
lastendruk aanpassing behoeft;

sprekend. Had u gedacht dat wij
daarvan zouden afwijken?
De heer De Korte (VVD): Je weet
maar nooit. Vandaar mijn vraag.
De heer Melkert (PvdA): Dat zegt
meer over u dan over ons.
De heer De Korte (VVD): Waarom
doet u dit eigenlijk? Ik zie het nut er
niet van in. Ik ben het met de heer
Ybema eens, dat zoiets aan het
begin van een regeerakkoord wordt
gedaan. Ik vind het dan ook allemaal
een beetje merkwaardig. Daarom
was ik achterdochtig. Maar ik ben
blij dat ik geen achterdocht hoef te
hebben.
De heer Melkert (PvdA): Het is
jammer dat de heer De Korte dat nu
zegt, kompaan als hij is geweest in
alle besprekingen die wij met de
regering over de EMU gevoerd
hebben. In het kader van de EMU is
er een convergentiebeleid op de rails
gezet. Daar krijgen wij ook mee te
maken. Dit is van groot belang, zeker
voor de fracties die steeds zeggen
dat er een internationale vergelijking
moet komen van financieringstekort,
staatsschuld en lastendruk. Tot die
fracties hoort ook die van de heer De
Korte. Daarvoor is een zuivere,
statistische definitie nodig. In het
verdrag inzake de EMU wordt zelfs
aan het Europees Monetair Instituut
opgedragen om die statistische
vergelijkbaarheid te bevorderen. Het
is logisch dat dit in de loop van deze
kabinetsperiode gebeurt, en wel om
de eenvoudige reden dat dit niet in
het regeerakkoord was voorzien. Dat
kon daarin ook niet voorzien worden.
Dat is dus een nieuw feit waar wij
rekening mee willen houden en
waarop wij willen inspelen.

van het bruto nationaal produkt ook
uitgangspunt moet worden.
Voorzitter! De minister heeft
gesproken over met name de
landbouwuitgaven in verband met de
EG-begroting. Wij onderschrijven ten
zeerste de inzet van de Nederlandse
regering om het stijgingsplafond bij
de landbouwuitgaven "neerwaarts te
doorbreken", om de woorden van de
minister te gebruiken, uiteraard
rekening houdend met de politieke
realiteit en de ruimte die in het
overleg geboden wordt.
Indachtig het mondeling overleg
over de EG-begroting, dringen wij
erop aan dat de Nederlandse
regering, mogelijkerwijze met name
via de minister van Financiën, tot een
versterkte coördinatie komt van de
inzet van de Nederlandse bewinds–
lieden op dit punt. Wij kunnen ons
namelijk niet aan de indruk
onttrekken dat er hier en daar in de
diverse overleggen, die wij ook in
deze Kamer hebben gehad, andere
accenten zijn gelegd. Het zou goed
zijn als diverse ministers, die steeds
in verschillende samenstelling in
Brussel bijeenkomen, vanuit de
Nederlandse optiek een zelfde visie
naar voren zouden brengen.

D

De heer Melkert (PvdA): Vanzelf–

De heer Melkert (PvdA): Ik noem de
aanpassing van de nationale
rekeningen. Wij stellen reeds vast
dat het uitdrukken van de collec–
tieve-lastendruk in een percentage

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de minister voor
zijn duidelijke beantwoording. Ik heb
goede nota genomen van zijn reactie
op mijn opmerkingen over de
taakstellende onderuitputting en zijn
toezegging dat de Kamer niet alleen
tijdig geïnformeerd zal worden over
de concretisering daarvan, maar dat
ook aandacht zal worden
geschonken aan het analyseren van
dat instrument als zodanig. Ik vind
dat laatste belangrijk met het oog op
een goed functioneren van het
budgetrecht van de Kamer.
Ik kan instemmen met de
BTW-verlaging per 1 oktober. Het
belangrijkste argument daarvoor van
mijn kant is de inflatiebestrijding,
mede vanwege de oorzaak van de
inflatie die de laatste tijd is ontstaan.
Secundaire argumenten zijn de
collectieve-lastendruk en de signaal–
functie voor het overleg tussen de
sociale partners. Vanwege het
laatste element heeft de minister
terecht gewezen op de afweging die
aan de orde is tussen een
WABM-verhoging drie maanden
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verzoekt de regering zo nodig
aanpassingen in dit verband te
overwegen en hierover in de Miljoe–
nennota 1993 te rapporteren, met
vergelijkende terugwerking tot en
met 1990, uitgedrukt in een
percentage van het bruto nationaal
produkt, en hierbij de verwerking van
de actualisering van de nationale
rekeningen te betrekken,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Melkert
en G.H. Terpstra. Naar mij blijkt,
wordt zij voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 7 (22616).
De heer De Korte (VVD): Maar
wordt de norm, weliswaar naar
evenredigheid aangepast, van 53,6%
nog steeds gehandhaafd?

De heer Ybema (D66): Mijn eerste
gedachte bij de motie is, dat die
bijna volledig overeenkomt met wat
de minister eigenlijk al heeft
toegezegd, maar het kan zijn dat ik
bepaalde elementen heb gemist. Kan
de heer Melkert aangeven wat de
motie meer vraagt dan wat de
minister zojuist al heeft toegezegd?
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Schutte
later of een BTW-verlaging drie
maanden eerder. Ik ben het met hem
eens dat die laatste keuze een duide–
lijker signaal naar de samenleving is
dan het eerste.
Ik kom thans bij de onderwijsuit–
gaven en de prioriteit voor de
salarissen van het onderwijzend
personeel. De laatste uitspraak in het
antwoord van de minister was dat er
in elk geval geen mechanische
verbanden gelegd kunnen worden.
En toen hield hij op. Ik kan mij dat
wel voorstellen. Naar mijn gevoel is
de oorzaak van een eventuele al dan
niet structurele onderuitputting bij
Onderwijs belangrijk. Als het te
maken heeft met een andere priori–
teitenstelling, is dat een normale
zaak, die zich bij elk departement
kan voordoen. Als er dan mogelijk–
heden zijn om iets extra's te doen
voor het onderwijzend personeel in
de sfeer van saiarissen, is dat een
politieke afweging. Het is iets anders
als er minder middelen nodig zijn
voor bepaalde onderdelen van de
rijksbegroting, in dit geval de
begroting van Onderwijs. In dat
geval zullen de algemene regels ten
aanzien van het begrotingsbeheer
moeten worden gehanteerd. Ik zeg
dit ook vanwege de relatie die heel
gemakkelijk gelegd kan worden met
de discussie over de nota Buiten–
landuitgaven. Het zou een slechte
zaak zijn als het beeld zou ontstaan
dat de Derde Wereld minder krijgt
om zo een hogere salariëring van het
onderwijzend personeel te bekos–
tigen. Dat beeld moeten wij te allen
tijde zien te voorkomen. Daarom
pleit ik ervoor om bij de besluit–
vorming over de onderwijssalarissen
een zuivere afweging te maken
volgens de regels die daarvoor ook
gelden.

gebleven. Hoe kan het anders in
meer structurele zin naar voren
komen? Het is toch ook van belang
om dat element daarin mee te
nemen. Er is een discussie geweest
over een nieuwe formulering van de
collectieve-lastendruk. Daarover is
een motie ingediend door de heren
Melkert en Terpstra. Ik neem aan,
dat in de Miljoenennota niet alleen
wordt betrokken wat al is toegezegd
over de verantwoordelijkheden naar
de anderen maar ook het al dan niet
verbindend verklaren van CAO's. Ik
heb daarover in eerste termijn
gesproken, maar ik heb daarop geen
antwoord gehad. Ook dat element
heeft invloed op de CLD.
Wij hebben er geen moeite mee,
dat per 1 oktober de BTW wordt
verlaagd, gezien de relatie met een
maximale invloed op de inflatie.
Ik heb een aantal vragen gesteld,
maar er was één vraag bij die ik met
nadruk heb gesteld. Het gaat om een
fundamentele zaak die onze fractie
zeer ter harte gaat. Dat zou eigenlijk
voor iedereen moeten gelden, omdat
wij mensen zijn wie het betaamt de
Bijbel als leidraad te nemen. Het
ging over het normatief en ethisch
verantwoord beleid, waarvoor de
financiën nodig zijn. Ik zou graag
willen, dat de minister daar toch nog
op zou willen reageren.

D

De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de
voorzitter! Ik sluit mij aan bij de
woorden van waardering door de
collega's geuit voor de duidelijke
beantwoording door de minister.
Over de taakstellende onderuit–
putting heeft de minister gezegd dat
de Kamer zo spoedig mogelijk
geïnformeerd zal worden. Bij mij
rees alleen een vraag - en ik neem
aan dat die ook meegenomen kan
worden - in die zin dat ik de indruk
kreeg dat er toch nog altijd een
zekere ruimte in de raming is

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Voorzitter! Ook mijn dank aan de
minister voor zijn antwoord. De
inflatie als hoofdprobleem, de
loon-prijsspiraal en wat moet het
kabinet daaraan doen?
Welnu, er zijn vele mogelijkheden
voor het kabinet, zoals een minder
grote huurverhoging en lagere
openbaar-vervoerprijzen. Er zijn vele
mogelijkheden om zoiets aan te
pakken. Ik wil er geen misverstand
over laten bestaan, dat de fractie van
Groen Links er moeite mee heeft om
loonmatiging af te kopen met een
algemene verlaging van de BTW.
Loonmatiging is naar ons gevoel een
kwestie van cultuur - dat zou het
althans moeten zijn - door een deel
van de loonruimte in te zetten voor
goede doelen als werkgelegenheid,
milieu en kinderopvang. Naar onze
mening zou het kabinet dus zo'n
houding moeten stimuleren door de
lasten alleen te verlagen voor
uitgaven in duurzame ontwikkeling.
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Een algemene BTW-verlaging is een
algemene financiering van luxere
consumptie ten koste van de collec–
tieve uitgaven.
Daar hebben wij moeite mee. Het
komt naar onze mening ook in strijd
met de doelstelling van het kabinet
zelf, namelijk minder nadruk op de
consumptie. Het CDA van de lasten–
verlichting vindt hier het CDA van de
soberheid tegenover zich. Ik denk,
dat die discussie nog wel zal terug–
komen.
Het CPB heeft in maart de werkge–
legenheidseffecten berekend. Die
blijken toch niet zo geweldig te zijn.
2,5 mln. zou het volgende jaar 1000
banen opleveren. Ook daar zou eens
naar gekeken moeten worden.
Mijn laatste argument tegen een
algemene BTW-verlaging is, dat dit
denivellerend werkt. De uitkeringsge–
rechtigden zullen volgens het CPB
minder overhouden aan lastenver–
lichting dan werknemers. Dat is
logisch, want het gaat om het
consumptiepatroon.
Kortom, geen argumenten om een
algemene BTW-verlaging van zo'n
slordige 2 mld. te ondersteunen. Wel
dient bij alle bezuiniging en ontkop–
peling de sociale bodem
bescherming te genieten en om die
reden willen wij de 0,75%, die de
sociale minima dit jaar aan
koopkracht achteruitgaan, compen–
seren. Ik wil daarvoor een motie
indienen.
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de regering in
haar brief van 27 april 1992 een
verbinding heeft gelegd tussen
enerzijds de inspanningsverplichting
een BTW-verlaging in te voeren en
anderzijds de inspanningsver–
plichting de koopkracht van
diegenen die op de koppeling zijn
aangewezen, bij ontkoppeling zoveel
mogelijk te beschermen;
overwegende, dat de regering heeft
besloten de eerste inspanningsver–
plichting te intensiveren door per 1
oktober 1992 het algemene
BTW-tarief met 1% te verlagen;
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verzoekt de regering dit besluit te
herzien en in de Miljoenennota 1993
met een ander voorstel voor de

De heerTerpstra (CDA): Voorzitter!
Ook ik ben dankbaar voor alle
antwoorden die de minister heeft
gegeven op de door de Kamer
gestelde vragen. Ten aanzien van de
relatie van het financieringstekort
met de collectieve-lastendruk wil ik
uit de discussie rondom de
Voorjaarsnota 1992 de les trekken
dat je, als je zowel ten aanzien van
het financieringstekort als ten
aanzien van de collectieve-lastendruk
precies op de normen zit, risico's
loopt dat je door tegenwind, door
welke oorzaak dan ook, die normen
niet haalt. Vandaar dat ik de regering
verzoek om voor 1993 te beloven dat
de verwachting wordt gerealiseerd
die de minister heeft op het punt van
de collectieve-lastendruk. De
minister heeft namelijk uitgesproken
dat wij daaronder zouden kunnen
blijven. Daarbij gaan wij ervan uit dat
het financieringstekort dan exact
wordt gehaald, zoals wij uit het
verleden hebben kunnen leren. Wij
vragen deze belofte, al was het
alleen maar om te verhinderen dat
wij bij de volgende Voorjaarsnota
weer zouden moeten spreken over
een tegenwind die wij heel moeilijk
kunnen opvangen indien wij steeds
op die normen zitten. Ik pleit dus
voor een veredeld normbesef op dit
gebied. Ik voeg hieraan toe dat ik
hoop dat dit normbesef ook bij de
fracties zal leven.
Daarnaast merk ik op dat om dit
doel te bereiken zeer veel wordt
gevraagd van de minister van
Sociale Zaken, omdat de lastendruk
voor een belangrijk deel een
sociaal-zekerheidsprobleem is en
een volksgezondheidsprobleem.
De visie van de minister op het
aardgasbatenfonds kunnen wij
geheel delen, want deze visie komt
geheel overeen met de motie die de
heer Melkert ook namens mij heeft
ingediend. Wij bepleiten heel sterk

een beperking tot grote projecten die
de economische structuur
versterken, met name op het gebied
van de infrastructuur. Dat is namelijk
het doel van de gehele operatie.
Daardoor kunnen wij hoogstwaar–
schijnlijk niet de motie-Valk steunen.
Ik zal morgen de fractie adviseren
dat de motie-Valk misschien zal
leiden tot een te grote versnippering
over te veel projectjes die in strijd
zijn met de visie van de minister, dat
die zaken eigenlijk moeten worden
gebruikt voor belangrijke, enigszins
grote, structuurverbeterende
projecten.
Ik kan mij volledig vinden in de
beschouwing van de minister over de
collectieve-lastendruk. Zijn visie
komt voor een groot gedeelte
overeen met onze motie. Een
bijkomend doel van onze motie is dat
wij liever hebben dat wij een keer
met zijn allen discussiëren over de
vraag wat in die collectieve–
lastendruk zou moeten worden
opgenomen. Wij willen liever niet dat
door sommige leden van het kabinet
het standpunt wordt verkondigd dat
de bovenwettelijke uitkeringen
wellicht voor een gedeelte niet
zouden moeten worden meegeteld.
Daardoor ontstaat namelijk een
selectieve discussie over wat wel of
niet moet. Wij hebben liever een
integrale discussie over enerzijds
alles wat er nu in zit en eruit zou
moeten en over anderzijds
elementen in de volksgezondheid die
er bij ons nog niet in zitten. Dan
ontstaat er een heldere definitie die
ervoor zorgt dat een normverwa–
tering wordt tegengaan. Ik nodig
uiteraard alle partijen uit aan deze
discussie mee te doen. Het gaat
hierbij niet om een idee om die
normen te verbeteren dat typisch
alleen voor de coalitie is. Het gaat
om een soort algemeen Europees,
Nederlands besef.
Ten aanzien van het onderwijs had
ik willen opmerken dat wij de visie
van de minister beter zouden kunnen
volgen dan de vraag van de heer
Melkert. Maar, nu blijkt de heer
Melkert gezegd te hebben dat hij het
toch eens is met de minister. Dus die
zin vervalt weer. Daardoor zit ik
helemaal vast en wil ik deze zaak
maar verwijzen naar de behandeling
van de suppletore begroting van
Onderwijs en Wetenschappen die
morgen plaatsvindt. Misschien dat
dan nog meer helderheid op dit
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verzoekt de regering ook de tweede
inspanningsverplichting te intensi–
veren door met concrete voorstellen
te komen, waarmee het koopkracht–
verlies van de sociale minima in
1992 zoveel mogelijk wordt wegge–
nomen,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Brouwer.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.
Zij krijgt nr. 8 (22616).
Mevrouw Brouwer (Groen Linksj:
Voorzitter! Mijn fractie zal uiteraard
de discussie over de samenstelling
van de collectieve-lastendruk met
belangstelling volgen en daaraan
meedoen. Eén opmerking die ik nu
wil maken, is dat ik hoop dat als het
gaat om bovenwettelijke uitkeringen
en het uit de collectieve-lastendruk
halen daarvan, niet alleen gekeken
wordt naar het financiële aspect,
maar ook naar de noodzaak van een
geïntegreerde gevalsbehandeling op
het punt van de sociale zekerheid.
Ten slotte is mijn fractie van
mening dat op het punt van de
overheveling van de 100 mln. van
Ontwikkelingssamenwerking naar
Onderwijs nu duidelijke taal past. Ik
dien daarom mede namens de
collega's Ybema, Leerling en Van Dis
daarover een motie in.
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de 1,5% Nl-norm
voor Ontwikkelingssamenwerking
nog steeds als uitgangspunt van het
kabinetsbeleid geldt;
overwegende, dat de bijdrage van
ƒ 100 mln. die in 1993 vanuit de
begroting van Ontwikkelingssamen–
werking geleverd zal worden aan de
begroting van Onderwijs en Weten–
schappen wederom een vervuiling
van de begroting Ontwikkelingssa–
menwerking zal betekenen;

dekking van de benodigde ƒ 100 mln.
te komen,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Brouwer,
Ybema, Leerling en Van Dis. Naar
mij blijkt, wordt zij voldoende onder–
steund.
Zij krijgtnr. 9(22616).
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Terpstra
gebied kan worden verschaft.
Ten aanzien van de besteding van
de aardgasmiddelen die nog niet
voor de infrastructuur worden
aangewend maar geruild zijn met de
decentralisatie-impuls, zou ik graag
een overzicht krijgen van de normen
die de minister gaat gebruiken bij de
beoordeling van alle projecten die de
gemeenten naar voren brengen. Kan
de minister ook bereiken dat wij een
helder inzicht kunnen krijgen in de
vraag wat er nu precies met die
decentralisatie-impuls misgaat? Ook
de minister heeft naar voren
gebracht dat er van alle kanten
partijen zullen zijn die hier en daar
dwarsliggen. Wij zouden graag
willen bereiken dat de decentrali–
satie-impuls volgend jaar groter
wordt, waardoor wij een omgekeerde
ruil zouden kunnen doen, namelijk
het deel van de aardgasmiddelen dat
misschien weer vrijkomt in het fonds
terug laten vloeien.
De visie van de minister op de
taakstellende onderuitputtingen kon
ik ten aanzien van de uitgaven
geheel volgen. Ik had daarover wel
een vraag gesteld. In de stukken
wordt een en ander ook toegepast
op de ontvangsten. Hoe moet ik mij
dat technisch voorstellen? Wordt aan
mensen gevraagd, sneller te betalen
en, zo ja, reageren zij daar positief
op?

Minister Kok: Dat laatste lijkt mij
zonder meer een perfecte gedachte!
Voorzitter! Ik dank de Kamer voor
haar inbreng in tweede termijn. De
heer De Korte legt nog eens de
vinger bij, wat hij noemde, de
paradox dat veel burgers zeggen dat
zij zich nog netjes matigen en onder–
nemers en instellingen die de
rekening van de loonkostenstijging
moeten betalen, tegelijkertijd zeggen
dat zij hoge lasten hebben. Hoe kan
dat nu toch? De heer De Korte heeft
daar een simpele verklaring voor: dat
komt allemaal door het kabinet! Dat
zou ik in zijn plaats misschien ook
zeggen, maar ik vind het iets te
simpel om dat zo te benaderen.
Ik wil toch nog eens op het
volgende wijzen. De heer De Korte
eindigde zijn eerste termijn met een
citaat uit een CPB-tekst over de
draconische gevolgen voor de
hoogte van de collectieve uitgaven
die de ombuigingsinspanning van het

kabinet heeft In dat citaat werd
inderdaad gezegd dat de effecten
van die ombuiging ook een reikwijdte
hebben die, ook in de afgelopen tien
jaar, eigenlijk zonder weerga is. Dat
is ook precies zo. Men kan zien,
hoeveel hooi het kabinet bij zijn
aantreden op zijn vork heeft moeten
nemen. Die hoeveelheid hooi op die
vork is verzwaard door factoren die
wij ook allemaal kennen, namelijk de
plotseling sterk stijgende interna–
tionale rente, ook in Nederland. Die
ging volgens de meerjarencijfers
voor 1994 met miljarden omhoog.
Voorts de tegenvallers waarmee wij
al vrij snel in de internationale
ontwikkeling in 1990 geconfronteerd
werden. Begin 1991 ging het nog
goed tot redelijk. Daarna kwam er
een vertraging van de groei met alle
financiële gevolgen vandien. Dan
waren er ook nog de belastlngtegen–
vallers.
Voorzitter! Ik verwijs naar de
discussie die hierover in de
afgelopen twee jaar heeft plaatsge–
vonden en naar de adviezen van
economen, binnen en buiten de kring
van de top van de departementen. Ik
tart daarom de heer De Korte, aan te
geven hoe je in die omvang, ombui–
gingen en besparingen tot stand kunt
brengen die geen negatieve uitstra–
lingseffecten op de samenleving
hebben in de vorm van tweede–
orde-effecten, inclusief lastenver–
zwaringen. Ik verwijs in dezen naar
het kabinetsbeleid en de Tussen–
balans. Ik vind het echt te gemak–
kelijk als de samenleving zegt dat de
regering al jarenlang had moeten
saneren. Nu zij dat doet, wil de
samenleving collectief meedoen aan
het grote afwentelen. Dat "gezel–
schapsspel" van het grote afwen–
telen kan gevaarlijke kanten hebben.
Ik bedoel daarmee: zeggen dat Den
Haag nu maar eens orde op zaken
moet stellen en vervolgens de
andere kant op kijken als het gaat
om het in de samenleving op een
meer evenwichtige wijze opvangen
van de gevolgen van die noodzake–
lijke sanering.
Natuurlijk is er in de inflatie een
aandeel als gevolg van overheids–
beleid; de cijfers spreken voor
zichzelf. Dat aandeel zal op korte
termijn groter zijn dan op iangere
termijn, zo zeg ik in antwoord op
vragen die daarover zijn gesteld.
Voor een deel waren die conse–
quenties onvermijdelijk, ook in

verband met de keuze voor minder
subsidies in de woningbouw en in
het transport. Als je niet alleen de
huurder een hogere huurstijging laat
betalen maar ook het huurwaarde–
forfait moet gaan verhogen en als je
niet alleen de prijs van het trein–
kaartje moet verhogen maar ook de
autorijder moet vragen om een
hogere prijs te betalen in de vorm
van accijnsverhoging, dan leidt dat
tot lastenverzwaring. De komende
tijd moeten wij, de regering voorop,
binnen de grenzen van het mogelijke
een bijdrage leveren die leidt tot
nieuwe evenwichten. Dat moeten
wij, ieder vanuit zijn eigen verant–
woordelijkheid, in Nederland
proberen te doen. Wij hebben
daarvoor een bijdrage op tafel
gelegd. Ik neem daarmee niks weg
van de verantwoordelijkheid voor het
beleid tot nu toe, maar ik zeg tegelij–
kertijd dat die lijn van het breken van
de klim in de inflatie in Nederland
ook door anderen moet worden
opgepakt.
Nu wees de heer De Korte op de
toezegging van de minister-president
met betrekking tot 3,5% inflatie. Hij
vroeg of de minister van Financiën
dat hier even als belofte of als
inspanningsverplichting wilde
herhalen. Ik zal er alles aan doen om
te bevorderen dat er een begroting
komt, doorgerekend op haar
effecten, die ertoe leidt dat de
stijging van 1992 op 1993, die zo
automatisch leek te zijn, wordt
doorbroken en dat wij inderdaad in
de orde van grootte van de inflatie
van dit jaar blijven. De heer De Korte
weet daarbij net zo goed als ik, dat
de inflatie ook een uitkomst is van
een ontwikkeling en niet alleen de
inzet van beleid, gegeven de interna–
tionale component. Uit de stukken,
ook uit de nieuwere stukken van het
CPB, blijkt bijvoorbeeld hoezeer de
inflatie ook wordt bepaald door de
factor van de invoerprijzen. Die heeft
Nederland maar weinig in de hand.
Wij kunnen dus wel een beleids–
richting met elkaar afspreken, maar
wij kunnen dat niet op tienden of
kwartjes van 1% als belofte presen–
teren. Wij kunnen wel beloven om de
beleidsinspanning in die richting te
wenden.
Het wetsvoorstel met betrekking
tot de BTW-verlaging komt snel naar
de Kamer. Wij moeten eerst de
advisering door de Raad van State
afwachten. In de zomerbespreking
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zal het kabinet de begroting vorm
geven: de uitgaven– en inkom–
stenkant (het dekkingsplan). Het
wetsvoorstel komt zodanig tijdig dat
de Tweede Kamer en daarna ook de
Eerste Kamer de behandeling ordelijk
tot een afronding kunnen brengen,
zodat de effectuering per 1 oktober
mogelijk is.
De heer De Korte (VVD): Wij
krijgen dat wetsvoorstel dus voor 1
oktober. Het moet ook wel, want de
verlaging moet per 1 oktober ingaan.
Er is sprake van een paradox;
daarvoor kijk ik in uw richting.
Mmister Kok: Dank u.
De heer De Korte (VVD): U bent
namelijk met uw kabinet veroorzaker
van de helft van de inflatie, die in
ons land nog aan het stijgen is,
terwijl zij in het ons omringende
buitenland aan het dalen is. Dat is
niet te verklaren met de opmerking
"bij ons aantreden troffen wij van
alles en nog wat aan". Na uw
aantreden heeft u namelijk intensive–
ringen van 10 mld. gepleegd die
oplopen naar 30 mld. Daarvoor
krijgen wij nu de rekening gepresen–
teerd in de vorm van de voor de helft
door u veroorzaakte inflatie. Dat is
de prijs-loonspiraal waarmee wij nu
te maken hebben, wat de afbouw
van werkgelegenheid tot resultaat
heeft. Daar bent u verantwoordelijk
voor.

werk aan minderheden, werk aan
herintredende vrouwen, scholingsac–
tiviteiten. Als wij elkaar in Nederland
een beetje napapegaaien en zeggen
dat wij allemaal slachtoffer zijn van
een paradox die door Den Haag
wordt veroorzaakt en wij steken
verder de handen niet uit de
mouwen om die moedeloos
makende trend te keren, dan kunnen
wij elkaar gezellig bezighouden met
neerslachtige verhalen, maar dan
lossen wij de boel niet op! Dat doen
wij nu wel!
De heer De Korte (VVD): U brengt
de gevolgen in kaart, maar u bent
zelf de veroorzaker daarvan. Het is
uw beleid, waardoor het huurwaar–
deforfait stijgt, waardoor de
accijnzen stijgen, waardoor de
motorrijtuigenbelasting stijgt,
waardoor de energieheffingen
stijgen, enzovoorts. Dat zit allemaal
in de prijsindex, die stijgt, en dat is
ten nadele van de werkgelegenheid.
U bent daar verantwoordelijk voor.

Minister Kok: Die spiraal kunnen wij
samen breken, althans als wij dat
willen. Ik vraag u niet om in te
stemmen met mijn beleid - u bent in
de oppositie - maar wij kunnen die
samen breken als wij dat willen. Het
kabinet geeft zelf ook leiding aan dat
proces. Het nodigt de hoofdacteurs
in het sociaal-economisch krach–
tenveld uit om die verantwoorde–
lijkheid met hem te delen. Die
verantwoordelijkheid kan ook worden
genomen door degenen die vandaag
zogenaamd het slachtoffer zijn van
die paradox. Werknemers kunnen
wel degelijk zeggen: de bijdrage van
de BTW-verlaging tot een lagere
prijsontwikkeling is voor mij een
aansporing om in de onderhande–
lingen minder loonsverhoging te
vragen dan ik anders zou hebben
gedaan. De werkgever kan wel
degelijk zijn naam eer aandoen en
werk geven: werk aan allochtonen,

Minister Kok: Ik weet dat u tegen de
WABM hebt gestemd, evenals uw
collega's aan de overzijde. Evenals u
hier stonden zij daarbij alleen. Dat is
uw keuze; u staat wat dat betreft in
een isolement. Wat de huren betreft
hebben we gezegd: niet alleen een
huurverhoging, maar ook een
verhoging van het huurwaardeforfait,
ook voor de eigenaar-bezitters. Wat
het openbaar vervoer betreft hebben
we ook aan de auto gedacht. Ook
daar heeft u een afwijkende mening,
wat uw goed recht is. Het is een
fantastische lijn, maar niet de mijne.
Hierbij kunnen partiéle bereke–
ningen worden gemaakt over banen–
verliezen als gevolg van de ontwik–
keling van de CLD. Als we erin
slagen, met dit beleid de inflatie te
breken, de basis voor de werkgele–
genheid te versterken en interna–
tionaal nog beter te concurreren dan
we nu doen, bewijzen we de Neder–
landse samenleving, ook in termen
van toekomstige werkgelegenheid,
een grote dienst.
Over de feitelijke ontwikkeling van
de lastendruk in het jaar 1993 hoef
ik niet nader te spreken. Hierover zijn
twee moties ingediend. De ene motie
heeft betrekking op uitstel van de
ingangsdatum van de
WABM-verhoging. Wat de
overweging van de motie betreft, wil
ik erop wijzen dat, als geciteerd
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wordt uit de Handelingen, dat citaat
wel volledig moet zijn. In het debat
over de WABM-tarieven is nadruk–
kelijk aan de orde geweest - het
staat in de Handelingen - de wense–
lijkheid - ik heb dat zelf uitgesproken
- om een zekere beleidsvrijheid te
creëren ten aanzien van het moment
van invoering van de hogere
tarieven. Aan het begin en het einde
van dat debat is ook de vaststelling
van mijn kant aan de orde geweest,
dat de afweging ter zake bij de
opstelling van de Voorjaarsnota zou
worden gemaakt. Dat was geen
toezegging vooraf, maar het was wel
heel nadrukkelijk het openhouden
door het creëren van die beleids–
vrijheid van deze optie. Het is het
goede recht van de heer De Korte
om te vinden dat alsnog van deze
optie gebruik zou moeten worden
gemaakt, maar ik vraag hem en de
Kamer, te willen reageren op de
afweging die in het kader van de
Voorjaarsnota is gemaakt tussen een
latere verhoging van de
WABM-tarieven en een eerdere
verlaging van de BTW-tarieven.
De heer De Korte (VVD): De
afweging was een andere. De
minister heeft mij in antwoord op
vragen het volgende gezegd: de heer
De Korte kan ik zeggen dat voor mij
zowel het maximum van de collec–
tieve-lastendruk, de 53,6%, als het
tijdpad voor de reductie van het
financieringstekort van 0,5% per jaar
ijzeren randvoorwaarden blijven voor
de uitvoering van hetgeen waartoe
wij ons bij het regeerakkoord hebben
verplicht.
Welnu, het enige dat ik vraag aan
de minister, is voor 1992 de daad bij
het woord te voegen, en daar is de
motie een van de onderdelen van. De
daad bij het woord voegen!
Minister Kok: Wat de heer De Korte
nu noemt is een ander element. Ik
sprak over, zoals hij dat in de
overweging in zijn motie heeft
aangegeven, de toezegging van het
kabinet om de invoeringsdatum bij
een dreigende overschrijding te
verschuiven. Die toezegging bestond
daaruit - ze is ook gehonoreerd in
het debat, ten aanzien van een
wetsvoorstel dat vervolgens is
afgewezen door zijn fractie - dat er
beleidsruimte zou worden gecreëerd
om de mogelijkheid te kunnen
benutten van een latere invoerings–
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datum Ik heb aangegeven dat in de
nadere afweging bij de opstelling
van de Voorjaarsnota het kabinet om
goede redenen voor de andere optie
van een eerdere BTW verlaging
heeft gekozen. Het zal duidelijk zijn
dat ik de Kamer aanvaarding van
deze motie ontraad.
Ik begrijp inmiddels ook de
aanleiding om de tweede motie, over
de infrastructuur, in te dienen. De
opmerkingen die daarover zojuist
werden gemaakt, gaven de heer De
Korte aanleiding, mij te betrappen op
een inconsistentie. Ik heb een inzet
gekozen in de UCV, waarvoor ik niet
wegloop. Ik ga zelfs, en dat is
misschien niet zo gebruikelijk in de
politiek, nog een stap verder: als ik
die inzet niet had gekozen, was de
kans toch wel lelijk groot geweest
dat er van de meeropbrengsten van
het aardgas uit de export weinig voor
infrastructuur beschikbaar zou zijn
geweest. Maar goed, dat mag de
heer De Korte nemen voor wat het
is. In de onderhandelingen, niet
alleen die in het kabinet, maar ook
die met de lagere overheden is wel
heel duidelijk gebleken, dat de lagere
overheden, de gemeenten en de
provincies - maar het geldt ook voor
de rijksoverheid - groot belang
hechten aan voortgaande decentrali–
satie. In de overgangsfase 1993
worden wij echter wel met een
aantal knelpunten geconfronteerd. Ik
zeg de heer Terpstra graag toe, dat
via de staatssecretaris van Binnen
landse Zaken, die daarover een
aantal weken geleden ook mondeling
overleg met de Kamer heeft gevoerd,
de nodige informatie kan worden
verschaft aan de Kamer, wellicht ook
in aanvulling op het besprokene in
het mondeling overleg over de
criteria en de knelpunten. Als gevolg
van dat overleg, als gevolg van de
financiële problematiek 1993 die
daardoor ontstond, is op enig
moment die afweging over deze
uitruil gemaakt. Ik blijf herhalen, dat
de deal die op deze wijze met de
gemeenten en de provincies kan
worden gemaakt, met de "èén op
èèn"-formule, ertoe leidt dat wij wel
degelijk een vliegwieleffect reali–
seren. Dat zal niet altijd zijn te
bewijzen. Het zal niet altijd zijn te
bewijzen, dat hier alleen maar inves–
teringen tot stand komen, die anders
nooit tot stand zouden zijn gekomen.
Gegeven de financiële problematiek
van de lagere overheden werkt het

Minister Kok: De taxatie van het
kabinet is in ieder geval, ook
gegeven het materiaal dat ons is
aangereikt, dat die mogelijkheden er
zijn. Wij zijn uiteraard ook benieuwd
naar het nadere onderzoek, want
zoveel hoofden, zoveel zinnen. Er
zullen wel weer meerdere ziens–
wijzen en getallen over de tafel gaan

Dat zullen wij allemaal serieus
moeten bekijken. Als het inderdaad
uitmondt in de taxaties en de
verwachtingen die wij enkele weken
geleden bij het opstellen van de
Voorjaarsnota hadden, dan moet het
tot dat geschetste resultaat leiden,
aannemende dat dan ook de overige
omstandigheden die dat dossier
omlijsten, dit mogelijk maken. Het is
namelijk geen scheikundeproef, het
is een deel van een levend geheel.
Het inkomensbeeld 1992. Bij de
nader geactualiseerde cijfers van het
Centraal planbureau zal wel blijken,
dat er enige aanpassingen nodig zijn
van de officiële stukken. Er is
gewezen op de ambtenaren. De
effecten van de CAO, die voor de
ambtenaren iets gunstiger is dan
waarvan was uitgegaan op basis van
de eerdere veronderstelling, zullen
dan zichtbaar zijn. Er kan ook nog
een effect optreden als gevolg van
de interimziektekostenregeling,
alwaar een bepaald verband ligt
tussen de ontwikkeling van de ziekte–
kostenpremies in de particuliere
sector en de wijze, waarop het
overheidspersoneel daarvoor
compensatie krijgt.
De BTW-verlaging. Ik begrijp niet
veel van de opstelling van D66 op dit
punt. Als de fractie van D66 in de
regering zat, zou zij geen stap
kunnen verzetten in verband met dit
dossier. De heer Ybema zou alleen
wel de structurele dekking kunnen
aangeven. Zijn beoordelingscriterla
maken het eigenlijk onmogelijk om in
de aanvaarding van de
BTW verlaging te bewilligen. Hij zegt
dat hij eerst wil weten of er nog
sociaal overleg volgt. Het is maar
welke naam je het beestje geeft. Er
zijn de nodige contacten, gesprekken
en pogingen tot een gezamenlijke
oriëntatie. De minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid kan
boekdelen schrijven over zijn
ervaringen als coördinerend minister.
Het is van groot belang dat wij
proberen te bouwen - langs welke
weg dan ook, ook informeel - aan
een gezamenlijke opstelling. leder
draagt als het ware zijn deel in een
gezamenlijke beleidsinspanning.
Vervolgens geeft de heer Ybema aan
dat hij pas kan oordelen als hij de
structurele formele dekking kent. Ik
begrijp dit probleem ook wel, vanuit
de positie van de Kamer en zijn
fractie geredeneerd. Maar dit kan tot
een heel lastig dilemma leiden. Dit
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effect van èèn gulden op één gulden
wel degelijk Ik ben daarvan
overtuigd. De aanneming van deze
motie ontraad ik dus ook.
De heer De Korte (VVD): De
minister zegt: "Stel je voor, dat ik die
inzet niet had gepleegd tijdens die
UCV. Dan was er van dat bedrag
weinig terechtgekomen."
Minister Kok: Ja, daar moet de heer
De Korte mij dankbaar voor zijn.
De heer De Korte (VVD): Ik
constateer, dat de minister de helft
is kwijtgeraakt. Hij is 200 mln. kwijt,
althans in 1993. Wellicht moet het
nog in het aardgasbatenfonds van de
heren Melkert en Terpstra, maar daar
moet de minister nog op
antwoorden. De vraag met
betrekking tot die volle 430 mln.
gaat daar nog over.
Minister Kok: Ik beantwoord wat ik
nog beantwoorden moet. Ik stel
alleen vast, ook als ik naar achterlig–
gende jaren kijk, ook naar de loop
van de jaren tachtig, dat ook mijn
voorgangers niet altijd hebben uitge–
blonken in het voor produktieve
doeleinden aanwenden van de
meevallers uit de aardgassfeer. Wat
dat betreft is enige kritische
bezinning op eigen verantwoordelijk–
heden, ook in politieke zin, nooit
weg.
De heer Ybema heeft gesproken
over het verrassende effect van de
ziektewetpremies. Hij vraagt, of het
onderzoek naar de vermogenspositie
kan leiden tot correcties straks per 1
januari 1993. Ja, dat kan, zij het dat
de overheid, net zo min als in 1992,
hier de vinger op de knop heeft. De
beslissing daarover ligt, zoals toege–
licht, bij de instanties en de bedrijfs–
verenigingen die het betreft.
De heer Ybema (D66): De inzet van
het kabinet is: komen tot verlaging
per 1 januari 1993. Dat zie ik toch
goed?
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Minister Kok: De heer Leerling
vroeg mij of ik, gezien de ervaringen
met 1992, optimistisch ben voor
1993 ben of niet. Voorzitter! Hier is
sprake van een botsing tussen twee
intenties Aan de ene kant ben ik
graag eerlijk, maar aan de andere
kant weet ik dat wanneer ik
optimisme uitstraal aan de
vooravond van moeilijke begrotings
besprekingen, misschien ook in de
Kamer het idee ontstaat dat de
problemen niet zo groot zijn. Ik til
nog behoorlijk zwaar aan een aantal
lastige vragen die wij moeten beant–
woorden Soms zijn dit vragen die
binnen portefeuilles moeten beant
woord en soms worden de grenzen
van portefeuilles overschreden. Als
het gaat om de beoordeling van de
economische ontwikkeling,
constateer ik dat wij te langzaam
groeien. Dit valt een beetje mee ten
opzichte van het trage groeitempo
waarmee wij tot voor kort moesten
rekenen. De voorspellingen voor
1993 zijn niet zodanig dat er sprake
zal zijn van een extra duwtje de
goede kant op. In 1993 is er het
voordeel van wat meer belastingont–
vangsten als gevolg van de lichte
opleving nu. De echte verbetering in
de internationale conjunctuur moet
nog komen. Zolang die er niet is en
Nederland zijn aandeel niet kan

Minister Kok: Het werkt "een slagje"
gunstiger door in budgettair opzicht.
Het werkt naar het huidige inzicht
nog onvoldoende door in econo–
misch opzicht. Dus wat dat betreft
moeten wij hopen dat vooral de
internationale conjunctuur zich
gunstiger zal ontwikkelen. In die
tussentijd moeten wij ons goed
voorbereiden, ook door het dempen
van de inflatie en het versterken van
het draagvlak voor participatie van
Nederland aan de opleving die
verwacht wordt voor de komende
jaren. Het CPB is voor de middel
lange termijn zeker niet pessimis
tisch.
Voorzitter! De heer Leerling heeft
ook gevraagd naar het structureel
doorwerken van inflatie en van
lastenverzwaringen in de meerjaren–
cijfers, in de prijsspiraal. Ik kan
daarover wellicht in de Miljoe–
nennota of in een van de bijlagen
daarbij nadere informatie geven. De
mate van effectiviteit van een
BTW-verlaging blijft natuurlijk altijd
enigszins arbitrair, maar ik denk dat
er in algemene zin een positieve
uitnodigende werking van uitgaat. Ik
verwijs wat dat betreft ook nog eens
naar de situatie in Duitsland. Ik zeg
dit ook aan het adres van mevrouw
Brouwer. Wij kunnen het ons in dit
Europa, waar wij zo dicht op elkaars
lip zitten, waar wij zo afhankelijk zijn
van beleidsontwikkelingen pal over
de grens, heel moeilijk permitteren los van alle beschouwingen van bijna
principieel ideologische aard over
wat de hoogte van een BTW-tarief

voor de samenleving betekent - om
tot in lengte van jaren met zo'n
marge, 1 5% daar en 18,5% hier, door
te gaan. Er is dus een noodzaak tot
verdere harmonisatie en laat
Nederland nu een bijdrage aan die
harmonisatie leveren door deze
beperkte verlaging van het
BTW tarief door te voeren.
Ik kom bij de opmerkingen van de
heer Melkert in tweede termijn. Hij
heeft samen met de heer Terpstra
een motie ingediend, waarm aan de
regering wordt gevraagd ten
spoedigste een wetsvoorstel
aanhangig te maken. De essentie van
die motie hij gaf het zelf ook al aan
- is in lijn met hetgeen ik in eerste
instantie naar voren heb gebracht.
Wij zijn volop bezig met dat
wetsontwerp. Wij houden graag
rekening met bepaalde componenten
van de motie. De intentie om op
korte termijn al gasgelden ter
beschikking te stellen ten behoeve
van de infrastructuur komt overeen
met de intentie van het kabinet Er
zitten ook elementen in de motie
waar ik nu nog geen definitief besluit
over kan meedelen De voorbereiding
van het wetsvoorstel is ook een
gezamenlijke activiteit. Het
wetsvoorstel wordt ook niet als
eerste door Financiën ingebracht,
maar door Economische Zaken.
Daarbij is pregnant het bekende punt
van het beheer op afstand. Als de
motie wordt aanvaard, zie ik dat als
een stimulans voor een snelle
procedure en een grondige bezinning
rondom het aardgasbatenfonds.
Dan wil ik nog een enkele
opmerking maken over de voeding
van dat fonds. In de voornemens die
het kabinet tot nu toe heeft - dat is
ook vastgelegd in stukken die aan de
Kamer zijn gestuurd - is er steeds
van uitgegaan dat het aardgasbaten–
fonds wordt gevoed uit de meerop–
brengsten van aardgas vanaf 1995.
Ik zie de heer De Korte nu een
wegwerpgebaar maken, maar dat is
niet iets wat ik nu op dit moment
bedenk; het is gewoon een citaat uit
eerder geschreven werk. Dat laat
onverlet dat ik natuurlijk volledig
beschikbaar ben om samen met de
collega's in het kabinet te bezien, in
het licht van de verwachte ontwik–
keling van de extra aardgasbaten ook
op kortere termijn - en dan heb ik
het over de extra aardgasbaten uit
export - wat de omvang van de
voeding binnen het kader van de
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betekent dat je eigenlijk pas na
ommekomst van de algemene
beschouwingen tot een totale beoor–
deling kunt komen. Tegelijkertijd is
dan de ook psychologisch zo belang
rijke datum van 1 oktober gepas
seerd Misschien kan de heer Ybema
zeggen op welke momenten hij
groen licht kan geven Is dat moment
altijd na 1 oktober?
De heer Ybema (D66): Zeker niet.
Het wetsvoorstel wordt zo snel
mogelijk aan de Kamer voorgelegd.
Wij zullen ons standpunt daarover
bepalen. De minister heeft terecht
opgemerkt dat door de inzet van
kabinet inzake het halen van de
datum van 1 oktober de Kamer in
een moeilijke positie wordt
gemanoeuvreerd. Wij moeten op een
moment dat wij het geheel niet
kunnen overzien al groen licht geven.
Uiteraard zal mijn fractie proberen
op dit punt zo snel mogelijk klare
wijn te schenken. Dat is echter mede
afhankelijk van het moment waarop
dit wetsvoorstel verschijnt.

nemen, werken wij met een beperkte
economische ontwikkeling. Daar
horen de belastingontvangsten bij,
maar ook de verhouding tussen
werkenden en niet werkenden. Die
ontwikkelingen wijken in ongunstige
zin af van de uitgangspunten die wij
bij de start van dit kabinet hebben
gehanteerd. Je kunt behoorlijk
positief gestemd zijn over enkele
onderstromen in de meerjarige
ontwikkeling, maar voor de korte
termijn is de situatie heel moeilijk.
De heer Leerling (RPF): Alles
afwegend iijkt de situatie met
betrekking tot 1992 gunstiger dan
wij hadden verwacht. Werkt dit nu
ook door in 1993 of is er sprake van
een lichte opleving? Ik verwacht niet
dat de minister zegt dat het een
fluitje van een cent is.
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bedoeling van dit wetsvoorstel kan
zijn. Een andere zaak is het natuurlijk
als het gaat om 1992. Wij kunnen
dat geld over 1992, dat nu langs een
bepaald kanaal in belangrijke mate
wordt ingezet voor investeringen,
natuurlijk niet twee keer besteden.
Wij kunnen niet nu de gemeenten
hun faxen laten sturen, met ze
onderhandelen en dan straks de
beslissingen nemen, waarop wij
vervolgens het geld ook nog eens in
het fonds laten vloeien om het vanaf
1993-1994 te gebruiken. Naar de
mate waarin het geld onverhoopt op
de korte termijn onvoldoende zou
kunnen worden "vertimmerd" in
projecten, komt ook die kwestie
anders te liggen.
Daarnaast is de vraag aan de orde
over het additionele verloop van
overheidsdeelneming en de
opbrengsten daarvan. Voor zover
deze datgene overstijgen wat tot nu
toe in de meerjarenramingen is
opgenomen, lijkt mij dat geen
onoverkomelijk probleem,
integendeel. Het gaat om vermogen
voor produktieve investeringen.

Minlster Kok: Ik wilde dat zonder
meer graag doen. Het lijkt mij van
belang dat wij geleidelijk een
structuur creëren. Ik refereer aan de
overheidsdeelneming. Ik zal niet de
fout maken daarover aankondigingen
te doen. Je moet echter nooit
uitslulten dat zich op een bepaald
moment omstandigheden en
mogelijkheden kunnen voordoen. De
onderhandelingen over "common
area"-gelden lopen al lang. Ik heb
niet de indruk dat op dat punt
plotseling enorme stroomversnel–
lingen zijn ontstaan. Ook zij zijn een
onderdeel van de voeding.
Uit de vooruitzichten en de cijfers
die ons tot nu toe zijn aangeleverd
door het ministerie van Economische
Zaken blijkt dat wij in 1993 geen
additionele meeropbrengst uit
aardgasexport kunnen verwachten.

Dat is wel het geval in 1994. Mijn
opmerkingen hadden daarop
betrekking.
De tweede motie van de heer
Melkert, medeondertekend door de
heer Terpstra, heeft betrekking op de
CLD-kwestie. Zoals werd opgemerkt,
moet je een heel goed waarnemings–
vermogen hebben om het onder–
scheid te zien tussen hetgeen door
mij is gezegd en hetgeen in de motie
wordt gevraagd. Ik heb na een inter–
ruptiediscussie twee elementen
genoemd. Het ene betreft het
omschakelen van de schaalgrootte
van nationaal inkomen naar bruto
nationaal produkt. De heer Melkert
heeft er terecht op gewezen dat in
het convergentieprogramma is
aangegeven dat wij het voornemen
hebben, die omschakeling in 1994
tot stand te brengen. Als ik uit mijn
geheugen put, heb ik dat ook wel
gezegd over het financieringstekort
en de staatsschuldquote. Hoe het
ook zij, dit is een element.
Een tweede element betreft het
betrekken van de effecten van de
herberekening van het nationaal
inkomen bij het verschaffen van
informatie aan de Kamer in de
Miljoenennota. Als het Centraal
planbureau deze gegevens
beschikbaar heeft in de loop van
deze zomer heb ik tegen het
verstrekken van deze gegevens geen
bezwaar. Ik ben in mijn positie niet
voldoende bij machte om dat alleen
uit te maken.
Ik kom nu toe aan de opmerkingen
van de heer Schutte over taakstel–
lende onderuitputting, informatie en
analyse. De heer Schutte
waarschuwt mij de komende week in
de bespreking in de ministerraad op
te passen voor al te mechanische
verbanden. Hij vraagt mij ook een
goed onderscheid naar oorzaken van
onderuitputting te maken, al dan niet
beleidsmatig. Ik voeg daaraan toe
dat ook de wijze waarop de dossiers
rondom wachtgelden en ziekte–
verzuim worden gehanteerd mede
betrokken zouden kunnen worden bij
het wegwerken van knelpunten in de
rechtspositie en salariëring van het
onderwijzend personeel.
De heer Van Dis heeft inderdaad
de vinger gelegd op een
spanningsveld. Ik kan dat niet
wegnemen. Hij heeft gelijk dat du
moment dat je met het begrip
"taakstellend onderuitputten" werkt
en je daarmee resultaat bereikt, je in

een schemerzone terechtkomt omdat
er kennelijk ruimte was. Dat biedt
een beleidsmatige reden om tot een
neerwaartse bijstelling van de
begroting te komen. De collega's en
de medewerkers van de collega's
weten dat ook. Toch is het gelukt om
in 1990 en in 1991 zelfs in grotere
mate dan nu het geval is tot resul–
taten op dat terrein te komen. Daar
ligt dus inderdaad een
spanningsveld. Ik kan dat niet geheel
wegnemen. Je kunt dit instrument
ook niet keer op keer als het
instrument bij uitstek toepassen,
hooguit partieel en mcidenteel.
Structureel werkt dat niet in zichzelf.
De heer Van Dis heeft gevraagd of
ik antwoord wil geven op de prikke–
lende vraag over de algemeenverbin–
dendverklaring van collectieve
arbeidsovereenkomsten. Ik doe dat
niet. Het is een politiek actueel
onderwerp. Ik heb begrepen dat de
SER daarover op niet al te lange
termijn tot een advisering komt. Wij
hebben in het kabinet afgesproken,
dat advies zorgvuldig bij onze nadere
oordeelsvorming te betrekken.
Ik bied mijn excuses aan voor het
feit dat ik op de fundamentele
kwestie al in eerste instantie niet ben
ingegaan. De heer Van Dis heeft met
de Bijbel als leidraad gewezen op het
normatieve en ethische karakter van
het sober en verantwoord omgaan
met wat ons is toevertrouwd. Hij zal
er begrip voor hebben dat de
leidraad die hij citeerde niet de
leidraad is van een ieder in deze
Kamer en van een ieder in dit
kabinet. Ik voel mij door de verant–
woordelijkheid, normatief en ethisch,
die is verbonden aan het toever–
trouwd zijn van het beheer van de
staatsfinanciën, zeer aangesproken.
Ik hoop dat ik aan het eind van deze
regeringsperiode, hoe men overigens
ook denkt over de leidraad die wordt
gehanteerd, wat dit betreft positief
word beoordeeld.
Mevrouw Brouwer wees op de
wenselijkheid om vooral gerichte
lastenverlichting toe te passen in
plaats van te kiezen voor een
algemene oriëntatie. Ik heb met mijn
verwijzing naar Duitsland duidelijk
trachten te maken dat Nederland
zich niet ongestraft te lang van de
internationale omgeving kan afzon–
deren. Wij zitten te hoog in de boom.
Ik heb al in eerste termijn gezegd dat
het kabinet het zich tot zijn taak
rekent om bij de voorbereiding van
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De heer Melkert (PvdA): Ik wil de
minister graag de overweging
meegeven dat de implicatie van het
dictum in de motie ertoe strekt dat
er sprake zal dienen te zijn van een
voeding die ook eerder kan plaats–
vinden dan in 1995. Anders zou ik
hem aanraden niet al te veel haast te
maken met het indienen van het
wetsontwerp. Dat kan dan nog wel
even wachten.
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de begrotmg datgene waarin wij niet
willen berusten te corrigeren en dus
met een totaalbegroting te komen
die ook op dit punt de toets der
kritiek kan doorstaan.
De kwestie van de bovenwettelijke
uitkeringen en hoe daarmee om te
gaan, zullen wij niet alleen vanuit de
financiële maar ook vanuit de sociale
context beoordelen.
Wat de overheveling van middelen
van Ontwikkelingssamenwerking
naar Onderwijs en Wetenschappen
betreft - ik wijs op de laatste motie
die is ingediend - heb ik er behoefte
aan om te zeggen dat de besluiten,
die door het kabinet op dit punt zijn
genomen, mede zijn gebaseerd op
afwegingen die betrekking hadden
op het type uitgaven die in het kader
van de onderwijsbegroting worden
gedaan. Men is bij Ontwikkelingssa–
menwerking een aantal jaren
geleden bereid gebleken, een zekere
bijdrage te leveren aan de opvang en
het verblijf van asielzoekers. Ik kan
de verzekering geven dat in de
begroting van Onderwijs en Weten–
schappen die straks wordt gepresen–
teerd duidelijk wordt aangegeven dat
een zeer substantiële, additionele
beleidsinspanning plaatsvindt met
betrekking tot het integreren, het
inburgeren - ook langs de weg van
onderwijs en educatie - van mensen
die bij ons zijn gekomen en die als
gevolg van deze inburgering recht
hebben op een additionele
inspanning.
Ik denk niet dat ik mevrouw
Brouwer hiermee heb overtuigd.
Anders lag de motie er ook niet. Ik
had er echter toch behoefte aan, dit
eraan toe te voegen.
De heer Terpstra heeft gezegd: wij
willen graag niet alleen de
verwachting verwoord horen dat
1993 een wat gunstiger beeld op het
punt van de CLD te zien zal geven,
maar ook de belofte. Ik hecht eraan
om ook in dit debat te zeggen dat de
inspanning van het kabinet en ook
van mijzelf erop gericht zal zijn, tot
een goede inkomst in dezen te
komen. Ik zou zeggen: ook de heer
Terpstra kan straks het resultaat op
z'n merites beoordelen.
Zijn pleidooi voor een veredeld
normbesef hebben wij goed in onze
oren geknoopt. Dat normbesef moet
overigens ook worden gehanteerd
als het gaat om de vraag op welke
wijze de CLD wordt gereduceerd.
De heer Terpstra wees terecht op

de bijzondere verantwoordelijkheden
die de bewindslieden van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid en van
Volksgezondheid dragen. Het gaat
steeds om de cijfermatige uitkomst,
maar ook om de beleidsmatige
keuzen die er als het ware aan
voorafgaan.
Ik begrijp dat ik mij met de
motie-Valk op enigszins glad ijs
begeef. Ik heb zelf niet de indruk dat
die motie strijdig behoeft te zijn met
mijn interpretatie van de wijze
waarop de economische infra–
structuur moet worden bevorderd,
waarbij dwarsverbanden kunnen
worden gelegd. Ik noemde het
voorbeeld van de bodemsanering,
maar ik kan ook bepaalde projecten
noemen in de sfeer van de verbe–
tering en restauratie van
monumenten. Dit is kennelijk een
voorbeeld van een mogelijk
spanningsveld, waar geprobeerd kan
worden de verschillen te destilleren.
Ik heb de neiging te zeggen, dat naar
de mate waarin wordt voldaan aan
het bredere criterium van de
versterking van de economische
structuur en het gaat om restauraties
van monumenten die bij een project
passen het spanningsveld er niet
hoeft te zijn.
Ik ben uiteraard verheugd dat ik
wellicht de trait d'union tussen de
heren Melkert en Terpstra heb
kunnen zijn op het punt van het
wegwerken van knelpunten bij de
onderwijssalarissen, al zal nog
moeten blijken hoe lang dat houdt.
Ik heb al toegezegd dat de staats–
secretaris van Binnenlandse Zaken,
mogelijk in vervolg op het mondeling
overleg, nog nadere informatie kan
geven over zowel criteria als
ervaringen wat betreft knelpunten bij
een aardgasbatenfonds.
De taakstellende onderuitputting
aan de inkomstenkant kan niet
anders worden geïnterpreteerd dan
als nagaan hoe je op een verant–
woorde manier geld dat uitstaat
sneller kunt binnen krijgen. Dat moet
met een beetje goede wil wel
kunnen!
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De beraadslaging wordt gesloten.
De voorzitter: Ik stel voor, morgen
te stemmen.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:
het wetsvoorstel Wijziging
van het Wetboek van Straf recht
en het Wetboek van Strafvor–
dering in verband met de voort–
schrijdende toepassing van
informatietechniek (Wet compu–
tercriminaliteit) (21551).
De algemene beraadslaging wordt
hervat.
Voorzitter: Deetman

D
Minister Hirsch Ballin: Mijnheer de
voorzitter! Ik wil mijn erkentelijkheid
uitspreken voor de vele instem–
mende reacties uit de Kamer voor
het wetsvoorstel. Ik heb die geproefd
uit alle bijdragen aan de discussie. Er
zijn verschillende amendementen
voorgesteld. Vooraf merk ik op dat ik
geen bezwaar heb tegen het
overgrote deel van de amende–
menten. Ik zie die wellicht zelfs
eerder als verbeteringen van het
wetsvoorstel.
De materie is lastig. Wij hebben er
bij uitstek verschillende deskundig–
heden bij nodig. De oorsprong van
het wetsvoorstel ligt in internationaal
overleg, eerst in de OESO en
vervolgens in de Raad van Europa.
Allengs werd duidelijker dat er
speciale en specialistische wetgeving
nodig zou zijn. Mijn voorganger heeft
een adviescommissie met gevari–
eerde deskundigheid in het leven
geroepen, de commissie-Franken.
Het werk van die commissie heeft
aan de basis gelegen van het
wetsvoorstel. Bovendien hebben
daarin doorgewerkt de praktische
ervaringen die door pilot-teams met
computercriminaliteit zijn opgedaan
Het evaluatierapport is onlangs
uitgebracht. Door die pilot-teams is
nuttig werk verricht. Daarin hebben
mensen zich een deskundigheid
eigen gemaakt die de opsporings–
competentie en de competentie ten
aanzien van informatiesystemen
verbindt. Wij moeten in dat
voetspoor verder werken. In de loop
van het komende kalenderjaar willen
wij dan ook tot vijf teams komen die
zich gespecialiseerd bezighouden
met de computercriminaliteit. Dit
aantal houdt in dat er voor elk
ressort een bovenregionaal team
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beschikbaar zal zijn.
Er is gevraagd of het overleg met
het bedrijfsleven nog een vervolg
krijgt en of zich dat ook tot de
wetgeving uitstrekt. Gisteren is het
nationaal Platform criminaliteitsbe–
heersing geïnstalleerd. Dat wordt
gedragen door justitie, pohtie,
binnenlands bestuur en het bedrijfs–
leven via de gezamenlijke onder–
nemers– en werknemersorganisaties.
In dat platform zal een onderdeel
worden ingericht dat zich bezighoudt
met de computercriminaliteit. In dat
kader zal ook aan de wetgeving
aandacht worden besteed.
Het wetsvoorstel is er een van het
soort waarin nieuwe begrippen
moeten worden gehanteerd.
Vanwege het te kort schieten van het
begrip "goed" in de zin van het
Wetboek van Strafrecht hebben wij
het begrip "gegevens" geïntrodu–
ceerd met deze specifieke betekenis.
Ik sta ook sympathiek tegenover het
gewijzigde amendement op stuk nr.
26 van de heren Jurgens en
Wolffensperger, waarmee definities
worden ingevoerd voor gegevens en
geautomatiseerd werk. Het vinden
van goede definities is lastig. Dit
blijkt misschien uit het volgende.
Gaandeweg de behandeling van het
wetsvoorstel zijn de definities bijge–
steld. Maar, alles afwegend, heeft
het mijn volle sympathie om die
definities niet te beperken tot
omschrijvingen in de toelichting en
in de verdere stukkenwisseling, maar
om die in de wet zelf op te nemen.
Dit geldt ook voor het begrip
"geautomatiseerd werk". Er zijn een
aantal beperkingen in de definitiebe–
palingen van het amendement
opgenomen die mij heel zinvol lijken.
Ik moet daarbij aantekenen dat in de
toelichting nog wordt gesproken
over de biochip. Dat die er nu buiten
valt, lijkt mij geen bezwaar. Dat is
nog zo'n verre toekomstmuziek dat
dit nu niet meegenomen hoeft te
worden in de definitiebepalingen.
De wijzigingen in het Wetboek van
Strafvordering verdedig ik hier met
enige trots. Op dit punt zijn er
namelijk geen voorbeelden te vinden
in buitenlandse wetgeving. Wanneer
wij deze bepalingen inzake specifieke
strafvorderlijke bevoegdheden tot
stand brengen om de opsporing van
computercriminaliteit mogelijk te
maken, die nieuwe negende afdeling
van het Wetboek van Strafvordering,
dan denk ik dat wij daarmee nieuwe

wegen inslaan die juist bij dit type
criminaliteit heel zinvol zijn en die
wellicht ook in ander verband tot
voorbeeld kunnen dienen. Ik heb
begrepen dat er in september in het
kader van de Raad van Europa
overleg plaatsvindt over de
mogelijkheid om ook in andere
landen iets dergelijks strafvorderlijks
te doen.
De heren Koffeman en Wolffen–
sperger hebben gesproken over de
wenselijkheid van evaluatie. Ik
maakte al melding van het nationaal
Platform criminaliteitsbeheersing.
Daarbij zal ook de evaluatie
betrokken kunnen worden.
De heer Koffeman heeft evenals
de heer Van Dis gesproken over het
probleem van de aangiftebereidheid.
Dat daarin een probleem is gelegen,
bestrijd ik volstrekt niet. Er is angst
voor negatieve publiciteit bij onder–
nemingen, wanneer bekend wordt en dat is bij strafprocessen niet te
vermijden - dat de geautomatiseerde
systemen van die bedrijven
kwetsbaar zijn gebleken voor compu–
tercriminaliteit. Dat neemt niet weg
dat door de groeiende deskundigheid
bij politie en justitie en door het
vertrouwen in de mogelijkheden van
een strafrechtelijke aanpak, er iets
kan veranderen in die balans van de
aangiftebereidheid. Het is iets wat
wij zeker zullen volgen, ook in het
kader van het vaker genoemde
platform.
De heer Koffeman heeft ook
geconstateerd dat de beheerder van
een geautomatiseerd werk niet kan
worden gegijzeld als medewerking
aan die beheerder wordt gevraagd.
Dat is juist, tenzij die beheerder kan
worden aangemerkt als getuige. Dan
zijn er wel bepaalde mogelijkheden.
Er is een verschil met de
medewerking bij ademanalyse.
Daarbij gaat het om een delict
waarbij niet-medewerking dezelfde
straf oplevert als het hoofddelict. Bij
de computercriminaliteit kun je het
moeilijk op deze manier regelen.
Het probleem van de schadeclaim
als de rechter-commissaris een
computer laat stilleggen, is ook ter
sprake gebracht. Juist de expertise
van de politie kan ertoe leiden dat
niet disproportioneel wordt
opgetreden. Op die manier wordt
een schadeclaim beperkt of
voorkomen. Alles afwegend, heeft
het mijn voorkeur om artikel 592 te
handhaven. Ik wijs erop dat een

mitigerende clausule is aangebracht
in het voorgestelde artikel 592.
Indien de betrokken belanghebbende
bij de computer die wordt stilgelegd,
er een janboel van maakt, in strijd
met de bepalingen voor een behoor–
lijke boekhouding in het Burgerlijk
Wetboek, dan heeft de betrokkene
geen schadeclaim. Als het aan eigen
tekortkomingen is te wijten dat het
stilleggen extra schade veroorzaakt,
dan geldt deze regeling niet. Deze
regeling komt overigens overeen met
hetgeen tot nu toe ten aanzien van
goederen is geregeld. Dat is ook
meegenomen in het opnieuw geredi–
geerde artikel 592.
De heer Koffeman heeft gevraagd
of de cryptofaciliteiten niet aan
banden moeten worden gelegd.
Daarbij gaat het zowel om
apparatuur als programmatuur. De
vraag is of de Europese regelgeving
met betrekking tot randapparatuur
de nationale wetgever daartoe
ruimte laat. Ik vrees dat bij het
opstellen van de Europese regel–
geving over de randapparatuur niet
is gedacht aan het punt dat de heer
Koffeman terecht naar voren heeft
gebracht. Wat daar ook van zij, over
de problemen die dit soort cryptofa–
ciliteiten opleveren, vindt nu overleg
plaats in Trevi-verband. Ik heb dit
onderwerp ook zelf aan de orde
gesteld bij enkele gelegenheden in
Trevi-verband. Ik heb daarbij ook de
aandacht gevestigd op de bezwaren
die door telecommunicatiebedrijven,
onze PTT-Telecom niet uitgezonderd,
naar voren zijn gebracht. Wat wordt
aangeprezen als goed beveiligd
tegen scanners en dergelijke, kan
wel problemen opleveren voor politie
en justitie. Daarover zijn uiteraard
ook contacten met Verkeer en
Waterstaat en PTT-Telecom. Het
probleem dat de heer Koffeman naar
voren bracht, is dus aanleiding tot
overleg in zowel nationaal verband
als in Trevi-verband.
De heer Koffeman heeft ook
gesproken over de zaken-Kruslin en
–Huvig. Ligt dit arrest van het
Europese hof voor de rechten van de
mens in het verlengde van het
eerdere arrest in de zaak-Klass? Dat
gaat over onopgemerkte
waarneming. Huiszoeking en
onderzoek elders via het netwerk is
niet noodzakelijkerwijs onopgemerkt.
Artikel 125m, derde lid, is mede
ingegeven door dat laatste arrest van
het Europese hof voor de rechten
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handelen ten aanzien van gegevens
in deze betekenis. Uiteraard kan en
mag de wetgever niet uitsluiten, dat
zich situaties voordoen die hij niet
heeft voorzien. Dat is eigen aan de
taakverdeling tussen wetgever en
rechter. Het is een algemeen
aanvaard principe van wetsuitleg, dat
binnen de gebruikelijke interpretatie–
kaders de rechter de tekst van de
wetgever beter mag verstaan dan de
wetgever zelf die op het moment van
totstandkoming heeft weten te
bedoelen.

van de mens. Er zijn nog een aantal
vragen die een keuze vergen. Die
wordt gemaakt in het wetsvoorstel
Herziening gerechtelijk vooron–
derzoek. Aangezien het daarin meer
in samenhang kan worden bezien,
zou het mijn voorkeur hebben om
dat bij die gelegenheid ten gronde te
bezien.
De heer Koffeman heeft evenals
de heren Van Dis en Jurgens de
vraag opgeworpen wat ernstige
schade is. Dat moeten wij niet te
snel aannemen. In beginsel is er het
basisdelict van artikel 350a, eerste
lid. Alleen in de gevallen dat het
functioneren van het informatie–
systeem gedurende geruime tijd
geheel of nagenoeg geheel is uitge–
sloten, is er sprake van ernstige
schade. Bij "geruime tijd" moet u
toch zeker denken aan enige uren.
Ook wanneer de schade van dien
aard is, dat een bedrijf daardoor een
aanwijsbare verandering in de
jaarcijfers ondervindt, zouden wij
kunnen spreken van "aanwijsbare
schade". Je zou in de verleiding
kunnen komen om een bepaald
bedrag te noemen voor de ernst van
de schade, maar het lijkt mij beter
om dat te relateren aan het niveau
van zichtbaar worden in zoiets als
jaarcijfers. Het gaat dus om schade
van een omvang die niet bij een
onderneming van noemenswaardige
importantie tussen de plooien valt
van wat er wel eens mee en wat er
wel eens tegen kan zitten.
De heer Van Dis heeft evenals de
heer Koffeman gesproken over op
een virus gelijkende veranderingen in
de programmatuur, die schade
veroorzaken. Het is waar, in het
derde lid van het betreffende artikel
wordt gesproken over "vermenigvul–
digen". Het woordje "te" is wegge–
vallen, constateerde de heer Van Dis.
Maar dat hadden wij al eerder
opgemerkt en de nota van verbe–
tering, die gevolgd is op het gewij–
zigde wetsvoorstel, heeft dat al
rechtgezet. Wat de zaak zelf betreft:
er is ook sprake van vermenigvul–
diging als een programma zo in
elkaar steekt, dat het een gegevens–
vernietigende opdracht op termijn een zogenaamde tijdbom - reprodu–
ceert op een schijf van een andere
computer. Ook dan is er sprake van
vermenigvuldigen. Bovendien zijn er
ook nog het eerste en het tweede lid
van het desbetreffende artikel. Het
eerste, het tweede en het derde lid

dekken in combinatie alternatief en
misschien ook wel eens cumulatief
de situaties van het inbrengen van
virussen en van die andere program–
maveranderingen en –toevoegingen,
waarover de heren Van Dis en
Koffeman hebben gesproken.
De heer Jurgens heeft met
betrekking tot de begrippen "goed"
en "geschrift" - nu dan het begrip
"gegevens", zoals in het
amendement nader te definiëren gezegd dat die als alternatief hebben
gefunctioneerd. Daaraan is in de
jurisprudentie soms een extensieve
uitleg gegeven. Kunnen die in de
toekomst nog zo extensief worden
uitgelegd? Anders gezegd: de heer
Jurgens vroeg of er naast de strafbe–
palingen van dit wetsvoorstel nog
een mogelijkheid is om andere straf–
bepalingen te hanteren op basis van
een extensieve uitleg. Dat is wat
betreft de wetgever - aan regerings–
zijde - niet de bedoeling. Wij hebben
namelijk de strafbepalingen beoor–
deeld op de noodzaak of er ten
aanzien van de computercriminaliteit
een speciale voorziening zou moeten
worden getroffen. Dus is het niet
onze bedoeling, dat er nog een
tweede route zou lopen via een
extensieve uitleg van de ongewijzigd
gebleven bepalingen van het
Wetboek van Strafrecht.

Minister Hirsch Ballin Mijn
antwoord was mede voor die situatie
bedoeld, omdat het oogmerk van
regeringszijde met betrekking tot dit
wetgevingsproject was om ten
aanzien van de bepalingen van het
Wetboek van Straifrecht te beoor–
delen of deze een herformulering
dan wel een aanvulling behoeven
met het oog op onrechtmatig

De heer Jurgens (PvdA): Het ging
zelfs mij te snel. De vraag was of
een mogelijkheid tot klagen wordt
gegeven, maar je kunt niet klagen als
je niet weet dat er in je spullen
gesnuffeld is. Mijn vraag was nu juist
of het niet billijk zou zijn daarvan
melding te maken bij de systeembe–
heerder dat er in zijn systeem
gesnuffeld is. Artikel 125m regelt
dat er gemeld moet worden wanneer
uit die gegevens waarin gesnuffeld
is, ook vastgelegd is. Mijn vraag was:
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De heer Jurgens (PvdA): Misschien
is het misverstand erin geslopen
door de wijze waarop ik het uiteen–
gezet heb. Ik ben dit namelijk met de
minister eens. Waar het mij om gaat,
zijn andere strafbare feiten, waar dus
geen gegevensvariant naast gezet is.
Dat is in vele gevallen gebeurd
Daarbij zou het mogelijk zijn, dat ook
gegevens worden beschadigd of
gegevens daarbij betrokken raken.
Welnu, kan bij die bepalmgen,
waarin dus niet een aparte variant
voor gegevens is aangegeven, nog
de oude extensieve interpretatieme–
thode worden toegepast, zoals de
Hoge Raad heeft gedaan?

De heer Jurgens (PvdA) Begrijp ik
u goed dat een uitputtende poging is
gedaan in het Wetboek van Straf–
recht al die gevallen te regelen
waarbij het crimineel handelen met
gegevens strafbaar zou moeten
worden gesteld?
Minister Hirsch Ballin Het
antwoord is ja.
Naar aanleiding van de vraag van
de heer Jurgens over Europees
overleg, kan ik hem meedelen dat in
september in Straatsburg overleg zal
plaatsvinden over strafprocesrecht in
verband met computercriminaliteit.
In artikel 139c staat de periode
van zes maanden genoemd; dat
wordt een jaar. Dat omvat alle
telecommunicatie, dus met inbegrip
van de gesprekken.
De heren Jurgens en Wolffen–
sperger hebben gesproken over
artikel 125m, derde lid, van het
Wetboek van Strafvordering. Bij
inbeslagneming is de uitoefening van
de bevoegdheid bekend. Er is dus
een mogelijkheid gegeven om te
klagen op de voet van artikel 552a
Wetboek van Strafvordering. Kennis–
geving is dan niet nodig.
Huiszoeking en doorzoeken van
netwerken kan wel bekend zijn, maar
behoeft dat niet te zijn. Daarom een
informatieverplichting in dit kader.
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kan, zodra het belang van het
vooronderzoek dat toelaat, ook
gewoon aan de systeembeheerder
gemeld worden dat er in zijn
systeem is gekeken? Want dan pas
kan hij klagen tegen het feit dat dat
onrechtmatig zou kunnen zijn
gebeurd.
Minister Hirsch Ballin Maar dan
rijst de vraag of het enkele kijken,
kennis nemen van gegevens, al tot
de toepassing van artikel 125m,
derde lid, moet leiden. Leest u de
tekst van dit derde lid maar na. Er is
dan wel sprake van de kennisgeving
waar de heer Jurgens naar vraagt.
De heer Jurgens (PvdA) Dat is
ingevoegd op ons verzoek. Maar nu
wil ik het uitbreiden en niet alleen
een kennisgevingsplicht instellen
wanneer de gegevens zijn
vastgelegd, maar ook wanneer er
alleen maar is gekeken, maar niet is
vastgelegd. Dat er althans op het
moment dat het mogelijk is in het
kader van het onderzoek, alsnog
melding wordt gedaan aan de
systeembeheerder. Het gaat daarbij
vaak om de systeembeheerder die
niet direct met een huiszoeking is
geconfronteerd, maar bij wie via een
huiszoeking elders tengevolge van
systeemverbindingen vanuit de plek
van die huiszoeking, gesnuffeld
wordt, als ik die uitdrukking even
mag gebruiken. Dan is het toch heel
billijk dat men aan deze derde
persoon of instantie, bijvoorbeeld
een bank, meldt dat er via een elders
opgesteld systeem in zijn of haar
systeem is gesnuffeld. Als die bank
er dan bezwaar tegen heeft dat er in
zijn gegevens gekeken is, moet hij
daar ook bezwaar tegen kunnen
maken. Dat is het hele punt. Als men
niet weet dat er gesnuffeld is, kan
men daar ook geen bezwaar tegen
maken.

Het is dan geen bewijsmiddel, het is
dan niet bruikbaar. Het lijkt mij niet
nodig om dan die kennisgevings–
plicht te introduceren.
De heer Jurgens (PvdA): Dat
begrijp ik, maar er is ook nog zoiets
als de persoonlijke levenssfeer. Als
in mijn gegevens is gesnuffeld
zonder dat ik dat weet, dan is het op
zijn minst billijk dat dat even gemeld
wordt, zodat ik er rekening mee kan
houden dat erin gekeken is. En als
dat bijvoorbeeld gedaan is in strijd
met recht en rede, moet ik mij
daarover kunnen beklagen. Dat is de
basis van mijn vraagstelling.
Minister Hirsch Ballin De
bescherming van de persoonlijke
levenssfeer - er zijn immers ook
andere belangen die beschermd
moeten worden - heeft in deze
regeling gestalte gekregen door de
beperkingen die er zijn aan het
überhaupt uitoefenen van deze straf–
vorderlijke bevoegdheid. U moet dus
de bescherming van die gegevens,
om welke reden dan ook, inclusief de
persoonlijke levenssfeer zien in de
eisen die gesteld zijn aan de
toepassing van het geven van een
bevel volgens artikel 125i en wat er
verder voor de rechter-commissaris
is geregeld in afdeling 9.
De heer Jurgens heeft gevraagd
hoe het zit met artikel 173, eerste
lid, onder ten tweede.

een andere situatie dan inbeslag–
neming. Daar hoeft door het enkele
feit dat het dwangmiddel wordt
toegepast, niet bekend te zijn dat de
rechter-commissaris deze
mogelijkheid heeft benut. Voorzitter!
Misschien begrijp ik de vraag van de
heer Wolffensperger verkeerd.
De heer Wolffensperger (D66): Ik
begrijp uw antwoord niet. Wij
begrijpen elkaar dus niet op dit
moment. De waarborg die artikel
125m, lid 3, nu geeft, is gekoppeld
aan huiszoeking of aan toepassing
van afdeling 9. Mijn vraag was of dat
vastleggen niet ook na andere
dwangmiddelen zou kunnen
geschieden dan huiszoeking of het
gebruik van afdeling 9. Moet dan
niet dezelfde waarborg worden
gegeven?

Minister Hirsch Ballin Het gaat
hierbij om het vinden van de juiste
maat voor het invoeren van zo'n
meldingsplicht als vervat in artikel
125m, derde lid. Bij het overnemen
van de gegevens, dus het maken van
een kopie daarvan, geldt artikel
125m, derde lid. Het geldt inderdaad
niet bij het enkele kijken. Het lijkt mij
ook redelijk om daar de grens te
leggen, omdat, wanneer er alleen
kennis genomen is van de gegevens,
justitie daar ook niets mee kan doen.

Minister Hirsch Ballin: Ik dacht dat
ik u vraag ook beantwoord heb. Ik
heb namelijk een vergelijking
gemaakt met huiszoeking en het
doorzoeken van netwerken. Dat is

Minister Hirsch Ballin Ja, dat zou
kunnen op grond van inbeslag–
neming. Dat lijkt mij juist. Een
inbeslagneming is noodzakelijkerwijs
bekend bij de betrokkene. Dan doet
zich niet de behoefte voor, de
mededeling nog eens apart te
regelen via het derde lid. Ik kan geen
andere dwangmiddelen bedenken
die een situatie zouden kunnen
creëren dan een anders voor de
betrokkene niet bekende vastlegging
van gegevens.
Voorzitter! De heer Jurgens stelde
een vraag over artikel 273, eerste lid,
onder ten tweede. Dat omvat mede
misdrijven in bijzondere wetten en
inderdaad ook in de Auteurswet. In
geval van samenloop regelen de
bijzondere bepalingen van de
artikelen 55 en volgende van het
Wetboek van Strafrecht welke
bepaling van toepassing is.
De heer Jurgens heeft verder een
vraag gesteld over artikel 441,
inhoud of strekking. Ik weet niet of
het geruststelt, maar op dat punt
wijkt het wetsvoorstel niet af van de
reeds bestaande regeling, het Besluit
radio-elektrische inrichtingen,
afgekort als BRI maar dan niet
eetbaar, krachtens de Wet op de
telecommunicatievoorzieningen.
Artikel F. 1.1. van dat besluit zal
worden ingetrokken en worden
vervangen door de hier gegeven
regeling. Daarin wordt mede over de
strekking gesproken.
Alle sprekers hebben gesproken
over artikel 139a, derde lid, waarin
het woord "afluisteren" niet
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De heer Wolffensperger (D66):
Toen u inging op opmerkingen over
artikel 125m, meende ik dat u ook
mijn vraag zou beantwoorden. Ik wil
namelijk voorkomen dat ik die in
tweede termijn herhalen moet. Ik
stelde een andere vraag over
hetzelfde artikel, te weten of
vastlegging na ander dwangmiddel
dan huiszoeking of afdeling 9 niet tot
dezelfde mededeling zou moeten
leiden.
Minister Hirsch Ballin Andere
dwangmiddelen dan...?
De heer Wolffensperger (D66): Ik
meende dat u begon, mijn vraag te
beantwoorden maar...
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voorkomt. Dat klopt. Er wordt niet
verwezen naar een gesprek, maar
slechts naar telecommunicatie. In de
artikelen 139d en 139e wordt tevens
verwezen naar gesprekken.
De heren Koffeman en Wolffens–
perger hebben gesproken over de
handhaafbaarheid van dit
wetsvoorstel (dus de aanpak van de
computercriminaliteit). Ik verwijs op
dat punt naar wat ik al in de mleidmg
van mijn antwoord zei over het
verder werken en aandacht geven
aan de bestrijding van deze crimina–
liteit. De pilot-teams hebben
duidelijk voorzien in een behoefte
aan professionele ondersteuning.
Laat ik nog iets zeggen over de
voornemens op dit gebied. Wij zullen
komen tot een structurering van de
aanpak door middel van continuering
van die teams en uitbreiding ervan,
zodat wij met die vijf teams tot een
landelijk dekkend netwerk komen.
Dat zal uiteraard ook moeten worden
gefinancierd. Wij denken niet aan
onderbrenging in de landelijke
structuur van het nieuwe politie–
bestel, maar wel aan onderbrenging
in de politieregio's en wel meer in
het bijzonder in hun samenwerkings–
verbanden. Uiteraard zullen wij erop
blijven letten dat er specialistische
kennis wordt opgebouwd, zoals die
ook bijzonder waardevol in de pilot–
teams te vinden was. Dat is eigenlijk
ook al gebleken bij en rondom de
behandeling van het wetsvoorstel,
namelijk dat daar bijzondere en ook
reeds voor de wetgeving nuttige
deskundigheid is opgebouwd. Er
functioneert bij elk team een klank–
bordgroep en er is een officier van
justitie als aanspreekpunt voor elk
van deze pilot-teams. De belang–
stelling voor deze aspecten van de
criminaliteit is ook onder rechters
groeiende. Vandaar dat ik de
verwachting heb - ik zal de Kamer
daarvan graag op de hoogte houden
- dat ook in de praktische uitvoering
het nodige wordt gedaan om goed
gebruik te maken van deze belang–
rijke nieuwe wetgeving.
Voorzitter! Ik heb zoëven nog op
enkele ondergeschikte punten een
nota van wijziging bij u ingediend.
De heer Van Dis heeft gesproken
over de terminologische kwestie,
maar dat behoefde niet in de nota
van wijziging te worden verwerkt,
omdat de nota van verbetering
daarop inging.
De heer Korthals meende dat erg

veel nadruk was gelegd op externe
binnendringers. Hoe kunnen interne
binnendringers dan worden getemd,
zo was zijn vraag. Ik wijs erop dat
artikel 138a, eerste lid, aanhef, het
binnendringen in een deel van een
geautomatiseerd werk tevens als
computervredebreuk aanmerkt.
Daarbij moet worden gedacht aan
een werknemer in een bedrijf die op
de computer van zijn werkgever
werkt en daarbij onrechtmatig
binnendringt in een "directory"
waartoe hij niet is geautoriseerd en
die tegen hem is beveiligd, bijvoor–
beeld met behulp van een
"password". Dan is artikel 138a,
eerste lid, van toepassmg Als het
amendement op stuk nr. 15 wordt
aangenomen, zal deze werknemer
onder een gekwalificeerde strafbaar–
stelling komen te vallen indien hij
daarbij gegevens kopieert. Verder is
een dergelijke werknemer - ik spreek
dus nog steeds over de binnen–
dringer van binnenuit - strafbaar
indien hij gegevens wijzigt. Dat vloeit
voort uit artikel 350a, eerste lid.
Brengt zo'n werknemer een virus
aan, dan valt hij onder de gekwalifi–
ceerde strafbaarstelling van artikel
350a, derde lid. Ik wil er verder op
wijzen dat de artikelen 161sexies en
161septies, waarbij het gaat om een
geautomatiseerd werk ten
algemenen nutte, geen onderscheid
maken naar geiang het gaat om
binnendringers van buitenaf of van
binnenuit. Dat betekent dat het
wetsvoorstel, hoewel ik de heer
Korthals toegeef dat hierop in de
stukken minder de nadruk is gelegd,
wel degelijk ook een belangrijke
verbetering biedt als het gaat om de
computercriminaliteit van binnen de
organisatie, bijvoorbeeld van binnen
de onderneming. Daar waar wellicht
enig verschil is, heeft dat ermee te
maken dat van een beheerder van
een geautomatiseerd werk ten
aanzien van de buitenwacht speci–
fieke beveiligingsmaatregelen mogen
worden verwacht. Dat is ook een
vereiste in de systematiek van dit
wetsvoorstel voor de strafbaarheid,
althans voor de zwaardere vormen
daarvan. Om nog maar één keer de
vergelijking te maken met de oude
kaders van het strafrecht: je mag van
iemand die wenst gevrijwaard te
worden van inbraak, verwachten dat
hij de deur niet open laat staan. Het
maakt dus, zonder dat ik het binnen–
sluipen goed wil praten, wel enig

verschil of de deur dicht en op slot
is.
Ik kom toe aan de amendementen.
Ik gaf al aan dat ik daarmee in het
algemeen niet veel problemen heb.
Soms zie ik ze zelfs als verbeteringen
van het wetsvoorstel. Dit geldt voor
het amendement op stuk nr. 15 van
de heren Koffeman en Jurgens
inzake artikel 138a van het Wetboek
van Strafrecht (kopiëren als gekwali–
ficeerd delict). Wat de wijziging van
artikel 232, tweede lid, betreft - "de
valse of vervalste betaalpas"
vervangen door "een valse of
vervalste betaalpas" - kan ik zeggen
dat het duidelijk zal zijn dat ik uit een
oogpunt van eenvormigheid van
wettelijke bepalingen een voorkeur
heb voor de huidige situatie. Ik zou
ook niet de mening kunnen delen dat
het nodig is om deze wijziging aan
de brengen. Aan de andere kant kan
ik er ook geen grote problemen in
onderkennen als het amendement
zou worden aangenomen. Ik laat het
oordeel dus graag aan de Kamer
over.
Ik kom toe aan de strafbaar–
stelling, voorgesteld als culpose
variant in artikel 350b (het
amendement van de heren Koffeman
en Jurgens op stuk nr. 17). Ik vind
het nogal zwaar om deze culpose
variant in te voeren. We moeten ons
realiseren dat daarmee op het eerste
gezicht nogal wat praktijken, die
onder een deel van de jeugd
gemeengoed zijn geworden, gecrimi–
naliseerd lijken te worden. Ik
realiseer me dat de strafmaat daarbij
uitgesproken licht is gehouden. Ik
zou het amendement dus niet willen
aanmoedigen, al kan ik niet
ontkennen dat het juridisch, qua
formulering en begripsbepaling,
goed in elkaar steekt. Mijn bezwaar
komt dus eigenlijk daaruit voort, dat
wij in het algemeen terughoudend
zijn met het toevoegen van culpose
varianten aan onze misdrijfstrafbepa–
lingen. Met deze uitnodiging om de
voors en tegen nog eens te willen
overwegen, wil ik mij onthouden van
het uitspreken van een negatief
oordeel. Ik wil wel aan de indieners
in overweging geven of het niet wat
zwaar is om dit als culpose variant
toe te voegen.
Het amendement op stuk nr. 18
hangt samen met dat op stuk nr. 17.
Ik denk derhalve dat het oordeel over
nr. 18 dat over nr. 17 moet volgen.
Het amendement op stuk nr. 19
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Hirsch Ballin
moet ik zonder meer als een verbe–
tering aanmerken. Ik heb dan ook de
neiging om het, als het niet
omstreden is, over te nemen.
De voorzitter Ik zal straks de
conclusie trekken, want ik moet nog
van de woordvoerders vernemen of
zij daarmee kunnen instemmen.
Minister Hirsch Ballin: Dat geldt
ook voor het amendement op stuk
nr. 20.
In het amendement op stuk nr. 21
stellen de heren Jurgens en
Koffeman voor, "binnen een besloten
ruimte" te vervangen door "elders
dan in een woning, besloten lokaal of
erf". Ik heb nog eens nagedacht over
alle voors en tegens, inclusief
iemand die in de openlucht een
portable computer, een laptop
hanteert, waarbij bepaalde mogelijk–
heden zich voordoen om met of
zonder bijzondere kunstgrepen de
signalen op te vangen die daar
automatisch worden verwerkt. Alles
afwegende, vind ik het amendement
van de heren Jurgens en Koffeman
zo gek nog niet. Ik sta er dus positief
tegenover.
Ik zie ook een verbetering in het
amendement op stuk nr. 22 over
artikel 125J. Het is wat ruimer en
biedt dus in de hantering van de
bepalingen een voordeel, waar het
gaat om gegevens die redelijkerwijs
nodig zijn om de waarheid aan de
dag te brengen.
Ik heb evenmin bezwaar tegen het
amendement op stuk nr. 23 tot
toevoeging van het woord "weder–
rechtelijk".
Over het amendement op stuk nr.
26 met betrekking tot de definitiebe–
paling, dat het amendement op stuk
nr. 25 heeft vervangen, heb ik mij al
uitgesproken.
Blijft over het amendement op
stuk nr. 24 tot schrapping van het
slotformulier. Dat is het enige
amendement, dat ik niet voorzie van
een positief advies, of van de
mededeling, dat ik het oordeel aan
de Kamer overlaat. Uiteraard zullen
wij goed kijken naar wat de heer
Dubbink over het slotformulier van
de wetgeving heeft geschreven. Ik
zeg de heer Jurgens toe, dat wij daar
bij een komende gelegenheid op
zullen ingaan. Een wet mag echter
toch wel als wet herkenbaar zijn, aan
de hand van een uitspraak aan het
slot van de wet, na de eigenlijke
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wettekst, die het karakter van een
bindende regeling, van dat bijzonder
hoge niveau in de rangorde van ons
rechtsstelsel, onderstreept? Ik wil
daarmee niet zeggen, dat deze
formulering van het slotformulier de
enig mogelijke is. Ik wil daarmee ook
niet beweren, dat zonder een
dergelijk slotformulier, de wettelijke
bepalingen hun bindende kracht
zouden missen. Naar de traditie
behoort echter ook dat slotformulier
tot de herkenbaarheid van de tekst
als wet. Het lijkt mij een vraag die
niet speciaal is gerelateerd aan het
wetsvoorstel inzake computercrimi–
naliteit. Ik zou bij een andere
gelegenheid, wellicht naar aanleiding
van de nieuwe aanwijzingen voor de
regelgeving, waarin ook het slotfor–
mulier aan de orde komt, nader
willen ingaan op de argumentatie,
zoals die ontwikkeld is door de heer
Dubbink.

De heer Jurgens (PvdA): Voorzitter!
De minister heeft op een groot
aantal vragen geantwoord. Hij is ook
zeer tegemoetkomend geweest ten

aanzien van de amendementen die
zijn ingediend. Hij is zelfs zo ver
gegaan dat hij er twee heeft overge–
nomen. Ik kom nog op een enkele
vraag terug. De interessante vraag
over de positie van de wetgever die
zich gedurende het gemeen overleg
wil uitspreken over de wijze waarop
een reeds bestaand wetsartikel moet
worden uitgelegd, is nog niet beant–
woord. In dit geval ging het om
artikel 97 Wetboek van Strafvor–
dering. In de stukken weigert de
minister hardnekkig zich daarover uit
te spreken. Ik ben van mening - de
heer Wolffensperger steunde mij
daarin - dat de wetgever dan in
gelegenheid moet zijn om te zeggen,
dat aanneming van dit wetsvoorstel
gevolgen zal hebben voor reeds
bestaande bepalingen. De minister
was het overigens met mij eens op
dit punt tijdens de woordenwisseling
met mij over de vraag of het
mogelijk is a contrario of extensief te
blijven interpreteren. Als de minister
zich zijn woorden herinnert, kan hij
wellicht tot de conclusie komen dat
hij het met mij eens kan zijn.
Vervolgens is de minister zeer kort
ingegaan op artikel 139c. Hij heeft
uitgelegd dat dit de verhoging van
de strafmaat van zes maanden tot
één jaar betreft Ik vroeg echter
waarom een verhoging van de
strafmaat nodig is.
Ook op artikel 125m kom ik nog
terug. Bij interruptie ben ik er al op
ingegaan. Ik begrijp dat de minister
op dit moment niets voelt voor een
uitbreiding van dit artikel tot
degenen bij wie onwetend
gesnuffeld is. De weg van artikel
125j biedt de mogelijkheid van
huiszoeking en het zoeken in
systemen. Dit geldt dan ook voor
systemen die verbindingen hebben
met het systeem dat is opgesteld op
de plek waar de huiszoeking wordt
gehouden. Het is mij bekend en de
minister nog meer dat in het kader
van de commissie-Moons voorberei–
dingen worden getroffen om de
wetgeving inzake het aftappen van
de telefoon nader te bezien. Mocht
deze problematiek opnieuw aan de
orde komen, is de minister dan
bereid, met voorstellen te komen ten
aanzien van deze problematiek? Dan
kan deze kwestie in een meer
geëigend kader aan de orde komen.
Ik stem gaarne in met de derde
nota van wijziging. De minister heeft
op een aantal amendementen
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De voorzitter: Naar mij blijkt, is er
behoefte aan een tweede termijn.
De heer Jurgens (PvdA): Zou er een
pauze van twee minuten kunnen
worden ingelast om op een rijtje te
zetten wat er met de amendementen
is gebeurd? Anders moet dat tijdens
het debat.
De voorzitter: Ja, dat is goed.
Alvorens die pauze begint, stel ik
vast, dat de minister over alle
amendementen zijn oordeel heeft
gegeven en dat hij twee amende–
menten wil overnemen. Dat zijn de
amendementen op de stukken nrs.
19 en 20. Voor de tweede termijn
begint, zal ik aan de woordvoerders
vragen, of men daarmee instemt,
want dan maken die punten geen
onderdeel van de beraadslaging
meer uit. Dat spreekt voor zichzelf.
De vergadering wordt enkele
ogenblikken geschorst.
De voorzitter: Aangezien de
amendementen op de stukken nrs.
19 en 20 zijn overgenomen, maken
zij geen onderwerp van beraad
slaging meer uit.

D

93-5872

Jurgens
positief gereageerd. Ten aanzien van
enkele amendementen was hij echter
zeer voorzichtig. Tot die laatste
categorie behoort de kwestie van de
culpose variant op artikel 350b. Ik
deel de opvatting van de minister dat
wij in het algemeen gesproken met
culpose varianten moeten oppassen.
Ik heb ook zorgvuldig overwogen bij
de medeondertekening van dit
amendement of voor dit geval een
uitzondering zou moeten worden
gemaakt. Ik moet zeggen dat
hetgeen zich afspeelt op dit terrein
enige aanleiding geeft om te kiezen
voor een culpose variant. De praktijk
zal uitwijzen of wij hiermee een
overbodige wetsbepaling hebben
opgenomen. De praktijk kan ook
uitwijzen dat de officier te gemak–
kelijk op deze kant gaat hangen en te
weinig de dolenze aanpak wil volgen.
Mijn afweging geef ik hierbij
duidelijk weer, maar ik blijf bij mijn
oorspronkelijke mening dat ik het
amendement van de heer Koffeman
terecht heb ondertekend.

Dus bij dezen trek ik het
amendement op stuk nr. 24 in.

De heer Jurgens (PvdA): De heer
Korthals geeft een overweging die
zeer wel tot een andere conclusie
had kunnen leiden. Zoals vaak bij het
nemen van beslissingen, is dit wat
mij betreft een beslissing van 51%
ten faveure van wat hier wordt
voorgesteld. Ik neem de opmerking
van de minister ter harte. Ik zal ook
de opmerking die de minister
gemaakt heeft bij de beraadslaging
binnen de fractie over de stemming
zeker meedelen, opdat mijn fractie–
genoten zich hierover een eigen
oordeel kunnen vormen.
Voorzitter! Ik kom dan op het punt
waarop de minister enige voorzich–
tigheid heeft betracht, namelijk de
kwestie van de valse of vervalste

betaalpas. Deze kwestie wordt aan
het oordeel van de Kamer overge–
laten, hoorde ik de minister zeggen.
Ik zal aan die oordeelsvorming
gaarne meedoen.
Dan blijft over de kwestie van het
amendement op stuk nr. 24. Ik
begrijp dat hiermee zo ongeveer het
belangrijkste onderwerp van vandaag
naar voren is gebracht, namelijk de
vraag: wanneer stel je zoiets aan de
orde? Je moet dat doen op "het
meest gerede moment", zoals dat in
de rechtstaal heet. Een "gereed
moment" is aangebroken wanneer er
een minister achter de regeringstafel
zit die verstand van zaken heeft. Nu
begrijp ik dat hij een wet niet zou
kunnen herkennen als daar niet de
betrokken zinsnede achter zou staan.
Dat valt mij van hem tegen. Aan de
andere kant heeft hij gezegd dat er
over nagedacht zou kunnen worden
of de bewoordingen wel in overeen–
stemming zijn met de huidige werke–
lijkheid. Het lijkt mij namelijk niet
noodzakelijk om te bevelen dat iets
in het Staatsblad moet komen,
omdat de Bekendmakingswet de
publikatie van wetten regelt.
Bovendien moet dan bezien worden
of er voor alle andere burgers binnen
de bepalingen soortgelijke verkla–
ringen moeten worden opgenomen.
Dan zouden dus alle algemene
maatregelen van bestuur en alle
ministeriële verordeningen moeten
worden voorzien van een klinkende
zm, waaruit blijkt dat wie zich daar
niet aan houdt, wordt opgehangen.
Met name de zinsnede dat ambte–
naren zich niet aan de wet zouden
houden . De gedachte alleen al is
mij een gruwel. Dus ik ben bereid
om dit amendement op dit moment
in te trekken. Het heeft reeds
gezorgd voor een verfrissende
gedachtenwisseling. Ik hoop wel dat
de minister bij de wijziging van de
aanbevelingen voor de wetgevings–
techniek nog eens wil bezien of hij,
creatief als hij is en geheel in de
geest van de poëzie die deze zaal
met zich meebrengt, een slotzin kan
bedenken die ons allen spontaan
doet staan zo gauw wij hem horen,
in plaats van dat wij de indruk krijgen
dat niemand hem gelezen heeft,
hetgeen het geval is. Ik heb een
steekproef genomen onder vijftien
collega's in de Kamer. Geen van de
vijftien was zich ervan bewust dat
deze zin altijd achteraan in de wet
staat. Dat geeft toch wel te denken.

De heer Koffeman (CDA):
Voorzitter! Ik zal het zeer kort
houden, gezien het late uur. Ik dank
de minister zeer hartelijk voor zijn
heldere uiteenzetting. Enkele punten
vragen nog mijn speciale aandacht.
Ik begin met het door mij aange–
haalde amendement op artikel 592.
De minister heeft te kennen gegeven
dat hij er de voorkeur aan geeft, het
betrokken artikel 592 te handhaven.
Om de woorden van de minister te
reproduceren: om reden dat bij een
janboel de schaderegeling niet geldt.
Ik heb dit argument van de minister
niet goed begrepen. Nog uit de tekst
van artikel 592 en/of artikel 1251 nog
uit de toelichting op het wetsvoorstel
blijkt op grond waarvan deze
schaderegeling in zo'n situatie niet
zou gelden. Kan de minister alsnog
uitleggen waarom artikel 592 niet bij
eigen schuld zou gelden?
Ik heb dit amendement in eerste
termijn voorgesteld omdat ik zeer
hecht aan de handhaafbaarheid van
de regeling. Ik heb dit in relatie
gebracht met de afweging van de
kosten en de baten. Ik heb begrepen
dat de minister hoewel hij hieraan
niet de voorkeur geeft, het
amendement ook niet afwijst. Om
die reden wil ik het amendement
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De heer Korthals (VVD): Voorzitter!
De minister heeft erop gewezen dat
de praktijk die er bi] de jeugd bestaat
hierdoor ten onrechte nogal wordt
gecriminaliseerd. Op zichzelf vinden
wij dat het strafrecht het ultimum
remedium zou moeten zijn. Vindt de
heer Jurgens tegen deze achter–
grond dit amendement nog steeds
aanvaardbaar? Vindt hij het straf–
recht geschikt om iets uit te
proberen? Zou je dan niet beter eerst
de weg van bijvoorbeeld voorlichting
kunnen bewandelen en als dat echt
niet lukt, pas tot dit soort maatre–
gelen overgaan?

De voorzitter: Aangezien het
amendement-Jurgens (stuk nr. 24) is
ingetrokken, maakt het geen
onderwerp van beraadslaging meer
uit.
De heer Jurgens (PvdA): Voorzitter!
Tot slot merk ik op dat er bij de
openbare behandeling van een
wetsvoorstel altijd wel iets is
gebeurd, waaruit blijkt hoe noodza–
kelijk het is om het wetsvoorstel in te
voeren. De KLM heeft net ervaren
hoe een, naar de mening van de
KLM, buitenstaander ingebroken
heeft in haar computersysteem en
een voor Air-Aruba onprettige
mededeling op de schermen heeft
doen verschijnen. Ik begrijp dat deze
kwestie bij de politie is onderge–
bracht. Dit is een prachtig voorbeeld
uit de praktijk van het soort gedrag
dat dit wetsvoorstel wil bestrijden. Ik
hoop dan ook dat de KLM deze boef
zal weten te achterhalen.

D
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alsnog indienen. In het amendement
stel ik voor de zinsnede "worden de
betrokken persoon op de begroting
van de rechter-commissaris of van
de officier van justitie uit 's Rijks kas
vergoed" te vervangen door "kunnen
de betrokken persoon op de
begroting van de rechter-commis–
saris of van de officier van justitie uit
's Rijks kas worden vergoed".
Ik wil nog een opmerking maken
over de culpose variant bij het artikel
350a. De minister vindt deze variant
zwaar. Ik begrijp uit de reacties dat
hij niet de enige is. Ik kam mij
daarbij ook wel iets voorsteilen Aan
de andere kant hecht ik zeer aan de
culpose variant zoals deze in de
motie is verwoord. Ik doe dat om een
aantal redenen. In de eerste plaats
zal het zijn opgevallen dat vergeleken
met artikel 350a het eerste en het
tweede lid in die zin zijn samenge–
trokken in de culpose variant dat nu
in deze culpose variant al in het
eerste lid wordt gesproken over het
element van het aanrichten van
ernstige schade. Dat geeft een ander
cachet aan deze variant vergeleken
met het basisartikel en de dolenze
variant in artikel 350a.
Zoals ik in eerste instantie heb
gezegd, blijkt hieruit dat wij te
maken hebben met een situatie
waarin wel degehjk sprake is van
handelingen die bijzonder grote
financiële en andere consequenties
kunnen hebben zodat niet duidelijk
gemaakt wordt dat daar in de zin van
een culpose variant geen strafbe–
dreiging tegenover kan staan. Ik heb
in dit verband heel nadrukkelijk
gewag gemaakt van de handhaaf–
baarheid van artikel 350a in zijn
oorspronkelijke vorm.
Er is nog een laatste overweging
die ik nog even wil noemen. Met
deze culpose variant wil ik de cultuur
van sportiviteit doorbreken die hangt
rond jongelui die zich bezighouden
met het onderzoeken van de
mogelijkheden om in anderrnans
computer te kijken. Niet alleen is dit
een zeer slecht begin. In de verdere
ontwikkeling van de jongelui die dit
nu zien als een min of meer sportief
gedrag zal de strafwaardigheid ook
helemaal wegvallen. Ik denk niet dat
wij als medewetgever daarvoor
verantwoordelijk willen zijn. Ik wil
dan ook het signaal afgeven dat het
zogenaamde sportieve cultuurtje van
het knoeien in andermans computer
niet kan.

Ik wijs verder op de samenhang
tussen de amendementen, voorko–
mende op de stukken nrs. 17 en 18.
Niet voor niets is in het kader van het
amendement op stuk nr. 17 een
zekere verruiming gegeven via de
culpose variant en is compensatie
gezocht via het amendement op stuk
nr. 18.
Voorzitter! Ik heb er gewag van
gemaakt - en de minister heeft dit
onderkend - dat de aangiftebe–
reidheid nauw samenhangt met de
mate van specialisatie van de pilot–
teams. Ik heb meermalen mijn grote
waardering voor het functioneren
van die pilot-teams uiteengezet. Ik
wil ook in tweede termijn die relatie
nog eens scherp aanduiden. Mijn
vraag in dit verband is: komen de
aangiftecijfers in het jaarverslag van
het openbaar ministerie en zou dit
geen stimulans kunnen zijn om wat
aan de negatieve context van de
aangiftebereidheid van dit moment
te doen?
In het kader van de discussie over
het rapport van de
commissie-Moons zal het aspect van
Huvig en Kruslin naarvoren komen.
Ik denk met de minister dat het daar
ten principale ook beter thuishoort.
Ik wil graag wat naders horen over
het tijdpad waarlangs wij naar de
discussie toe kunnen groeien over
bedoeld aspect.
De minister heeft het een en ander
naar voren gebracht over het
functioneren van de pilot-teams in
algemene zin. Ik heb hem een aantal
vragen gesteld, die te maken hadden
met de financiële structuur. Daarbij
gaat het onder andere over de
verdere uitbouw en ontwikkeling van
de pilot-teams. Ik ben het met de
minister eens dat het moet komen
tot een het gehele land dekkend
netwerk van gespecialiseerde
expertise met betrekking tot de
bestrijding van de computercrimina–
liteit. Ik zou niet vanavond maar wel
te gelegener tijd van de minister een
nadere uitleg willen hebben van de
aanpak van computercriminaliteit, de
financiering en de specifieke deskun–
digheid ter zake. Als steun in de rug
van de minister wil ik de Kamer de
volgende motie voorleggen.

De Kamer,

De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de
voorzitter! Ik zou een dankwoord
willen richten tot de minister. Ik heb
als niet-jurist hem heel goed kunnen
volgen en dat zegt heel wat.
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gehoord de beraadslagmg,
overwegende, dat uit het evaluatie–
rapport "pilotproject computercrimi–
naliteit" blijkt dat de pilot-teams in
een duidelijke behoefte voorzien;
van mening, dat een landelijk
dekkend netwerk van gespeciali–
seerde expertise ten behoeve van de
bestrijding van computercriminaliteit
van groot belang is;
van mening, dat de huidige pilot–
teams hiervoor als voorbeeld kunnen
dienen;
verzoekt de regering op korte
termijn, maar uiterlijk in de begroting
voor 1993 helderheid te verschaffen
inzake:
- haar opvatting over de gewenste
aanpak van computercriminaliteit;
- de financiële consequenties en
wijze van financiering daarvan;
- de overige waarborgen inzake
voldoende specialistische deskun–
digheid ter zake,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Koffeman
en Jurgens. Naar mij blijkt, wordt zij
voldoende ondersteund.
Zijkrijgt nr. 29(21551).
Ik moet de heer Koffeman zeggen,
dat een aantal jaren geleden ooit is
afgesproken, dat moties die puur als
ruggesteun dienden niet zouden
worden mgediend !k breng dit in
herinnering omdat hij het zo expliciet
zei en om een stortvloed van moties
tegen te gaan.
De heer Koffeman (CDA): Ik heb er
nog iets bij gezegd, namelijk dat niet
alle vragen, die ik opnieuw had
gesteld in de motie...
De voorzitter: Ik maak alleen de
opmerking!
De heer Koffeman (CDA):
...afdoende zijn beantwoord.

D
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Van Dis

Ik wil mij beperken tot de amende–
menten op de stukken nrs. 17 en 18,
waar de minister nog wat kantteke–
ningen bij heeft gezet. Hij heeft
gevraagd die nog eens te bekijken. Ik
sluit mij aan bij hetgeen de heer
Koffeman daarover heeft gezegd. Hij
heeft mijn gevoelen over de amende–
menten vertolkt.
Het heeft wel iets te maken met
het afbrokkelend normbesef. Ik kom
dan meteen bij de ouders en de
scholen terecht. Nog niet zo lang
geleden pleitte de minister van
Onderwijs en Wetenschappen voor
een versterking van het normbesef.
Ik zie de regeling in het Wetboek van
Strafrecht op zichzelf als een
ultimum remedium. Als je dat niet
hebt, is de weg om eerst eens te
kijken hoe het kan via ouders en
onderwijs en pas dan, als het
helemaal spaak gelopen is, in te
grijpen niet de meest verstandige
weg. Ik zal mijn fractie in ieder geval
adviseren om voor de amende–
menten te stemmen.

D
Minister Hirsch Ballin Mijnheer de
voorzitter! De heer Jurgens heeft
gezegd, dat ik zijn vraag over de
uitleg die een bestaand wetsartikel
naderhand in de dialoog tussen
regering en Staten-Generaal over
een nieuwe wettelijke regeling kan
krijgen niet heb beantwoord. Hij
heeft geconstateerd, dat ik impliciet
wel een antwoord op zijn vraag heb
gegeven, door iets op te merken
over de bedoelingen ten aanzien van
de uitleg van bestaande artikelen in
het Wetboek van Strafrecht, waarin
van goederen of geschriften sprake
is, na de totstandkoming van de nu
voorgestelde wet. Hij heeft daaruit
geconcludeerd, dat ik zijn vraag
impliciet bevestigend heb beant–
woord. Die constatering beantwoord
ik bij deze gelegenheid expliciet
bevestigend.

Een tot stand gekomen wettelijke
bepaling is geen dood element in
ons rechtsleven, maar leeft mee in
de interpretatie die deze krijgt in de
jurisprudentie. Ik heb mij zoëven in
die zin uitgelaten. Waarom dan ook
niet in de dialoog binnen de wetge–
vende macht?
De heer Jurgens (PvdA) Ik hoop
niet dat ik getuige ben van een
voorzichtig terugkruipen van een
ingenomen standpunt. Maar het ging
over artikel 97 Wetboek van Straf–
vordering. De vraag was, of de term
"sporen heeft nagelaten", die daarin
gebruikt is, ook van toepassing is in
de onderhavige problematiek
bijvoorbeeld bij inbraak via lijnverbin–
dingen. Het antwoord daarop was:
dat is een vraag voor de rechter. Nu
stel ik toch vast dat daar een
antwoord op mogelijk is. Kan de
minister mij zeggen dat deze
wetgeving ertoe leidt dat artikel 97
Wetboek van Strafvordering zo moet
worden uitgelegd dat, wanneer er
over sporen nalaten wordt
gesproken, die ook betrekking
kunnen hebben op de problematiek
waar wij nu mee bezig zijn?

Minister Hirsch Ballin Waar het
mij in de schriftelijke voorbereiding
om ging, was dat een wettelijke
bepaling niet ex post door becom–
mentariëring gewijzigd kon worden.

Minister Hirsch Ballin: Op bladzijde
44 van de memorie van antwoord
heb ik inderdaad op de eerste plaats
verwezen naar de uitleg door de
rechter. Maar in het vervolg van de
daaraan gewijde alinea mag ook
alvast iets doorklinken van een
nadere uitleg van artikel 97. Hoe dan
ook, op het punt van de mogelijkheid
dat in het wetgevingsproces ook ten
aanzien van bestaande bepalingen
een nadere uitleg wordt gegeven die
relevantie heeft voor de rechter, is er
tussen de heer Jurgens en mij geen
verschil van inzicht.
De heer Jurgens heeft ook
gevraagd: waarom de maximum–
strafmaat verzwaren van zes
maanden naar een jaar? Welnu, het
gaat hierbij om criminaliteit die zich
deels over de grenzen heen afspeelt,
waarbij grensoverschrijdende crimi–
naliteit ook een rol kan spelen en
waarbij uitlevering aan de orde kan
komen. Uitlevering is hiermee
mogelijk gemaakt.
De heer Jurgens heeft evenals de
heer Koffeman mijn bereidheid
gepeild om bij de behandeling van
de wetsvoorstellen, gebaseerd op de
rapportage van de commissie-Moons
terug te komen op de artikelen 125J
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De heer Jurgens (PvdA): Daar de
minister mijn fractie op dit punt
schriftelijk heel krachtig bestreden
heeft, lijkt dit mij een heel belang–
rijke vaststelling.

en 125m en de vragen daaromtrent
naar aanleiding van de jurisprudentie
van het Europese hof voor de
rechten van de mens. Ik bevestig
graag mijn bereidheid daartoe.
De heren Koffeman en Jurgens
hebben alsnog een amendement
voorgesteld inzake artikel 592
Wetboek van Strafvordering. Bij
vergelijking van dit amendement met
de bepaling in het wetsvoorstel krijg
ik de indruk dat er sprake is van een
misstelling in de verwijzing naar een
bepaling in het Burgerlijk Wetboek.
Daarnaar had ik verwezen in mijn
antwoord in eerste termijn. Ik zal een
en ander nog verifiëren en die
misstelling zo nodig morgenochtend
vroeg corrigeren.
In eerste termijn heb ik aange–
geven dat ik ervan uitga dat enige
flexibiliteit gegeven rnoet zijn in de
toepassing van de schadevergoe–
dingsregeling. Het amendement van
de heren Koffeman en Jurgens over
artikel 592 gaat een stap verder en
maakt er een discretionaire
bevoegdheid van, die uiteraard naar
redelijkheid ultgeoefend dient te
worden. Er zijn goede redenen om in
bepaalde sltuaties aan een dergelijke
schadevergoeding te denken. Maar
mede in het licht van wat ik al naar
voren heb gebracht, kan ik geen
overwegende bezwaren maken tegen
de verruiming van de beoordelings–
mogelijkheid in het concrete geval
die de heren Koffeman en Jurgens
met hun amendement beogen.
De heer Korthals (VVD): De
minister van Justitie weet dat artikel
89 aanleiding geeft tot nogal wat
problemen. Dit amendement geeft in
ifeite navolging aan artikel 89
Wetboek van Strafvordering. Hoe
gaat het vervolgens als men het hier
niet mee eens is? Welke beroepsmo–
gelijkheden zijn er dan?
Mmister Hirsch Ballin: Ik kan mij
voorstellen dat de vraag van de heer
Korthals in zoverre doel treft, dat ik
in het amendement niet lees wie
vaststelt dat de kosten worden
vergoed en tegen wie hoger beroep
mogelijk is. Ik kan mij voorstellen dat
het amendement op dit punt iets
klaardere wijn zou kunnen schenken.
De heer Koffeman (CDA): Ik mag
wellicht ten overvloede opmerken
dat de benoeming van artikel 89 in
de toelichting slechts vergelijken–
derwijs is.
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Hirsch Ballin
Minister Hirsch Ballin: Misschien is
het mogelijk dat nog naar de
precieze formulering van het
amendement wordt gekeken. Mijn
indruk op dit moment is, dat de
geadresseerde van de vaststelling
van de vergoeding en de
mogelijkheid om daartegen
voorziening te vragen - eigenlijk de
punten die de heer Korthals nu naar
voren brengt - wellicht tussen wal en
schip zijn gevallen in de redactie van
het amendement.
Ik heb kennis genomen van de
nadere toelichting van de heer
Koffeman, ondersteund door de heer
Van Dis, inzake de culpose bepaling.
Ik heb daar verder niets aan toe te
voegen ten opzichte van mijn
beschouwing in eerste termijn. Ik
begrijp zijn overwegingen ten
aanzien van een cultuurtje waarin
men wat gemakkelijk omspringt met
de belangen van anderen. Dat neemt
niet weg dat ik het aan de zware kant
vind, maar ik heb geen behoefte om
het amendement te ontraden.
Ik zeg graag toe dat wij het aangif–
tecijfer, zoals gevraagd door de heer
Koffeman, op de een of andere
manier in een van de zich daarvoor
lenende verslagen beschikbaar zullen
stellen.
Ik heb begrepen dat de heer
Koffeman zijn motie niet zonder
meer als ondersteuning en aanmoe–
diging wil zien, maar ik ervaar deze
motie desalniettemin zo.
De algemene beraadslaging wordt
gesloten.
De voorzitter: Ik stel voor, af te zien
van artikelsgewijze behandeling.
Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: De minister zal ons in
de loop van morgen een correctie op
een misstelling doen toekomen. Hij
heeft de heer Koffeman gevraagd,
zich nader te beraden op een
amendement. In verband met de
stemmingen zullen wij een termijn
moeten afspreken waarbinnen de
correctie op de misstelling binnen is
en voor het zich beraden door de
heer Koffeman. Een termijn tot
13.00 uur lijkt mij redelijk. Dan
kunnen wij aan het eind van de dag
stemmen.
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Naar mij blijkt, bestaat hiertegen
geen bezwaar.
Sluiting 00.28 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 wet:
Enkele correcties in de Pensioen–
en spaarfondsenwet en in enige
andere wetten (22664).
Deze koninklijke boodschap, met de
erbij behorende stukken, is al
gedrukt en rondgedeeld;
2. de volgende brieven:
een, van de minister-president,
minister van Algemene Zaken, over
het kabinetsstandpunt inzake het
WRR-advies De toekomst van de
onderwijsverzorging (22300-VIII, nr.
89);
een, van de minister van Binnen–
landse Zaken, ten geleide van de
rapportages over de resultaten van
het voorkeursbeleid van de rijks–
overheid in 1991 (22300-VII, nr.
23);
een, van de minister van Defensie,
ten geleide van informatie over uit
Duitsland terugkerend defensieper–
soneel en hun gezinnen (22300-X,
nr, 86);
een, van de minister van Volks–
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, over het implementa–
tieplan batterijen (20877, nr. 11);
een, van de staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, ten
geleide van de geactualiseerde
versie van de nota inventarisatie van
door de rijksoverheid in het kader
van het groeikernen– en groeisteden–
beleid aangegane verplichtingen
(20071, nr. 3);
een, van de minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
ten geleide van de agenda van de
Raad van ministers van landbouw
van 15 en 16juni 1992(21501-16,
nr. 57);
een, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, over de
resultaten van de probabilistische
risico-analyses (16226, nr. 12);
een, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
over de verhouding van het

Ingekomen stukken

wetsvoorstel nabestaandenwet tot
het ILO-verdrag 121 (22013, nr. 22);
twee, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, te
weten:
een, over de inwerkingtreding van de
Wet commerciële omroep (22147,
nr. 23);
een, over de financieringsinstru–
menten voor de omroepbegroting
(22147, nr. 24);
een, van de staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
over de premiestelling voor particu–
liere ziektekostenverzekeringen
(22393, nr. 24).
Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;
3. de volgende brieven:
een, van de minister van Onderwijs
en Wetenschappen, ten geleide van
het rapport Bevolkingsvraagstukken
in Nederland anno 1991;
een, van de ministers van Volks–
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer en van Justitie, ten
geleide van het JR 120 Tussenbe–
richt 2.
De voorzitter stelt voor, deze brieven
niet te laten drukken en voor kennis–
geving aan te nemen. Kopie is
gezonden aan de betrokken
commissies;
4. de volgende brieven e.a.:
een, van M. van Dam, over een
eerdere correspondentie met de
minister-president;
een, van het Nederlands Instituut
voor vliegtuigontwikkeling en ruimte–
vaart, ten geleide van de balans per
31 december 1991 en de resultaten–
rekening over 1991;
een, van het gemeentebestuur van
Leidschendam, over gedifferenti–
eerde tarieven afvalstoffenheffing.
Deze brieven e.a. liggen op de griffie
ter inzage.
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