92ste vergadering

Dinsdag 23 juni 1992
Aanvang 14.00 uur

Voorzitter: Deetman
Tegenwoordig zijn 147 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, Ginjaar–
Maas, De Graaf, Groenman,
Gualthérie van Weezel, Van Heems–
kerck Pillis-Duvekot, Van Heemst,
Van der Heijden, Hermes, Hillen, Van
der Hoeven, Van Hoof, De Hoop
Scheffer, Van Houwelingen, 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, R.M. van
Middelkoop, Van Mierlo, Mulder-van
Dam, Netelenbos, Niessen, Van
Nieuwenhoven, Nijland, Van Noord,
Nuis, Van Otterloo, Paulis, Van der
Ploeg-Posthumus, De Pree, Quint–
Maagdenberg, Ramlal, Reitsma,
Rempt-Halmmans de Jongh, Van
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Rey, Van Rijn-Vellekoop, Roosen-van
Pelt, Rosenmöller, Ruigrok-Verreijt,
Scheltema-de Nie, Schimmel,
Schoots, Schutte, Sipkes, Smits,
Soutendijk-van Appeldoorn,
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 mevrouw Dales, rninistervan
Binnenlandse Zaken, de heren Hirsch
Ballin, minister van Justitie, Ter
Beek, ministervan Defensie,
mevrouw Maij-Weggen, minister van
Verkeer en Waterstaat, de heren
Dankert, staatssecretaris van Buiten–
landse Zaken, Kosto, staatssecretaris
van Justitie, Heerma, staatssecre–
taris van Volkshuisvesting, Ruimte–
lijke Ordening en Milieubeheer, en
mevrouw Ter Veld, staatssecretaris

Leden

van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid.

D
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:
Schoots, wegens bezigheden elders;
Lonink, Middel, Van Nieuwenhoven,
Ruigrok-Verreijt, Feenstra en Vos,
wegens bezigheden elders, alleen
voor de avondvergadering.
Deze berichten worden voor kennis–
geving aangenomen.
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.
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voorzitter
Regeling van werkzaamheden
De voorzitter: Het Presidium heeft
met eenparigheid van stemmen
besloten te stellen in handen van:
a. de vaste Commissie voor justitie:
- het wetsvoorstel Goedkeuring van
de op 29 maart 1991 te Brussel tot
stand gekomen Overeenkomst
betreffende de overname van
onregelmatig binnengekomen of
verblijvende personen, met bijbeho–
rende Gemeenschappelijke
Verklaring en Protocol (22661);
b. de vaste Commissie voor
onderwijs en wetenschappen:
- de nota Profiel van de tweede fase
voortgezet onderwijs (22645);
c. de vaste Commissie voor sociale
zaken en werkgelegenheid:
- het wetsvoorstel Wijziging van
enkele artikelen van de Jeugdwerk–
garantiewet (22668).
Ik stel voor, donderdag ook te
stemmen over de tijdens de UCV's
van 15 en 22 juni 1992 over de nota
Cultuurbeleid 1993-1996 (22602)
voorgestelde moties - indien
voldoende ondersteund - te weten:
- de motie-Beinema/Niessen over
het Noord Nederlands Orkest en het
Noord Nederlands Toneel (22602,
nr. 3);
- de motie-Niessen/Beinema over
het afzien van de korting op de eigen
inkomsten van gesubsidieerde
podiuminstellingen (22602, nr. 4);
- de motie-Niessen c.s. over
tweejarige subsidies voor presen–
tatie-instellingen beeldende kunst
(22602, nr. 5);
- de motie-Dijkstal c.s. over
voorstellen tot vergroting van
publieksdeelname en eigen
inkomsten van orkesten en gezel–
schappen (22602, nr. 6.);
- de motie-Dijkstal over het
doorsluizen van de opbrengst van de
bezuinigingen op de omroeporkesten
(22602, nr. 7);
- de motie-Van Heemskerck Pillis–
Duvekot c.s. over de danserssala–
rissen (22602, nr. 8);
- de motie-Lankhorst over structurele
subsidiëring van de theatergroepen
Schrijverstoneel en De Bekoring
(22602, nr. 9);
- de motie-Valk c.s. over aardgas–
baten en monumentenzorg (22602,
nr. 10);
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- de motie-Versnel-Schmitz over het
Nationaal restauratiefonds (22602,
nr. 11).
Ik stel voor, de eindstemming in
verband met het wetsvoorstel
Regelen inzake beroepen op het
gebied van de individuele gezond–
heidszorg (Wet op de beroepen in de
individuele gezondheidszorg) te
verplaatsen naar donderdag, omdat
de technische verwerking van de
laatste stemming nog niet volledig is.
Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.
De voorzitter: Het woord is aan de
heer Gualthérie van Weezel.
De heer Gualthérie van Weezel
(CDA): Voorzitter! Ik zou willen
verzoeken of er een kleine
heropening van de beraadslagingen
kan komen inzake de verdragen van
Schengen, omdat er te dien aanzien
bij onze fractie op bepaalde punten
nog wat onduidelijkheden bestaan,
die ons stemgedrag bemoeilijken op
dit moment.
De heer Van Traa (PvdA):
Voorzitter! Ik zou mij graag bij het
verzoek van de heer Van Weezel
willen aansluiten, ook omdat een
zeer korte gedachtenwisseling met
de regering gewenst is over het
gewijzigde amendement op stuk nr.
20.
De voorzitter: Ik stel voor de
heropening vanavond te doen plaats–
vinden, na de dinerpauze. Ik ga er
daarbij van uit dat het zeer kort zal
zijn. Ik zie dat dit wordt bevestigd.
Overeenkomstig het voorstel van de
voorzitter wordt besloten.
De heer Guaithèrie van Weezel
(CDA): Voorzitter! Ik weet niet of ik
procedureel goed handel, maar wlj
zouden graag één vraag aan de
regering stellen.
De voorzitter Dat kunt u vanavond
bij de heropening doen. Wij hebben
nu geen inhoudelijk debat. Een korte
heropening vindt vanavond plaats.
De heer Gualthérie van Weezel
(CDA): Wij kunnen in verband met
de tijd en de spoed ervan de
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regering toch nu al vragen, een brief
te prepareren?
De voorzitter Neen, want wij
hebben nu de regeling van
werkzaamheden. Het kan vanavond,
na de heropening, waartoe nu is
besloten. Ik let daarbij ook op het
verzoek van anderen die eveneens
om een heropening hebben
gevraagd. Het zou anders wat
chaotisch worden.
De heer Van Traa (PvdA):
Voorzitter! Betekent dit dat de
stemming morgen plaats zal vinden
of zal deze donderdag worden
gehouden?
De voorzitter: Ik ben ervan
uitgegaan dat de stemmingen
donderdag kunnen plaatsvinden,
maar ik heb zoëven vernomen dat
wat betreft het wetsvoorstel
Algemene nabestaandenwet er een
voorkeur is om donderdagmiddag na
de lunchpauze de eerste stemming
te hebben, zodat wij donderdag–
avond de eindstemming kunnen
houden. Ik was van plan om straks,
aan het einde van de reyeling van
werkzaamheden, voor te stellen
morgen na de lunchpauze te
stemmen en ook donderdag na de
lunchpauze, opdat wij donderdag–
avond niet een paar uur achtereen
aan het stemmen zijn. Dat betekent
dat er morgen na de lunchpauze en
donderdag na de lunchpauze
alsmede donderdag aan het eind van
de vergadering stemmingen zullen
zijn. Wij hebben het dan wat
gespreid.
Het woord is aan de heer Te
Veldhuis.
De heer Te Veldhuis (VVD):
Voorzitter! Er was aanvankelijk voor
1 juni jl. een UCV over visserij
gepland. Omdat de stukken niet
beschikbaar waren, is die uitgesteld
en is voor morgenmiddag een
mondeling overleg aangekondigd.
Het ziet ernaar uit, omdat het over
nogal wat principiële nieuwe zaken
gaat, dat de VVD-fractie de behoefte
heeft om daar donderdagmiddag
nog een motie over in te dlenen. Ik
zou u willen vragen om daarvoor op
de agenda van donderdag nog enige
tijd in te ruimen.
De voorzitter: Ik ga ervan uit dat
het om een debat van twee minuten
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voorzitter
met slechts éèn termijn gaat, zodat
wij dit debatje kunnen houden in de
reeks van twee-minutendebatten. Ik
stel vast dat de Kamer daarmee
instemt.
Het woord is aan de heer Paulis.
De heer Paulis (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Veertien dagen geleden
heb ik aandacht gevraagd voor de
positie van de Surinaams gepensio–
neerden in Nederland. Ik heb de
regering gevraagd om binnen een
week te reageren. Dat is niet
gebeurd. Vorige week heeft de
voorzitter van de vaste commissie,
collega Terpstra, dat verzoek
herhaald. Tot op heden heeft ons
nog geen reactie bereikt. Derhalve
vraag ik u om het mogelijk te maken,
een één– of twee-minutendebatje te
houden over deze kwestie, teneinde
een motie in te dienen waarover ook
nog deze week gestemd kan worden.
De voorzitter: Ik stel voor, het
verzoek te honoreren en het
twee-minutendebat donderdag te
houden in de reeks van
twee-minutendebatten, waarvoor
slechts één termijn zal zijn om een
motie in te dienen.
Daartoe wordt besloten.
De voorzitter Het woord is aan de
heer Linschoten.
De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Ik heb een tweetal
punten. Het eerste betreft een
opmerking van minister Alders van
VROM die zondag jl. bij de
IKON-radio een verband heeft
aangegeven tussen de loonontwikke–
lingen en de loonstijgingen in
Nederland en de milieugevolgen
ervan. Mijn fractie zou graag in staat
zijn om de zin dan wel de onzin van
die opmerking te kunnen beoordelen
en wij verzoeken u, aan de minister
van VROM te vragen, de Kamer
schriftelijk op de hoogte te stellen
van zijn inzicht in die relatie.
De voorzitter: Ik stel voor, het
stenogram van dit deel van de verga–
dering door te geleiden aan de
minister van VROM.

voor deze week voorgesteld om
vanavond achtereenvolgens het
jongerendossier en de derde termijn
van de Algemene nabestaandenwet
te behandelen. Die derde termijn van
de Algemene nabestaandenwet zal
een buitengewoon korte voortzetting
van het debat zijn. Ik zou u willen
verzoeken om de volgorde van die
twee debatten om praktische
redenen om te draaien.
De voorzitter: Ik heb daar wat
problemen mee omdat er voor deze
week zeer veel wensen waren die
onmogelijk gehonoreerd konden
worden. Het heeft dan ook mijn
voorkeur om het schema gewoon
strak te hanteren.
De heer Linschoten (VVD): Maar
het schema wordt er niet minder
strak van, voorzitter.
De voorzitter: Het wordt wel
minder strak, want straks zijn er
weer andere wensen. Dat betekent
dat we wel weten waar we aan
beginnen maar niet waar we
eindigen. Ik probeer toch om
donderdag ergens in de loop van de
avond de vergadering te beëindigen.
De heer Linschoten (VVD): Maar,
voorzitter, met alle respect, het gaat
om twee debatten die vanavond
zullen plaatsvinden. Ikvraag u
slechts de volgorde van die twee
debatten om te draaien, hetgeen aan
de strakte van het schema, de tijd of
wat dan ook, helemaal niets afdoet.
De voorzitter: Ik zeg u heel eerlijk,
dat ik niet weet of dit debat kort zal
zijn. Lettend op de debatten die
hierover vorige week zijn gehouden
en lettend ook op de ruimte die deze
debatten moeten hebben - daar
hoort u mij niet over want het is een
wetsvoorstel - moet ik u zeggen dat
ik er niet zeker van ben dat het kort
zal zijn, nogmaals, lettend op de
ervaring. U kunt mij dat niet kwalijk
nemen. Ik stel dan ook aan de Kamer
voor, de agenda voor deze week te
handhaven, tenzij de woordvoerders
willen wisselen.
Mevrouw Doelman-Pel (CDA):
Voorzitter!...

een voordeel van hebben.
Mevrouw Doelman Pel (CDA):
Voorzitter! Ik ben toevallig woord–
voerster in beide debatten. Wat dat
betreft, maakt het mij niet uit. Maar
ik weet ook niet of het debat in de
derde termijn kort zal zijn.
De voorzitter: Bent u ook woord–
voerder in beide debatten, mijnheer
Linschoten?
De heer Linschoten (VVD): Nee,
dat ben ik niet.
De voorzitter: Precies!
De heer Linschoten (WD): Maar ik
kan u verzekeren, dat het een zeer
kort debat zal zijn. Maar zelfs als het
een lang debat zal zijn, dan maakt
het omdraaien van de volgorde voor
de agenda helemaal niets uit. Ik
herhaal dan ook mijn voorstel aan de
Kamer...
De voorzitter: Nee, nee, want u
doet nu wat in de agenda's van uw
collega's. Ik stel voor, het schema te
handhaven. Ik word er nu pas mee
geconfronteerd en ik had het aardig
gevonden wanneer ik het wat eerder
had geweten want dan had ik het bij
de andere woordvoerders kunnen
checken. Kan de Kamer ermee
instemmen dat het schema wordt
gehandhaafd?
De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Dan doe ik nu het formele
voorstel om deze twee agenda–
punten vanavond om te draaien en ik
wil daar graag een stemming over.
De voorzitter: Dan stemmen we nu
over het voorstel van de heer
Linschoten.
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD en D66 en van de fractie van
Groen Links de leden Beckers-de
Bruijn, Brouwer en Rosenmöller voor
het voorstel hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.
Het woord is aan de heer Tommel.

De heer Linschotet. (VVD):
Voorzitter! U heeft op het schema

De voorzitter Ik kijk vooral naar de
woordvoerders van het jongeren–
dossier en niet naar degenen die hier

De heer Tommel (D66): Jongst–
leden vrijdag zonden de ministers
van Economische Zaken, van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid en van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
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voorzitter
Ordening en Milieubeheer ons een
brief over de gedoogsituatie met
betrekking tot de kerncentrale
Dodewaard. Dit is een brief die bij
ons erg ongelukkig is overgekomen
in die zin, dat de brief meldt dat er
over het al dan niet gedogen nog
geen beslissing kan worden
genomen en dat het nog wel enkele
weken zal duren. Dat is in zekere zin
verbazingwekkend, omdat men de
situatie heel lang heeft zien
aankomen en zich er dus op had
kunnen prepareren. Maar het gevolg
is nu wel dat de centrale Dodewaard
de facto gedoogd wordt in de meest
ernstige zin, namelijk zonder dat er
een besluit wordt genomen om te
gedogen, waar dan ook bezwaar
tegen gemaakt kan worden - er
wordt dus als het ware illegaal
gedoogd - en ook zonder dat de
Kamer binnenkort in staat zal zijn om
met de regering daarover te spreken.
De beslissing wordt immers tot in
het reces doorgeschoven. Mijn
fractie vindt dat een buitengewoon
ongewenste situatie. Ik vraag u dan
ook toestemming om de onderteke–
naars van de brief nog deze week
hieroverte mogen Interpelleren.
De heer Willems (Groen Links): Ik
ondersteun het voorstel van harte,
omdat ik het niet zo prettig zou
vinden als wij tijdens het reces, als
het beraad in het kabinet is
afgerond, de Kamer bijeen zouden
moeten roepen om een al dan niet
welgevallige beslissing van het
kabinet te bespreken. Dan zouden
wij dat beter deze week kunnen
doen. Ik hecht er niet aan dat alle
drie de bewindslieden die de brief
hebben ondertekend bij de interpel–
latie aanwezig zijn. Als twee van hen
er zijn, lijkt mij dat voldoende. De
ministers van Economische Zaken en
van VROM moeten er wat mij betreft
in ieder geval zijn.
De voorzitter: Ik heb een vraag aan
de heer Tommel. De agenda voor
deze week is vol. Mijn vraag is of een
interpellatie dan wel een mondeiing
overleg het aangewezen middel is,
omdat een interpellatie van twee
minuten wat aan de korte kant is,
zoals de heer Tommel vermoedelijk
zal gaan betogen, wat vaak ook zo is
bij een interpellatie.
De heerTommel (D66): Voorzitter!
U voelt het toch vaak al voortreffelijk
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aan. Inderdaad, ik vind een interpel–
latie van twee minuten erg kort. Ik
denk dat vijf minuten nodig zou zijn.
Een mondeling overleg lost het op
zichzelf niet echt op. Dat zou dan
een mondeling overleg moeten zijn
van op zijn minst drie commissies
die erbij betrokken zijn. Ook dat is
niet meer te organiseren, omdat
leden voortdurend in vergaderingen
van dezelfde commissies zijn. Omdat
ik bovendien een beslissing wens uit
te lokken, zou het verslag van dat
mondeling overleg alsnog weer op
de agenda van de Kamer moeten
worden geplaatst. Dus ik denk niet
dat het houden van een mondeling
overleg echt een oplossing.
Ingaande op de opmerking van
collega Willems wijs ik erop, dat de
eerste verantwoordelijkheid voor de
veiligheid van kerncentrales ligt bij
de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Ik vind het dus
wel van groot belang dat ook hij
aanwezig is.
De voorzitter: Ik stel voor, het
verzoek van de heer Tommel te
honoreren, de spreektijden vast te
stellen op telkens maximaal vijf
minuten. Ik zal nog wel een voorstel
doen over het tijdstip waarop de
interpellatie zal kunnen plaatsvinden.
Ik moet nog even nagaan welke
bewindslieden daarbij aanwezig
kunnen zijn en wanneer dat dan
mogelijk is.
Aldus wordt besloten.
Aan de orde zijn de stemmingen
over twee moties, ingediend bij het
debat over deVaststelling van een
nieuwe Politiewet, te weten:
- de gewijzigde motie-Van der
Heijden/Stoffelen over de lokale
politiezorg (22562, nr. 5);
- de motie-Stoffelen/Van der Heijden
over een procedure ter beslechting
van een geschil tussen een gemeen–
tebestuur en het regionale college
(22562, nr. 6).

Wij hebben vorige week diep in de
nacht het debat over de hoofdlijnen
van de Politiewet gevoerd en daar
zijn deze twee moties ingediend;
moties die eigenlijk een amenderend
karakter hebben. Het probleem
waarmee mijn fractie zit is, dat de
inhoud van die moties ons op een
aantal punten aanspreekt doch dat
wij zowel uit een oogpunt van
wetstechniek als in relatie tot onze
eigen ideeën over de democratische
inbedding van de politie dit niet
zorgvuldig genoeg kunnen beoor–
delen. Het is om deze redenen dat
de fractie van de VVD tegen de
beide moties zal stemmen.

D
De heer Kohnstamm (D66):
Voorzitter! Mijn fractie zal voor de
eerste motie van de heren Stoffelen
en Van der Heijden stemmen en
tegen de tweede. Hoewel mijn
fractie in grote lijnen kan instemmen
met hetgeen door de heer Dijkstal in
zijn stemverklaring naar voren is
gebracht, is het in het kader van de
reorganisatie van het project zelf
belangrijk genoeg uiting te geven
aan de wens om beheersbevoegd–
heden ook lokaler in te bedden.
Vandaar dat mijn fractie uitdrukkelijk
wel voor de eerste motie zal
stemmen.
In stemming komt de gewijzigde
motie-Van der Heijden/Stoffelen
(22562, nr. 5).

D
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, D66, de SGP, het GPV, de
RPF, de PvdA en Groen Links voor
deze gewijzigde motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is aange–
nomen.
In stemming komt de motie–
Stoffelen/Van der Heijden (22562,
nr. 6).

(Zie vergadering van 16juni 1992.)
De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van stemverkla–
ringen vooraf.

D

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

De heer Dijkstal (VVD): Voorzitter!

Stemmingen
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voorzitter
Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van onder meer de
Wet op het basisonderwijs, de
Ititerimwet op het speciaal
onderwijs en het voortgezet
speciaal onderwijs, de Wet op
het voortgezet onderwijs, de
Wet op het leerlingwezen en de
Wet op de onderwijsverzorging
in verband met onder meer de
invoering van de mogelijkheid
van bestuursaanstelling, het
decentraal georganiseerd
overleg, de invoering van de
mogelijkheid van centrale
diensten en de uitbreiding van
de bevoegdheden van de
commissie van beroep
(regelingen i.v.m. invoering FBS)
(22467), en over:
- de motie-Versnel-Schmitz over het
niet toekennen van extra formatiere–
keneenheden voor een centrale
directie (22467, nr. 30).

door de aanneming van de gewij–
zigde amendementen-Hermes/
Netelenbos (stuk nr. 33, I en II),
wordt zonder stemming aange–
nomen.
Het begin van onderdeel B en artikel
22b, eerste t/m derde lid, worden
zonder stemming aangenomen.
In stemming komt het gewijzigde
amendement-Hermes (stuk nr. 28, I).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de Centrumdemocraten, de
SGP, het GPV, de RPF en de PvdA
voor dit gewijzigde amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.
Ik stel vast, dat door de
aanneming van dit gewijzigde
amendement de andere op stuk nr.
28 voorkomende gewijzigde
amendementen als aangenomen
kunnen worden beschouwd.

door de aanneming van het
amendement-Hermes (stuk nr. 27, I)
en het gewijzigde
amendement-Hermes (stuk nr. 28,
II), wordt zonder stemming aange–
nomen.
In stemming komt het
amendement-Lankhorst/Netelenbos
(stuk nr. 16, I).
De voorzitter: Ik constateer, dat
behoudens de fractie van de
Centrumdemocraten, de aanwezige
leden van alle fracties voor dit
amendement hebben gestemd, zodat
het is aangenomen.
Ik merk op dat hierdoor een
zevende lid is toegevoegd.
Ik stel vast, dat door de
aanneming van dit amendement de
andere op stuk nr. 16 voorkomende
amendementen als aangenomen
kunnen worden beschouwd.
Het gewijzigde artikel 22b wordt
zonder stemming aangenomen.

(Zie vergadering van 16juni 1992.)
De voorzitter: Ik geef het woord
aan de heer Schutte.
De heer Schutte (GPV): Voorzitter!
Ik zou graag mijn amendement op
stuk nr. 26 willen intrekken ten
gunste van het amendement van de
heer Hermes op stuk nr. 27.
De voorzitter: Ik stel vast dat het
amendement-Schutte (stuk nr. 26) is
ingetrokken.

Het vierde lid, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het gewij–
zigde amendement-Hermes (stuk nr.
28, I), wordt zonder stemming
aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel B wordt
zonder stemming aangenomen.

Het vijfde lid wordt zonder stemming
aangenomen.

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

In stemming komt het
amendement-Hermes (stuk nr. 27, I).

De onderdelen C en D worden
zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de Centrumdemocraten, de
VVD, de SGP, het GPV en Groen
Links voor het amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is aange–
nomen.
Ik stel vast, dat door de
aanneming van dit amendement de
andere op stuk nr. 24 voorkomende
amendementen als aangenomen
kunnen worden beschouwd.

De voorzitter: Ik constateer, dat
behoudens de fractie van de
Centrumdemocraten de aanwezige
leden van alle fracties voor dit gewij–
zigde amendement hebben gestemd,
zodat het is aangenomen.
Ik stel vast, dat door de
aanneming van dit gewijzigde
amendement de andere op stuk nr.
33 voorkomende gewijzigde
amendementen als aangenomen
kunnen worden beschouwd.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de Centrumdemocraten, de
VVD, de SGP, het GPV en de RPF
voor dit amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is aange–
nomen.
Ik stel vast, dat door de
aanneming van dit amendement de
andere op stuk nr. 27 voorkomende
amendementen als aangenomen
kunnen worden beschouwd.
Ik merk op dat door de aanneming
van de amendementen op de
stukken nrs. 27 en 28 in het
amendement op stuk nr. 27 het
woord "uitspraak" telkens moet
worden vervangen door "advies" en
dat de ingevoegde volzin aan het slot
van het artikellid moet worden
geplaatst.

Onderdeel Aa, zoals het is gewijzigd

Het zesde lid, zoals het is gewijzigd

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
gewijzigde amendement met
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Het begin van artikel I en onderdeel
A worden zonder stemming aange–
nomen.
In stemming komt het gewijzigde
amendement-Hermes/Netelenbos
(stuk nr. 33, I).

Onderdeel E, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van de amende–
menten-Franssen (stuk nr, 24, I en
II), wordt zonder stemming aange–
nomen.
In stemming komt het gewijzigde
amendement-Franssen (stuk nr. 32,

92-5715

voorzitter
algemene stemmen is aangenomen.
Ik stel vast, dat door de
aanneming van dit gewijzigde
amendement de andere op stuk nr.
32 voorkomende amendementen als
aangenomen kunnen worden
beschouwd.
Onderdeel F, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het gewij–
zigde amendement-Franssen (stuk
nr. 32, I), wordt zonder stemming
aangenomen.
Onderdeel Fa wordt zonder
stemming aangenomen.
De voorzitter: Ik merk op dat door
de aanneming van het gewijzigde
amendement-Hermes/Netelenbos
(stuk nr. 33, III) een onderdeel Fb is
ingevoegd.
De onderdelen G t/m J worden
zonder stemming aangenomen.
Het gewijzigde artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.
Het begin van artikel II wordt zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het
amendement-Hermes/Netelenbos
(stuk nr. 19).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de SGP, het GPV, de RPF
en de PvdA voor dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.
Onderdeel A, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-Hermes/Netelenbos
(stuk nr. 19), wordt zonder stemming
aangenomen.
Onderdeel Aa, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van de gewij–
zigde amendementen-Hermes/
Netelenbos (stuk nr. 33, IV en V),
onderdeel B, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van de gewij–
zigde amendementen-Hermes (stuk
nr. 28, III en IV) het
amendement-Hermes (stuk nr. 27, II)
en het
amendement-Lankhorst/Netelenbos
(stuk nr. 16, II), en de onderdelen C
en D worden zonder stemming
aangenomen.
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Onderdeel E, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van de amende–
menten-Franssen (stuk nr. 24, III en
IV), onderdeel F, zoals het is
gewijzigd door de aanneming van
het gewijzigde amendement–
Franssen (stuk nr. 32, II), en
onderdeel Fa worden zonder
stemming aangenomen.
De voorzitter: Ik merk op dat door
de aanneming van het amendement–
Hermes/Netelenbos (stuk nr. 33, VI)
een onderdeel Fb is ingevoegd.
De onderdelen G t/m J worden
zonder stemming aangenomen.
Het gewijzigde artikel II wordt zonder
stemming aangenomen.
Het begin van artikel III wordt zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het
amendement-Netelenbos (stuk nr.
14, I).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, Groen Links, de SGP, het
GPV, de RPF, de VVD en het CDA
voor het amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is aange–
nomen.
Ik stel vast, dat door de
aanneming van dit amendement het
andere op stuk nr. 14 voorkomende
amendement als aangenomen kan
worden beschouwd.
In stemming komt het
amendement-Hermes (stuk nr. 21, I).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de Centrumdemocraten,
D66, de RPF en het GPV voor het
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.
Door de verwerping van dit
amendement komt het
amendement-Netelenbos (stuk nr.
31) niet in stemming en is dus
vervallen.
Ik stel vast, dat door de
verwerping van dit amendement het
andere op stuk nr. 21 voorkomende
amendement als verworpen kan
worden beschouwd.

door de aanneming van het
amendement-Netelenbos (stuk nr.
14, I), wordt zonder stemming
aangenomen.
Onderdeel B wordt zonder stemming
aangenomen.
De voorzitter Ik merk op dat door
de aanneming van
amendement-Netelenbos (stuk nr.
14, II) een nieuw onderdeel Ba is
ingevoegd.
De onderdelen C en D, onderdeel E,
zoals het is gewijzigd door de
aanneming van de gewijzigde
amendementen-Hermes/Netelenbos
(stuk nr. 33, VII en VIII), onderdeel F,
zoals het is gewijzigd door de
aanneming van de gewijzigde
amendementen-Hermes (stuk nr. 28,
V en VI) het amendement-Hermes
(stuk nr. 27, III) en het
amendement-Lankhorst/Netelenbos
(stuk nr. 16, III), de onderdelen G en
H en onderdeel I, zoals het is
gewijzigd door de aanneming van
het amendement-Franssen (stuk nr.
24, V), worden zonder stemming
aangenomen.
In stemming komt het
amendement-Franssen (stuk nr. 22).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de PvdA en de Centrumde–
mocraten voor het amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.
Onderdeel J, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het gewij–
zigde amendement-Franssen (stuk
nr. 32, III), wordt zonder stemming
aangenomen.
De voorzitter: Ik merk op dat door
de aanneming van het gewijzigde
amendement-Hermes/Netelenbos
(stuk nr. 33, IX) een onderdeel Ja is
ingevoegd.
De onderdelen K t/m L worden
zonder stemming aangenomen.
Het gewijzigde artikel III wordt
zonder stemming aangenomen.

Onderdeel A, zoals het is gewijzigd

Het begin van artikel IV en onderdeel
A worden zonder stemming aange–
nomen.
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voorzitter
Onderdeel B, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het gewij–
zigde amendement-Hermes/
Netelenbos (stuk nr. 33, X), wordt
zonder stemming aangenomen.
Het begin van onderdeel C en artikel
26a, eerste t/m derde lid, worden
zonder stemming aangenomen.

gewijzigd door de aanneming van
het gewijzigde amendement-Hermes
(stuk nr. 28, X) en het
amendement-Hermes (stuk nr. 27,
IV), wordt zonder stemming aange–
nomen.
De voorzitter: Ik merk op dat door
de aanneming van het
amendement-Lankhorst/Netelenbos
(stuk nr. 16, V) aan artikel 61 a een
zevende lid is toegevoegd.

Artikel 26a, vierde lid, zoals het is
gewijzigd door de aanneming van
het gewijzigde amendement-Hermes
(stuk nr. 28, VII), wordt zonder
stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel 61 a wordt
zonder stemming aangenomen.

Artikel 26a, vijfde lid, wordt zonder
stemming aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel B wordt
zonder stemming aangenomen.

Artikel 26a, zesde lid, zoals het is
gewijzigd door de aanneming van
het gewijzigde amendement-Hermes
(stuk nr. 28, VIII), wordt zonder
stemming aangenomen.

De onderdelen C en D worden
zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik merk op dat door
de aanneming van het
amendement-Lankhorst/Netelenbos
(stuk nr. 16, IV) aan artikel 26a een
zevende lid is toegevoegd.

De artikelen VIII t/m XA worden
zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel VII wordt
zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel 26a wordt
zonder stemming aangenomen.

Artikel XB, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-Hermes (stuk nr. 27,
V), wordt zonder stemming aange–
nomen.

Het gewijzigde onderdeel C wordt
zonder stemming aangenomen.

De artikelen XC t/m XI worden
zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel IV wordt
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het
amendement-Netelenbos (stuk nr.
15) tot invoeging van een nieuw
artikel XIA.

De artikelen V en VI en het begin van
artikel VII worden zonder stemming
aangenomen.
Onderdeel A, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het gewij–
zigde amendement-Hermes/
Netelenbos (stuk nr. 33, XI), wordt
zonder stemming aangenomen.
Het begin van onderdeel B en artikel
61a, eerste t/m derde lid, worden
zonder stemming aangenomen.

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

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66, de SGP, het CDA, Groen Links
en de Centrumdemocraten voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
aangenomen.
Ik geef het woord aan de heer
Franssen.
De heer Franssen (VVD): Voorzitter!
Ik ben een tegenstemmer van de
motie, maar nu deze is aanvaard, zou
ik van de staatssecretaris graag
willen vernemen wat hij voornemens
is met de motie te doen.
De voorzitter: Ik zal bevorderen dat
de staatssecretaris de Kamer
antwoordt, want hij is niet aanwezig.
De heer Franssen (VVD): De
regering is aanwezig.
De voorzitter In dit specifieke
geval vind ik het onredelijk om aan
een van de zittende bewindslieden te
vragen een antwoord te geven. Ik zal
bevorderen dat de staatssecretaris
vanmiddag hiervan in kennis wordt
gesteld, opdat hij alsnog uw vraag
kan beantwoorden.
Aan de orde zijn de stemmingen
over twee moties, ingediend bij de
behandelmg vande voortgangsrap–
portage ISMO, te weten:
- de motie-Bijleveld-Schouten c.s.
over het handelen van de gemeente–
lijke sociale diensten op basis van
gegevens van de belastingdienst
(17050, nr. 154);
- de motie-Linschoten c.s. over een
koppeling tussen de bestanden van
de gemeentelijke sociale diensten en
de ziekenfondsen (17050, nr. 155).
(Zie vergadering van 17 juni 1992).

Artikel XII en de beweegreden
worden zonder stemming aange–
nomen.

In stemming komt de motie–
Bijleveld-Schouten c.s. (17050, nr.
154).

In stemming komt het wetsvoorstel.
Artikel 61 a, vierde lid, zoals het is
gewijzigd door de aanneming van
het gewijzigde amendement-Hermes
(stuk nr. 28, IX), wordt zonder
stemming aangenomen.
Artikel 61 a, vijfde lid, wordt zonder
stemming aangenomen.

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

De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.
In stemming komt de motie–
Linschoten c.s. (17050, nr. 155).

Artikel 61 a, zesde lid, zoals het is

In stemming komt de motie-Versnel–
Schmitz (22467, nr. 30).

De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.
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voorzitter
Wij zullen morgen na de lunchpauze
stemmen over de wetsvoorstellen
verband houdende met Schengen
(22140, 22141, 22142 en 22207). Ik
neem aan dat wij ook de stemming
over de moties van de heer
Wiebenga (stuk nr. 18) en de heer
Wolffensperger (stuk nr. 19) zullen
aanhouden tot morgenmiddag.
Aan de orde is de stemming in
verband met deRaming der voor
de Tweede Kamer in 1993
benodigde uitgaven, alsmede
aanwijzing en raming van de
middelen (22577)
De voorzitter: Ik stel vast dat de
Raming met algemene stemmen is
aangenomen.
Aan de orde is de beantwoording
van vragen, gesteld overeen–
komstig artikel 122 van het
Reglement van orde door het lid
Wiebenga aan de staatssecretaris
van Justitie en de minister van
Buitenlandse Zaken, overde opvang
van Joegoslavische asiel–
zoekers

D
De heer Wiebenga (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Mijn vragen hebben
betrekking op de migranten die
recentelijk aankwamen op het
vliegveid Maastricht in Limburg uit
het voormalige Joegoslavië. Het gaat
om een heel droevige zaak. Ik hoef
dat nauwelijks te benadrukken. Het
zijn mensen die de wijk nemen voor
burgeroorlog, geweld en onder–
drukking. Het lijkt overigens om
grote aantallen reizigers te gaan.
Berichten spreken ervan dat er
honderden per dag arriveren, dat het
gaat om meer dan 1000 reizigers per
week en meer dan 25.000 mensen
sinds oktober. Dit roept eer; aantal
vragen op, met name onder het
hoofdje: "Wat is het regeringsbeleid
ter zake"?
Ik begin met de feiten, voorzitter!
Kloppen de aantallen die ik zojuist
noemde en die in de media te lezen
zijn? Zijn er inderdaad sinds oktober
zo'n 25.000 reizigers gearriveerd?
Hoevelen hiervan zijn er naar
Duitsland en België gegaan en meer
specifiek hoevelen van deze mensen
willen hier blijven? Hoevelen van hen
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Staatssecretaris Kosto: Voorzitter!
Ik kan de Kamer in antwoord op de
vragen van de heer Wiebenga
meedelen dat vanaf 1 januari
ongeveer 25.000 mensen afkomstig
uit landen van het voormalige Joego–
slavië, op het vliegveld Beek zijn
geland. Van hen zijn er ongeveer
1 5.000 weer vertrokken. Met
betrekking tot de overige mensen
kan ik het volgende meedelen.
Diegenen die hier komen met
voldoende middelen van bestaan,
vallen natuurlijk in de termen om hier

drie maanden vrij te kunnen blijven.
In de buurt van het vliegveld Beek
zijn eigenlijk geen asielverzoeken
ingediend. Overigens zijn in het land
In dezelfde periode, in dit geval van
januari t/m mei, 1321 asielverzoeken
ingediend van mensen afkomstig uit
het voormalige Joegoslavië. Die
verzoeken zijn op verschillende
plaatsen in het land ingediend, zoals
dat nu ook mogelijk is via het
opvang– en het OC-model. Die zijn
niet noodzakelijkerwijs afkomstig van
de groep mensen die op Beek is
geland. Mensen kunnen immers ook
via de landsgrenzen binnenkomen.
Die 1321 asielaanvragen hoeven dus
niet gerelateerd te worden aan die
aankomsten op het vliegveld Beek.
Van de mensen die op het vliegveld
Beek aankomen, is bekend dat de
ambitie heel vaak aanwezig is om
naar Duitsland door te reizen. Zoals
bekend, wonen daar al heel veel
Joegoslaven.
De heer Wiebenga heeft een vraag
gesteld over de visumplicht. Er is
inderdaad in het bekende kader van
Benelux gesproken over een visum–
plicht voor de "romplanden" van het
voormalige Joegoslavië. De landen
die nieuwe onafhankelijke
republieken zijn geworden, hebben
daardoor immers automatisch de
visumplicht gekregen. Het is
inderdaad de bedoeling dat ook een
visumplicht wordt ingevoerd voor de
onderdanen van het resterende deel
van wat nu nog de Joegoslavische
federatie mag heten. Ik kan nog niet
exact vertellen wanneer dat zal
plaatsvinden, omdat het noodzakelijk
is, daarover contact te hebben met
de autoriteiten van het zojuist aange–
duide gebied.
Een leder die een asielverzoek
indient, wordt natuurlijk als asiel–
zoeker behandeld. Het is evenwel de
intentie van de Hoge commissaris
voor de vluchtelingen van de VN en
van de andere Europese landen om
de problematiek van de bewoners
van het voormalige Joegoslavië niet
in de eerste plaats op te lossen via
de asielprocedure. De Hoge commis–
saris voor de vluchtelingen van de
VN heeft niet alleen gevraagd om
mensen, afkomstig uit dat deel van
Europa, niet naar hun land van
herkomst terug te sturen, maar ook
verzocht om niet de asielvoorziening
in gang te zetten. Dit heeft de
regering ertoe gebracht te
overwegen aan deze mensen, die wij
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hebben asiel aangevraagd en
hoevelen willen hier als toerist
verkeren?
Voorzitter! Een tweede vraag heeft
betrekking op de boycot van het
huidige Joegoslavië. Als ik goed ben
geïnformeerd, wordt er gevlogen
met heel recent opgerichte lucht–
vaartmaatschappijen, met namen als
Palair Macedonian, Bosna Air en
dergelijke, die opereren vanuit
Skopje en Sofia. Hoe verhoudt dit
zich tot de officiële boycot van
Joegoslavië? Deze vraag is meer
bestemd voor de minister van
Verkeer en Waterstaat.
In het verlengde hiervan heb ik een
vraag over de landingsrechten. Sinds
wanneer hebben die recent
opgerichte luchtvaartmaatschappijen
die landingsrechten verworven? Ik
begreep gisteren uit de media dat
die landingsrechten inmiddels zijn
opgeschort of ingetrokken. Is dat
juist? Wat is de motivering op dit
vlak?
Mijn volgende vraag gaat over het
visumbeleid. Hoe is de stand van
zaken met betrekking tot het al of
niet invoeren van een visumplicht
voor mensen uit deze regio en hoe
verloopt het internationale overleg
ter zake?
Mijn laatste vraag heeft betrekking
op het vlak van de asielverlening en
de daarmee annex zijnde opvang. Is
het zo dat een aantal van de mensen
die hier arriveren, buiten het asielop–
vangbeleid blijft? Doen zij geen asiel–
aanvrage en, zo ja, waarom niet? Zij
hebben natuurlijk het recht om geen
asielaanvrage te doen. Krijgen zij dan
wel een bijstandsuitkering en, zo ja,
op grond waarvan?
Voorzitter! Kortom, ik wil graag
duidelijkheid van de regering op alles
wat met dit verschijnsel samenhangt.

D
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Kosto
als ontheemden aanduiden en voor
wie wij allen zo vurig hopen - ik sluit
mij wat dit betreft aan bij de
woorden van de heer Wiebenga dat naar een vellig huis kunnen
terugkeren, een aparte opvang te
bieden, voor zover de massaliteit dit
nodig maakt. Daarbij wordt
inderdaad gedacht aan de opvang in
kazernes en wellicht ook in tenten–
kampen, waarbij een verzekering
tegen ziektekosten een van de
voorzieningen is. In de overige
elementaire behoeften die de
mensen hebben, zal ook worden
voorzien. Dit betekent dat het gaat
om een voorziening die eigensoortig
is ten opzichte van de bekende
ROA-regeling. De opvang qua
financiën en ziektekostenvoorziening
zal gelden als een voorliggende
voorziening voor de bijstandswet,
zodat op de bijstandswet als zodanig
geen beroep kan worden gedaan
door deze categorie vreemdelingen
in ons land.
Ik denk dat de andere vragen die
door de heer Wiebenga zijn gesteld
door de minister van Verkeer en
Waterstaat kunnen en zullen worden
beantwoord, mijnheer de voorzitter.

Minister Maij-Weggen: Mijnheer
de voorzitter! De heer Wiebenga
heeft een nadere informatie
gevraagd over de luchtvaartmaat–
schappijen die op Beek vlogen en op
dit moment op Beek vliegen en over
de precieze positie van die
maatschappijen. Het gaat om vijf
stuks uit het gebied van Joegoslavië
en omliggende landen. Het gaat om
Balkan Bulgarian, om Palair
Macedonian, om Air Via, om Croatia
Airlines en om Bosna Air.
De heer Wiebenga heeft gevraagd
welke landingsrechten er bestaan
voor deze maatschappijen. Met
Bulgarije bestaat een luchtvaartover–
eenkomst en tussen Bulgarije en
Beek bestaat min of meer een
lijndienst van een a twee vluchten
per week. Deze is niet opgeschort en
kan ook niet opgeschort worden,
omdat wij anders de luchtvaartover–
eenkomst breken.
Met de andere luchtvaartmaat–
schappijen bestaan overeenkomsten
ad hoc. Het gaat om chartermaat–
schappijen Een aanta! daarvan vloog
voorheen niet op Beek, andere wel.
De maatschappijen die niet op Beek

vlogen, vlogen voorheen via
Duitsland, maar de betrokken
rechten zijn niet verlengd.
De minister van Justitie heeft
vorige week al zijn bezorgdheid geuit
over het groter wordende aantal
migranten, om die term maar te
gebruiken, dat in Nederland via Beek
aankwam en heeft mij gevraagd na
te gaan of voor de chartermaat–
schappijen niet zozeer een stop maar
wel een oponthoud kan worden
gecreëerd zonder rechten aan te
tasten. Er zijn afspraken met de
chartermaatschappijen over de aard
van de passagiers. Daarbij gaat het
vooral om toeristen en om mensen
die voor de Duitse arbeidsmarkt
werken, zoals is afgesproken. Daar
er meer en meer aanwijzingen zijn
dat ook mensen meevliegen die het
Joegoslavische gebied om welke
redenen dan ook ontvluchten,
hebben wij gemeend pas op de
plaats te moeten maken door de
vluchtplannen voor de betrokken
chartermaatschappijen voor zondag
en maandag niet goed te keuren. Wij
hebben pas op de plaats gemaakt
om overleg te kunnen plegen over de
wijze waarop wij een eventueel
groter wordend migrantenbestand
kunnen opvangen. Intussen heeft dat
overleg plaatsgevonden. Het is mijn
bedoeling, maar dan wel met de
uitdrukkelijk afspraak met de
betrokken maatschappijen, in de
tweede helft van de week de
vluchten te hervatten. Wij hebben
dan een beter overzicht. Bovendien
hebben de chartermaatschappijen
slechts zeer tijdelijke rechten
gekregen, die veelal per 1 juli
aflopen. Wij zullen bezien of wij de
afspraken per 1 juli zullen verlengen
of niet. Dat is ongeveer de situatie.
Er is geen sprake van intrekken of
opschorten van afspraken, maar van
het niet goedkeuren van vlucht–
plannen. In het internationale verkeer
kunnen er een aantal redenen zijn,
overigens meestal van klimatolo–
gische aard, waardoor dat gerecht–
vaardigd is. Men kan bijvoorbeeld
verwachten dat een situatie ontstaat
die niet meer in de hand te houden
is.
Er is geen sprake van het
ontduiken van een boycot. Daarover
heeft overleg plaatsgevonden met
het ministerie van Buitenlandse
Zaken. Er is ook geen sprake van
overgeschilderde JAT-vliegtuigen.
De registraties van de vliegtuigen
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zijn gecontroleerd. Het gaat om
charters die zich toch altijd al in dat
gebied bevonden.
Voorzitter! Ik hoop dus dat vanaf
morgen of overmorgen de vluchten
kunnen worden hervat, nadat goede
afspraken zijn gemaakt. Wij zullen de
volgende week bezien of de
afspraken die voor een aantal weken
waren gemaakt zullen worden
verlengd of niet. Daarvoor zijn wij in
nauw overleg met de ministeries van
Justitie en van Buitenlandse Zaken.
Wij zullen bekijken of de problemen
die worden verwacht opgelost
kunnen worden. De heer Kosto heeft
er zojuist het een en ander over
gezegd. Mijn rol is geen andere dan
het eventueel, als dat echt nodig is,
pas op de plaats laten maken door
die charters waaraan wij niet door
een luchtvaartovereenkomst
gebonden zijn. Ik heb uiteengezet
dat dit mogelijk is.

D
De heer Wiebenga (VVD):
Voorzitter! Ik ben de staatssecretaris
en de minister erkentelijk voor hun
antwoorden, maar die roepen toch
een paar nadere vragen op. De
staatssecretaris bevestigt dat er
sinds 1 januari 25.000 reizigers - zo
noem ik ze maar even - zijn geland.
Ongeveer 1 5.000 van hen zijn
doorgereisd naar buurlanden. Dan
blijven er ongeveer 10.000 over. De
staatssecretaris meldt ook dat er iets
van 1300 asielverzoeken zijn gedaan.
Dat betekent dat er sinds januari
nogal wat toeristen of ontheemden,
in ieder geval nogal wat mensen die
tussen wal en schip dreigen te raken,
zijn gekomen.
De staatssecretaris heeft het dan
over opvang in kazernes en tenten–
kampen. Als hij het daar zo over
heeft, moet hij de Kamer, misschien
mede namens de minister van WVC,
duidelijk maken dat dit ook georgani–
seerd kan worden. Dat heeft hij nog
niet gedaan. Hoe voorziet men dan in
het levensonderhoud van deze
mensen?
Aan de minister van Verkeer en
Waterstaat stel ik nog een nadere
vraag, want de publikaties van
gisteren en vanochtend in de media
leken er op te wijzen dat de
landingsrechten zijn ingetrokken. Dat
is dus niet het geval. Ik begrijp dat
ze in ieder geval tot 1 juli worden
doorgezet. Duitsland blijkt echter de
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landingsrechten op Duitse vlieg–
velden die er voorheen waren wel te
hebben ingetrokken. Wat is de
motivering daarvan dan?
Voorzitter! Het moet mij van het
hart, dat het jammer is geweest dat
er mondelinge vragen in de Kamer
nodig zijn geweest om de proble–
matiek boven water te krijgen, op
een ogenblik dat daar werkelijk
sprake van lijkt te gaan zijn. Ik
verzoek de regering, de Kamer van
stap op stap op de hoogte te houden
van de ontwikkelingen die op dit
beleidsterrein door regeringsbeslis–
singen en dergelijke plaatsvinden.

Staatssecretaris Kosto: Mijnheer de
voorzitter! Ik heb grote aantallen
Joegoslaven genoemd. Ik leg de
nadruk op hetgeen ik in eerste
termijn al aanduidde, namelijk dat
nogal wat mensen die hier komen,
mits zij van voldoende middelen en
eventueel van een retourticket zijn
voorzien, worden toegelaten. Soms
verblijven zij hier ook een poos met
hun eigen middelen. Waar de
mensen uiteindelijk heengaan, wordt
bij de landsgrenzen niet geregi–
streerd. Zoals men weet, ligt
Maastricht op een plek van waaruit
drie landen bestreken kunnen
worden: ons eigen land, Duitsland en
België. Het is wel zeker dat nogal
wat mensen de ambitie hebben om
naar Duitsland te gaan, waar veel,
heel veel Joegoslaven zijn. Wij
hebben aanvankelijk ook wel mensen
die te weinig middelen en geen
retourticket hadden, teruggestuurd
naar een deel van Joegoslavië dat
ook door de Hoge commissaris voor
de vluchtelingen als veilig werd
bestempeld en dat men in sommige
landen in Europa de republiek van
Skopje noemt. In enkele gevallen
heeft de Duitse regering gevraagd,
sommige Joegoslaven terug te
nemen omdat die met onvoidoende
middelen van bestaan Duitsland
waren binnengekomen en omdat
vaststond, dat hun eerste voet op
Westeuropese bodem inderdaad in
Nederland werd gezet. In die
gevallen was er een duidelijke
samenhang met de onmogelijkheid
voor vliegtuigen uit het voormalige
Joegoslavië om in Duitsland te
landen. Men landt dan in Nederland,
maar het blijft de ambitie van veel
passagiers om naar Duitsland te

gaan. Nauwkeurige aantallen van
degenen die naar België, Duitsland
en Nederland gaan, ken ik niet. Ik
heb er ook op gewezen dat deze
mensen geen asielverzoek indienen
op het vliegveld Beek of in de
omgeving daarvan. Ik heb ook
medegedeeld dat overigens in
Nederland in de periode van 1
januari t/m 31 mei door 1321
Joegoslaven een asielverzoek is
ingediend, maar het staat geenszins
vast dat deze mensen zouden
behoren tot de groep die op Beek
aangekomen is. Er zijn ook mensen
die gewoon over de landsgrenzen
binnenkomen of anderszins en allicht
zijn daar een paar mensen bij die
elders in Nederland asiel hebben
aangevraagd. Onze informatie is
uitgebreid en verfijnd, maar niet zo
vreselijk verfijnd dat ik dat op dit
moment zou kunnen aangeven.
Ik heb de Kamer er opmerkzaam
op gemaakt dat de regering zich over
deze problemen buigt. De heer
Wiebenga zegt dat er schriftelijke
vragen aan te pas moesten komen
om dit probleem boven water
krijgen. Dat is natuurlijk niet
helemaal waar, in die zin dat wij ons
al enigszins op deze problematiek
bezinnen. Wij zijn daar gewoon mee
bezig. Ik heb de contouren aange–
geven van een beleid dat wordt
overwogen. Bij dat beleid gaan wij
uit van de gedachte dat het hierbij
om "ontheemden" gaat. Dat is een
term die wij meestal niet gebruiken
als het om ons eigen werelddeel
gaat. Wij gaan ervan uit en wij hopen
vurig dat deze mensen eerlang en
binnen niet al te lange tijd naar hun
land van herkomst terug kunnen als
de veiligheid daar weer gewaarborgd
is. Het is dan te zwaar om deze
mensen in een asielprocedure op te
nemen. Dat is niet alleen de
opvatting van de Nederlandse
regering, zo wordt er ook over
gedacht door de Hoge commissaris
voor de vluchtelingen en door de
andere Europese landen, verenigd in
de Twaalf. Daarom nemen wij de
mensen niet op in de bekende asiel–
procedure met daarachter de
ROA-voorziening. Wij proberen hen
min of meer collectief onder de
noemer van "ontheemd zijn" op te
vangen, zo mogelijk en indien nodig
in kazernes en in tentenkampen. Nu
is het vaak zo dat mensen vertoeven
bij familieleden, bij relaties of
misschien zelfs vakantierelaties,
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maar in ieder geval verblijven ze
ergens particulier. Wij zorgen ervoor
dat deze mensen in ieder geval tegen
ziektekosten verzekerd zijn. Als deze
mensen opgevangen worden in
tentenkampen of kazernes, zal ik de
Kamer precies informeren over hoe
wij dat gaan doen. Die toezegging
doe ik uiteraard graag aan de heer
Wiebenga en dus aan de Kamer.

D
Minister Maij-Weggen Mijnheer
de voorzitter! De heer Wiebenga
heeft gevraagd of de landings–
rechten zijn ingetrokken. Nee, dat is
niet het geval. Er bestaan nog steeds
afspraken, maar de vluchtplannen
zijn niet goedgekeurd. Dat is voor
een bepaalde periode effectief
hetzelfde als het intrekken van de
landingsrechten. De betrokken
maatschappijen kunnen echter hun
vluchten blijven uitvoeren tot het
afsprakencomplex op 1 juli afloopt.
Er staan in totaal nog vijftien
vluchten van die maatschappijen op
de rol en zij kunnen zelf beslissen of
deze vluchten nog uitgevoerd
worden, maar het signaal dat het
afgelopen weekend is afgegeven, zal
misschien leiden tot het uitvallen van
een aantal van deze vluchten.
Duitsland heeft de landingsrechten
ook niet ingetrokken, maar het heeft
bij enkele van de door mij genoemde
maatschappijen de landingsrechten
niet verlengd en daarmee de
afspraken niet voortgezet. Dat
kunnen wij per 1 juli met vrijwel alle
betrokken maatschappijen doen.
Duitsland heeft echter wèl de
landingsrechten van Bosna Air en
Croatia Airlines verlengd. Dat heeft
waarschijnlijk met de politieke
stellingname van Duitsland te
maken. Verder heeft Duitsland over
deze vliegtuigen dezelfde zorg als
Nederland, namelijk dat er behalve
de gebruikelijke passagiers ook veel
migranten meekomen. Er zal in goed
overleg moeten worden bekeken of
dit opgevangen kan worden en of
daarvoor goede voorzieningen
kunnen worden geregeld. Dan kan
het goed zijn om even na te denken
en even pas op de plaats te maken
voordat men blindelings de vlieg–
tuigen in Duitsland of in Nederland
laat aankomen. Per 1 juli zullen wij
dus verder zien hoe wij definitief te
werk gaan.
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De heer Krajenbrink (CDA):
Voorzitter! De dramatische situatie in
het voormalige Joegoslavië baart
ons grote zorgen. Naast vele andere
problemen is er het probleem van de
ontheemden en ook dat baart grote
zorgen. Ook Nederland heeft de taak
om een bijdrage te leveren aan de
oplossing van dat probleem. Nu
heeft mijn collega De Kok veertien
dagen geleden in een mondeling
overleg met de ministers van Buiten–
landse Zaken en van Defensie deze
zaak reeds uitvoerig aan de orde
gesteld. Onze lijn was toen en is nog
steeds primair dat wij het accent
moeten leggen op de opvang in de
regio. De vraag is wat daar nu
feitelijk is gebeurd. Hebben de
Europese landen daar met elkaar
duidelijke afspraken over gemaakt en
komt daar iets van de grond? Ik heb
de indruk dat daar nog niet zo
vreselijk veel van terecht is gekomen
en ik hoor graag van de staatssecre–
taris wat daar nu feitelijk \s gebeurd.
Wordt er inderdaad gekozen voor die
Europese benaderlng? Die vraag rijst
ook als de staatssecretaris of de
minister spreekt over de landings–
rechten. Spreekt men die landings–
rechten met elkaar af of hebben wij
op een gegeven moment alleen nog
maar met Beek te maken en wordt
de rest per nationale soevereiniteit
beslist?

D
Staatssecretaris Kosto: Mijnheer de
voorzitter! Wat de heer Krajenbrink
aangeeft als zijnde ingebracht door
hem en zijn fractiegenoot De Kok, is
eigenlijk het beleid dat de Verenigde
Naties als regel voorstaan in tijd van
calamiteiten in enigerlei land.
Eigenlijk is de volgorde dat primair
wordt geprobeerd om de toestand te
verbeteren in het land waar de
problemen zijn gerezen. Wij zien
deze poging nu ook in de vorm van
de interventie van de Verenigde
Naties. Vervolgens is er sprake van
een opvang in de regio. Als op een
gegeven moment blijkt dat opvang in
de regio niet langer is te handhaven,
is de herplaatsing van individuen
elders in de wereld denkbaar. In dat
licht neemt Nederland over het
algemeen ook mensen op, meestal
uit Zuidoost-Azië of Turkije.
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Ik kom nu op de concrete vraag
van de heer Krajenbrink. Er is in
Lissabon over deze problematiek
gesproken. De meerderheid van de
EG-landen wil opvang in de onmid–
dellijke nabijheid van Joegoslavië.
Eigenlijk is de achterliggende vraag
hoe nabij Nederland is ten opzichte
van Joegoslavië en of Nederland tot
de regio behoort. Nederland heeft in
ieder geval gezegd geen mensen
terug te zullen sturen naar de brand–
haarden en daarmee honoreert
Nederland het verzoek van de Hoge
commissaris voor de vluchtelingen
van de Verenigde Naties, de UNHCR.
Nederland is, zoals ik zojuist aangaf,
bereid daarvoor dan een ontheem–
denvoorziening te ontwerpen. Die
voorziening is dus niet de directe
asielprocedure met de daaraan
gekoppelde ROA, maar een eigen–
soortige opvang. Het ideaal van de
landen van de EG is dat de meest
nabije opvang plaatsvindt in landen
als Oostenrijk of Slovenië, maar wij
hebben eigenlijk een onuitgenodigd
contingent, namelijk de mensen die
zich hier spontaan melden en
waarvan ik zojuist de getallen heb
genoemd.

de situatie waar zij uit komen, hier
zonder middelen van bestaan
arriveren? Welk beleid denkt de
staatssecretaris ten aanzien van deze
mensen te voeren?

D

Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Voorzitter! De aantallen die de
staatssecretaris noemde, namelijk
25.000 in totaal, waarvan 10.000 in
Nederland gebleven, zijn eigenlijk
niet zo schokkend. Het is eigenlijk
een gering aantal, als je het verge–
lijkt met de miljoenen - ik meen zelfs
7 miljoen - vluchtelingen in het
voormalige Joegoslavië zelf. Ik vind
het ook terecht dat het ministerie
van Justitie een aparte procedure,
een aparte opvangregeling hiervoor
overweegt, niet alleen vanwege de
UNHCR, maar ook omdat de vluchte–
lingen zelf geen asiel willen
aanvragen, maar hier tijdelijk willen
zijn.
De staatssecretaris zei: als de
mensen voldoende middelen van
bestaan hebben, kunnen zij hier een
verblijfsvergunning krijgen voor een
paar maanden. Een aantal weken
geleden waren er al zeer hardnekkige
geruchten over circa 100 Albanezen
uit Kosovo, die linea recta terugge–
stuurd werden toen zij op het
vliegveld Beek aankwamen. Klopt dat
bericht? Is het niet hoogstwaar–
schijnlijk dat deze mensen, gegeven

Staatssecretaris Kosto: Mijnheer de
voorzitter! Van de mensen die op
Beek aankomen en die allen
afkomstig zijn uit het voormalige
Joegoslavië, is de samenstelling van
het totaal nog divers. Er zijn onge–
twijfeld mensen bij die rechtstreeks
uit het gevarengebied komen. Er zijn
ook mensen bij die uit ook door de
UNHCR erkende veilige gebieden
van Joegoslavië komen, zoals uit
Skopje, waar de vluchten vandaan
komen. Zelfs uit plaatsen buiten
Joegoslavië, zoals uit Bulgarije,
komen vluchten. In die gebieden is
de toestand niet gevaarlijk. Dat
maakt in het beoordelen van de
toelating nogal wat uit. Veruit de
meeste mensen vragen geen asiel. In
het algemene vreemdelingenbeleid is
het regel dat mensen die een retour–
ticket blijken te hebben, of die
beschikken over voldoende middelen
van bestaan, zonder problemen
worden toegelaten. Mensen die dat
nièt hebben, worden teruggestuurd dat is ook algemene politiek - omdat
het gevaar bestaat dat die mensen
snel op de openbare kas zullen
terugvallen. Dat heeft als zodanig
nog niets met Joegoslavië te maken,
maar met het algehele beleid.
Mensen die hier komen voor een
tijdelijk verblijf, moeten kunnen
aantonen dat zij ook de middelen
hebben om weer terug te keren, als
de termijn voorbij is.
Het is zeker zo geweest dat in het
begin een aantal mensen zijn terug–
gestuurd, die naar ons beste weten
ook teruggestuurd konden worden
omdat zij geen gevaar liepen. Ook zij
hadden geen asiel gevraagd. Door
het gedrag van henzelf of via de
mensen naar wie zij verwezen,
hadden zij wel duidelijk gemaakt dat
hun doel was, naar Duitsland te
trekken. Wij hebben dan ook weer de
verplichting tegenover Duitsland dat doet zich ook voor - om mensen
tegen te houden die in Duitsland niet
kunnen worden ontvangen. Daarbij
gaat het, net zoals voor ons geldt,
om mensen die geen middelen van
bestaan en geen retourticket hebben.
Waar wij de mensen toch toegelaten
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Kosto
hebben en naar Duitsland hebben
laten vertrekken, hebben wij ook al
mogen ervaren dat Duitsland
geclaimd heeft dat wij een aantal
van die mensen zouden terugnemen.
Mevrouw Sipkes zegt dat mensen
die echt vluchten, vaak geen
middelen van bestaan hebben. Dat
zal zeker in veel gevallen zo zijn. Het
gaat hier echter om mensen uit
relatief veilige gebieden. Zeker daar
waar zij in het vliegtuig zijn gestapt,
is het veilig geweest. De mensen
vragen als regel geen asiel. Hun
bedoeling is, naar Duitsland te
trekken en zich, naar ik vermoed, aan
te sluiten bij daar al verblijvende
Joegoslaven. Ook hier in het land
doet men dit. Ik zeg nogmaals dat
wij de situatie erkennen waarin
mensen niet terug kunnen. In wezen
is er dan sprake van een uitstel van
vertrek. Noch in verreweg de meeste
gevallen de mensen om wie het gaat,
noch wij vinden het aangewezen dat
men asiel vraagt. Ook de VN denkt
daar zo over. De mensen die uit de
gevarengebieden komen, sturen wij
echter ook niet naar die gevarenge–
bieden terug. Wij zijn een redelijke
opvang aan het ontwerpen, die ook
helder maakt dat het hier gaat om
ontheemde mensen van wie het
vermoeden bestaat dat zij maar kort
hier zullen verblijven - wij hopen dat
allemaal vurig - en daarna terug
zullen gaan naar hun inmiddels weer
veilig geworden woonstreek. Daarom
is de zware asielprocedure door ons
noch door betrokkenen een
gezochte.

D
De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): Voorzitter! Het kan natuurlijk
niet goed voorzien worden hoelang
die instabiele situatie of oorlogssi–
tuatie in Joegoslavië zich blijft
voordoen. In Nederland gelande
Joegoslaven zijn in een aantal van
ongeveer 15.000 naar de Bondsre–
publiek door gegaan; zij hebben
schijnbaar middelen van bestaan.
Kan de staatssecretaris aangeven of
Duitsland, als het lang gaat duren en
deze middelen van bestaan op raken,
deze mensen naar Nederland kan
terugsturen, omdat dit blijkbaar
ineens het eerste land van opvang
is?
Als deze mensen geen asielpro–
cedure beginnen, zal het uiteindelijk
dus een eindige zaak blijken. Dit

hoopt de CD vurig, want er zijn meer
groepen naar Nederland gekomen
met eigenlijk de bedoeling dat het
aflopend zou zijn. De kosten voor de
opvang van deze mensen zullen niet
vallen onder de reguliere uitgaven
voor asielzoekers. Onder welk begro–
tingshoofdstuk zullen zij dan vallen?

D
Staatssecretaris Kosto: Mijnheer de
voorzitter! Duitsland ontvangt niet al
die 15.000 mensen die ons land
weer verlaten. Ik heb al gezegd dat ik
niet precies weet waar zij heen gaan.
Sommigen gaan terug in de richting
van Macedonië, anderen zullen naar
België gaan en sommigen gaan naar
Duitsland. Duitsland kan mensen
naar Nederland terugsturen via de
overname-overeenkomst. In de
praktijk betekent dit dat Duitsland
binnen een maand de terugname
door Nederland moet claimen van
mensen van elders die via Nederland
naar Duitsland zijn gegaan. Tot nu
toe is dit in enkele tientallen gevallen
gebeurd. Het is een trend waar wij
erg alert op zijn. De meerderheid van
de 25.000 mensen is dus niet hierbij
betrokken.

D
Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Voorzitter! Mijn fractie vindt de
regeling die de staatssecretaris van
Justitie heeft uiteengezet,
verstandig. Kortheidshalve wilde ik
dit graag meedelen.
Er is kennelijk iets gebeurd in de
afgelopen dagen waarom de staats–
secretaris van Justitie aan de
minister van Verkeer en Waterstaat
heeft gevraagd, er wat aan te doen
en even wat op te schorten. Wat
waren de redenen hiervoor?
De minister van Verkeer en Water–
staat had het erover dat er pas op de
plaats gemaakt moet worden om
afspraken te maken. Wat voor soort
afspraken zijn dit, met wie en met
welk doel? Als de afspraken gemaakt
zijn, is er een kleine periode tot 1 juli
waarin er gewoon geland kan
worden. De situatie na 1 juli hangt
nog. Ik krijg er graag inzicht in op
welke gronden de minister na 1 juli
op het oude stramien of in een
nieuwe situatie doorgaat.

D

voorzitter! Ik ben er erkentelijk voor
dat mevrouw Versnel namens haar
fractie de regeling verstandig noemt.
Overigens heb ik hiervan de
contouren geschetst en zal de Kamer
nog en detail geïnformeerd worden,
ook over de vraag via welke
begroting de kosten worden gedekt.
Ik heb niet, zoals zij het huiselijk
uitdrukte, de minister van Verkeer en
Waterstaat gevraagd, er wat aan te
doen. Ik heb het probleem onder de
aandacht van het kabinet en hiermee
onder de aandacht van de minister
van Verkeer en Waterstaat gebracht.
Toestellen uit het voormalige Joego–
slavië, mensen uit dat gebied
aanvoerende, blijken niet in
Duitsland te kunnen landen, maar
landen op Beek, met de intentie van
veruit de meeste passagiers om
Duitsland in te trekken. Dit probleem
heb ik gesignaleerd. De overige
vragen kunnen door de minister van
Verkeer en Waterstaat worden
beantwoord.

D
Minister Maij-Weggen Voorzitter!
Het is inderdaad gegaan zoals de
staatssecretaris zei. Het probleem is
in het kabinet aan de orde geweest.
Aanvullend hierop heeft de minister
van Justitie met mij overlegd over
mogelijkheden bij Verkeer en Water–
staat om pas op de plaats te maken,
zodat in interdepartementaal overleg
kan worden nagegaan wat wij het
beste kunnen doen in deze situatie,
die de indruk gaf te escaleren. Met
name zondag zouden er vier
toestellen aankomen en het was niet
helder of deze toestellen die passa–
giers zouden bevatten op grond
waarvan de toestellen toestemming
hebben gekregen om op Beek te
landen.
Welke afspraken kunnen er nu
worden gemaakt? Wij zullen nog
eens overleg plegen met de charter–
maatschappijen. Als men landings–
mogelijkheden vraagt, om toeristen
te kunnen vervoeren en om
werknemers voor Duitsland te
kunnen vervoeren, mogen wij ervan
uitgaan dat ook dat vooral de passa–
giers zullen zijn die de vliegtuigen
bevatten. Blijkt het dat er een andere
ontwikkeling is - die blijkt er te zijn dan moeten daar nadere afspraken
over worden gemaakt en moet er
goed overleg over zijn. Dat is nu juist
de zaak die het ministerie van

Staatssecretaris Kosto Mijnheer de
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Maij-Weggen
Justitie onderhanden heeft. Wij
zullen kijken hoe wij dat in de
tweede helft van de week zullen
doen en wij zullen ook nagaan of,
gegeven de situatie op grond
waarvan deze charters toestemming
hebben gekregen om naar Beek te
vliegen, dit dezelfde situatie is per 1
juli. Als die situatie anders is, zal er
nieuw overleg plaatsvinden, om na te
gaan of wij nog ruimte geven aan
deze charters.
Ik zeg dit ook, omdat omliggende
landen zeer terughoudend zijn in het
toelaten van charters uit de betref–
fende landen. Wij hebben geen
luchtvaartovereenkomst met die
landen die wij schenden, wanneer
wij terughoudend zijn. Wij kunnen op
dat vlak de luchtvaartpolitieke
spelregels hanteren, om wat
helderheid en duidelijkheid te krijgen
over de precieze inhoud van de vlieg–
tuigen, zodat wij ook, zoals de
staatssecretaris zegt, de goede
maatregelen kunnen treffen, als daar
noodsituaties ontstaan.

D
De heer Van Traa (PvdA):
Voorzitter! In Joegoslavië zelf zijn er
1,5 miljoen ontheemden; in Europa,
buiten Joegoslavië, zijn er honderd–
duizenden. Wij hebben daar een
aandeel in als Nederland - de staats–
secretaris heeft dit duidelijk gemaakt
- en dat is goed en dat moet ook zo
zijn. In die zin steunen wij het beleid,
dat Nederland geen mensen terug–
stuurt naar de brandhaarden in
Joegoslavië.
Het kan zijn, zo vraag ik de
regering, dat de vluchten zich op
Beek geconcentreerd hebben,
omdat, toen Duitsland al een boycot
had tegen de Joegoslavische
maatschappij JAT, Nederland die
nog niet had. Is dat misschien een
reden in algemene zin? Is er overleg
met Duitsland om een redelijke
verdeling te maken van die vluchten?
Voorts zou ik willen vragen of het
instellen van een visumplicht niet
een beetje moeilijk is, als het gaat
om Kroatië en Slovenië, waar
immers helemaal geen Nederlandse
vertegenwoordiging is.
De minister van Verkeer en Water–
staat zou ik willen vragen, om het
menselijke aspect dat hier absoluut
in zit, mee te wegen en niet te
formeel om te gaan met de vraag of
dit toeristen zijn of mensen die in
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Duitsland werken. Er kunnen immers
ook een heleboel andere mensen die,
zoals de staatssecretaris terecht
zegt, ontheemd zijn, onder zitten.
Wij moeten in Europa een praktisch
beleid hebben om die pijn te
verdelen.

D
Staatssecretaris Kosto: Mijnheer de
voorzitter! Ik denk dat alleen de
vragen betreffende het visum op
mijn terrein liggen; de andere vragen
betroffen de luchtvaartpolitiek, een
terrein dat aan de minister van
Verkeer en Waterstaat is toever–
trouwd.
Het punt is - ik heb dit al aange–
geven - dat als nieuwe onafhanke–
lijke staten ontstaan, er automatisch
een visumplicht is. Dit geldt dus ook
voor Slovenië en Kroatië. De
merkwaardige situatie was daar dat,
waar er geen visumplicht was voor
het toenmalige Joegoslavië, het
rompdeel van Joegoslavië visum–
vrijdom heeft, terwijl onafhankelijke,
door Nederland erkende staten als
Slovenië en Kroatië, door de enkele
regel dat een nieuwe zelfstandige
staat visumplicht kent, deze visum–
plicht wel hadden. Ik wil niet vooruit–
lopen op wat de toekomst brengt. Ik
heb al gezegd dat de Benelux–
partners die samengaan op het
gebied van de visumpolitiek, het in
zoverre gaan gelijktrekken dat
natuurlijk ook het voormalige deel
van Joegoslavië waar nu de brand–
haarden zijn, een visumplichtig land
gaat worden. Over wat er daarna aan
overwegingen zal komen en welke
onderhandelingen er zullen komen
met nieuwe republieken over
eventuele visumvrijdom en wellicht
daaraan gekoppelde
terugname-overeenkomsten, zal de
Kamer, als het zover is, uiteraard
worden geïnformeerd.

D
Minister Maij-Weggen: Mijnheer
de voorzitter! Ik heb al meegedeeld
welke lijn Duitsland heeft getrokken.
Op de vraag wat Duitsland in dit
verband van ons verwacht, kan ik als
volgt antwoorden. Omdat er op dit
vlak nog geen echt uitgesproken
Europese politiek is, behoudens voor
de situatie van Servië, trekt
Duitsland zijn eigen lijn. Duitsland is
wat soepeler tegenover Kroatië en
Bosnië dan tegenover de andere
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landen en zij verwacht ook van ons
hetzelfde. Ik moet hieraan toevoegen
dat niet het ministerie van Verkeer
en Waterstaat hierin leidinggevend is
maar het ministerie van Buitenlandse
Zaken. Om die reden heb ik gezegd
dat, naar het oordeel van het minis–
terie van Buitenlandse Zaken, er met
onze toelating van de charters tot
nog toe - maar nu gebeurt dat met
oponthoud - geen sprake is van het
aantasten van een boycot.
De heer Van Traa vraagt mij of ik
mij niet te formeel wil opstellen. Ik
ben verantwoordelijk voor de lucht–
vaartpohtieke kant van de zaak en de
minister van Justitie is meer voor het
asielbeleid als zodanig verantwoor–
delijk. Ik kan alleen met niet-lucht–
vaartpolitieke argumenten uit de
voeten als ik ze probeer aan te
passen aan de luchtvaartpolitieke
regels. Maar er bestaan nu eenmaal
spelregels voor luchtvaartovereen–
komsten en –afspraken. Ik heb die
altijd te hanteren. Wanneer er binnen
die situatie marges zijn om soepel
dan wel streng te zijn, dan passen
we die toe. Op het ogenblik maken
wij pas op de plaats, niet omdat wij
in de eerste plaats mensen willen
tegenhouden maar omdat wij inzicht
in de situatie willen krijgen. Wij
willen weten wat we er verder mee
aan moeten. Ik meen dat het
verstandig is om niet een stroom van
mensen op gang te brengen,
waarmee wij grote moeilijkheden
krijgen. Wanneer er grote problemen
zijn, kunnen wij altijd nog zien hoe
we er in de tweede helft van de week
mee omgaan, in overleg met het
ministerie van Buitenlandse Zaken en
met het ministerie van Justitie.
Ik kan niet anders dan vaststellen
of er al dan niet vluchtplannen
moeten worden opgeschort. Ik zal
dat in dat kader vaststellen en ik zal
mij daar zeker niet al te formeel bij
opstellen.
Aan de orde is de beantwoording
van vragen, gesteld overeen–
komstig artikel 122 van het
Reglement van orde door het lid
Scheltema-de Nie aan de minister
van Binnenlandse Zaken, over de bij
de Notitie competentie–
uitbreiding Nationale
ombudsman naar lagere
overheden, opgelopen
vertraging.
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Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Mijnheer de voorzitter! Al jaren
wordt er gesproken over de
uitbreiding van de bevoegdheid van
de Nationale ombudsman naar
provincies, gemeenten en water–
schappen en naar de zelfstandige
bestuursorganen. Er zou nu duide–
lijkheid moeten komen; daarover
waren de minister en de Kamer het
in september 1991 hetvolledig eens.
De minister zegde een notitie toe
in het vroege voorjaar van 1992
"opdat "royaal overleg" met de
Kamer vóór de voorbereiding van de
begroting voor 1993 zal kunnen
plaatsvinden". Wat er kwam, geen
notitie noch enig ander bericht. Pas
na aandringen vanaf deze plaats,
vorige week, kreeg de Kamer van de
minister een kort briefje met de
mededeling dat de besluitvorming in
de ministerraad nog niet was
afgerond. Einde bericht. Niets over
de gerezen problemen, noch over de
consequenties van die vertraging.
Voorzitter! Deze gang van zaken
brengt mij ertoe, in mijn hoeda–
nigheid van voorzitter van de vaste
Commissie voor de Nationale
ombudsman, de minister de
volgende vragen te stellen namens
de commissie.
1. Was de minister de toezegging
over het tijdstip en over het royale
overleg vergeten?
2. Zo niet, waarom heeft de
minister niet op eigen initiatief de
Kamer op de hoogte gebracht van de
kennelijk opgelopen vertraging?
3. Welke onverwachte problemen
hebben de vertraging veroorzaakt?
4. Wat betekent de vertraging
feitelijk voor een uitbreiding van de
competentie van de Nationale
ombudsman naar de medeoverheden
in 1993 en wat betekent het voor de
competentie-uitbreiding naar de
zelfstandige bestuursorganen?

D
Minister Dales: Mijnheer de
voorzitter! Mevrouw Scheltema
spreekt van gerezen problemen. Er
zijn helemaal geen bijzondere
problemen gerezen. De Kamer weet
dat het kabinet inderdaad nog niet
gereed is met de begrotingsvoorbe–
reiding en dat het ook niet mogelijk
is gebleken, aangemelde claims te
honoreren. U kent immers allen de
financiële situatie waarin de rijks–
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overheid zich bevindt! Ze zijn
evenwel ook nog niet afgewezen. Ik
heb u dus in redelijkheid en fatsoen
op dit moment helaas niets te
melden. Dat spijt mij, ik vind het niet
ieuk Het was aardiger geweest als
wij al in het vroege voorjaar hadden
kunnen zeggen dat bepaalde claims
al zouden worden gehonoreerd. De
besluitvormingsweg is lang, dat
weten wij allen. Het zijn in feite ook
geen onverwachte problemen. Ze
zijn de Kamer ook al bekend van de
Tussenbalans in wording en alles wat
daarna gekomen is.
De Kamer is ervan op de hoogte
dat ik de claim met betrekking tot de
competentie-uitbreiding van de
Nationale ombudsman naar de
zelfstandige bestuursorganen, om
het in wat alledaagse termen te
zeggen, al in het netje, maar nog niet
op het droge heb. Ik heb ook thans
de vrijheid niet u mede te delen of ik
die op het droge krijg. Ik zal dat
natuurlijk zo gauw mogelijk proberen
te doen.
De Kamer is er ook van op de
hoogte dat de aanvankelijke
gedachte dat de lagere overheden
zouden moeten voorgaan, al geruime
tijd heeft plaatsgemaakt voor het
geven van voorrang aan de
zelfstandige bestuursorganen. Ik heb
de Kamer dat vlak na mijn aantreden
medegedeeld en het is met
instemming van de Kamer gebeurd.
Ik was de toezegging dus absoluut
niet vergeten maar, zoals hier eerder
heeft geklonken, zij het in een ander
vertrek: tot het onmogelijke is
niemand gehouden. Zolang ik van
het kabinet de ruimte niet kan
hebben gekregen om de Kamer iets
mede te delen, vind ik het niet zinvol
om algemene beschouwingen los
van financiële consequenties aan de
Kamer te doen toekomen, te meer
daar dan een teleurstelling, die ook
nu helemaal niet denkbeeldig is, veel
harder zou aankomen.
De competentie-uitbreiding met
betrekking tot de zelfstandige
bestuursorganen zou ongeveer 1
mln. bedragen en die met betrekking
tot de lagere overheden tegen de 3
mln. Ik noem deze bedragen nu even
uit het hoofd, omdat ik mij niet op
deze vraag heb geprepareerd. Maar
ik zit er niet ver naast.

De minister zegt nog niet gereed te
zijn met de begrotingsvoorbereiding
en daarom nog niets te kunnen
zeggen. Zij heeft gewoon niets te
melden. Maar de minister heeft in
september vorige jaar wel de
toezegging gedaan om met een
notitie naar de Kamer te komen ruim
voor de voorbereiding van de
begroting voor 1993, opdat royaal
overleg met de Kamer zou kunnen
plaatshebben. Nu zegt de minister
dat eerst de voorbereidingen moeten
zijn afgerond, voordat zij verder met
de Kamer zal spreken. Maar dat is
dan toch in strijd met wat in
september is toegezegd. Het is
mogelijk dat de minister het nu
betreurt dat zij toen die toezegging
heeft gedaan en dat zij nu niet de
vrijheid heeft de notitie uit te
brengen. Volgens mij was dan de
normale gang van zaken geweest dat
zij de Kamer had geschreven dat zij
haar toezegging van vorig jaar niet
kon honoreren en om nader aan te
geven redenen zou moeten wachten
met iets te melden. Een dergelijke
brief is niet gekomen.
Mijn vraag aan de minister is of zij
vorig jaar beter niet die toezegging
had kunnen doen en of zij nu
inderdaad terugkomt op die toen wel
gedane toezegging.
Mijn tweede vraag is...
De voorzitter En de laatste!
Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Ja. Het wringt zo dat deze kwestie
speelt in relatie tot de Nationale
ombudsman. De minister realiseert
zich toch wel dat juist de Nationale
ombudsman altijd zegt dat bij
opdoemende vertragingen informatie
aan de betrokkenen moet worden
verstrekt. Zou nu niet juist de
minister van Binnenlandse Zaken als
hoedster van de Nationale
ombudsman er zorg voor moeten
dragen dat dit criterium, dat bij de
hele toetsing van de Nationale
ombudsman zo'n belangrijke rol
speelt en bij het oordeel "behoorlijk"
of "onbehoorlijk" wordt meege–
wogen, ook in eigen gedrag tot
uitdrukking wordt gebracht?

D

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):

Minister Dales: Bij mijn weten is de
ombudsman bevoegd ter zake van
klachten van burgers. Ik heb hierover
geen klacht van een burger
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Dales
ontvangen, tenzij mevrouw
Scheltema zich nu als zodanig wil
aanmelden. Tot het onmogelijke is
niemand gehouden. U allen weet,
hoe de gang van begrotingsbespre–
kingen keer op keer op grote
problemen is gestuit. U kunt zelf bij
de begrotingsbehandeling over een
en ander oordelen.
Ik meende echter dat het niet wijs
was, gegeven de algemene finan–
ciële tegenslagen die geen
bijzondere berichtgeving behoeften,
een theoretische notitie aan de
Kamer te sturen die slechts meer
teleurstelling zou kunnen uitlokken
dan enige zicht dat ten nutte
gemaakt kon worden.

D
De heer Willems (Groen Links): Ik
heb goed kennis genomen van de
opmerking van de minister dat het
nu nog te vroeg is voor teleurstelling.
Er is dus nog hoop. Ik zou twee
vragen willen stellen, met name over
het staartje van de opmerking van de
minister in eerste termijn.
Betekent deze discussie dat de
beslissing over competentie–
uitbreiding puur afhankelijk is van
het inwilligen van de financiële
claims of zijn daarbij ook nog
beleidsmatige aspecten aan de orde?
De minister noemt een bedrag
voor de claims die blijkbaar nu in
discussie zijn in het kader van de
begroting voor 1993. Zouden wij de
verdere kwantificering van die claims
kunnen krijgen voordat de begro–
tingsbehandeling 1993 plaatsvindt?
Kan de minister daarbij aangeven in
welke mate er overleg gevoerd en
overeenstemming bereikt is met de
Nationale ombudsman zelf?

meegedeeld - dat zal de achtergrond
van de vraag van de heer Willems
zijn - dat hij met het globale bedrag
weliswaar akkoord is, doch dat er
technisch nogal wat problemen zijn,
waarvoor hij overigens ook mij
verder gespaard heeft, die pas aan
de orde kunnen komen wanneer het
globale bedrag is uitgetrokken. Dan
vindt er, indien zich dat geval
voordoet, bestuurlijk overleg plaats zo hoort het ook - en dan bent u
geheel bediend.

D
Mevrouw Vriens-Auerbach (CDA):
Het verhaal van de minister over de
financiën is volkomen correct. Ik
moet de minister echter wel in herin–
nering roepen, wat wij in het overleg
naar aanleiding van het jaarverslag
allemaal hebben besproken. Mijn
fractie heeft toen met name grote
vraagtekens gesteld bij het feit of je
anno 1992 überhaupt nog wel tot
competentie-uitbreiding naar de
lagere overheden moet overgaan.
Naar aanleiding daarvan heeft de
minister op verzoek van de heer
Apostolou een notitie toegezegd,
waarin de voor– en de nadelen nog
eens op een rijtje zouden worden
gezet. Dat heeft dus niets met de
begroting te maken. Dat is een
discussie ten principale waardoor
zowel de lagere overheden als de
ombudsman weten waaraan zij toe
zijn. Op die notitie zitten wij met
smart te wachten.

D

Minister Dales: Voorzitter! Deze
vragen heeft de ombudsman mij ook
allemaal zelf gesteld. Het is bij de
rijksoverheid nog altijd zo - de
meesten weten dat ook - dat wij
beleidsmatig iets met alle kracht
kunnen wensen, doch het echter niet
uitgevoerd kan worden voordat de
gelden er zijn. Dat is ook in dit geval
niet anders.
De contacten met de ombudsman
zijn er. Deze vinden meestal plaats
op ambtelijk niveau. U begrijpt wel
dat de minister niet immer zelf de
laatste mededelingen gaat doen. De
Nationale ombudsman heeft ook mij

Minister Dales: Voorzitter! Ik heb
goed nota genomen van de opmer–
kingen van mevrouw Vriens ten tijde
van genoemd overleg. Ik zag de hele
Kamer in verbazing het hoofd
opheffen, want het was de eerste
keer dat wij zo'n signaal kregen. Ik
heb het nog nagevraagd, niemand
had het eerder gehad. U zegt nu dat
dat alleen maar ging om de lagere
overheden, dus om het lokale vlak. Ik
had de Kamer en de ombudsman
reeds meegedeeld - ik doe dat nu
opnieuw - dat ook ik al enige tijd van
die weg was teruggekeerd, in
overeenstemming met de wil van de
Kamer. Op dit punt lag een motie
van de heren Kohnstamm en Van
den Berg, waarin mij werd gevraagd,
voorrang te geven aan de
zelfstandige bestuursorganen.
Geheel conform de discussie met de
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Kamer over de nota Zelfstandige
bestuursorganen is dat
afwegingspunt niet meer aan de
orde, en ook niet meer - ik moet het
ijzer smeden als het heet is - uw
bedenkingen.

D
De heer Dijkstal (VVD): Mijnheer de
voorzitter! Is dan niet gewoon de
eerlijke conclusie dat het kabinet, om
financiële redenen en een beetje om
beleidsredenen, aan dit onderwerp
een zeer lage prioriteit geeft, en dat
we derhalve met Prinsjesdag weinig
mogen verwachten?

D
Minister Dales: In deze vraag zitten
twee conclusies. Het is niet zo dat de
regering daaraan beleidsmatig een
lage prioriteit geeft. Het is ook niet
zo dat nu reeds antwoorden zouden
zijn gegeven die mij doen conclu–
deren dat het geld er niet komt. Dat
zou zo kunnen worden; ik kan dat
niet uitsluiten. Ik zal conform mijn
voornemens en de toezegging aan
de Kamer en de Nationale
ombudsman, een competentie–
uitbreiding blijven bepleiten ter zake
van de zelfstandige bestuursorganen.

D
De heer Apostolou (PvdA):
Voorzitter! Ik denk dat het goed is
om onderscheid te maken tussen de
brief over het beleid en de begroting.
Zal die brief er komen en, zo ja,
wanneer? Dit nog even los van de
financiële consequenties. Als de
minister in het kabinet niet kan
regelen dat dat ene miljoen voor de
zelfstandige bestuursorganen er voor
1993 komt, komt zij dan ook niet
met een brief? Zo ja, dan zou ik
willen dat over die brief hier wordt
gesproken.

D
Minister Dales Dan zou het een
brief moeten zijn, op basis van de
gesprekken die wij reeds gevoerd
hebben, de keuze voor zelfstandige
bestuursorganen nader motiveert.
Dat is overigens wat anders dan een
afweging, want dat stadium is echt
allang gepasseerd. Als u dat wilt, wil
ik dat wel schrijven.
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Aan de orde is de beantwoording
van vragen, gesteld overeen–
komstig artikel 122 van het
Reglement van orde door het lid
Sipkes aan de minister van Defensie,
overhet optreden van de
mariniers op het Centraal
Station te Rotterdam in de nacht
van 22 op 23 juni jongstleden.

D
Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Voorzitter! Rond half twaalf gisteren–
avond zijn 100, of misschien zelfs
200 mariniers in Rotterdam uitgerukt
om drugsverslaafden en daklozen
"een lesje te leren", want er waren
klachten over hun gedrag binnenge–
komen. Dat wil zeggen dat mariniers
vannacht lijnrecht zijn ingegaan
tegen het in Nederland gevoerde
beleid. Ze hebben angst gezaaid op
perron nul in Rotterdam, waar
kerken, politie en vrijwilligers samen
hulp geven aan drugsverslaafden en
daklozen. Voor de fractie van Groen
Links is dit onaanvaardbaar, en het is
uitsluitend aan het adequate
optreden van de Rotterdamse politie
te danken dat er zich geen drama's
hebben afgespeeld. Ze konden dit
doen in verband met de verhoogde
paraatheid van het korps in verband
met de voetbalwedstrijd. Je moet je
voorstellen wat er was gebeurd als
dit eigen-rechtertje-spelen eergis–
teren had plaatsgevonden. De
belangrijkste vraag die ik de minister
dan ook wil stellen is, hoe hij dit
optreden van de mariniers
beoordeelt. Hoe is het mogelijk dat
dit überhaupt is gebeurd? Welke
mentaliteit steekt daarachter?
Voorzitter! Er zijn achttien dienst–
plichtigen gearresteerd. Wat gebeurt
er met de anderen? In hoeverre acht
de minister ook de superieuren
verantwoordelijk en hoe denkt hij
herhaling te voorkomen? Vooral het
laatste is erg belangrijk, want dit is
immers niet de eerste keer dat wij
geconfronteerd worden met eigen–
machtig optreden van de mariniers.

onderzoek ingesteld door de Konink–
lijke marechaussee. De officier van
justitie verbonden aan de militaire
kamer van de arrondissements–
rechtbank te Arnhem heeft ook
besloten tot dit brede onderzoek,
inclusief het aspect van een
mogelijke betrokkenheid van
meerderen dan alleen de 100
mariniers die de actie hebben onder–
nomen. De achttien mensen die
aangehouden zijn, zijn trouwens niet
alleen maar dienstplichtigen. Het
betreft ook een viertal kort-verband–
vrijwilligers. De anderen die niet
aangehouden zijn en die terugge–
keerd zijn naar de Van Ghent–
kazerne, zijn geregistreerd. Zij
worden ook verhoord. Ik wil hier
inderdaad de onderste steen boven
hebben, omdat ik denk dat het meest
probate middel om herhaling te
voorkomen is, te laten blijken dat dit
absoluut niet aanvaardbaar is.

D
Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Voorzitter! Ik wil de minister danken
voor deze beantwoording. Ik ben blij
dat dit ook voor hem onaan–
vaardbaar is. Dit optreden kan
gevolgen hebben, ook voor de
betrokkenheid van de vrijwilligers
daar. Het valt niet mee daar te
werken. Minister Dales heeft hier
vorige week bij een bezoek aan
Rotterdam ook grote waardering
voor uitgesproken.
Er komt een diepgaand, breed
onderzoek. Ik neem aan dat dit onder
directe verantwoordelijkheid van de
minister is. Ik hoop dat hij wil
toezeggen dat de Kamer hierover
uitvoerig gerapporteerd wordt, zodat
zij erop terug kan komen.

zeg graag toe dat de resultaten van
het onderzoek en ook van de gevolg–
trekkingen die ik eraan verbind, aan
de Kamer worden overgelegd.

D
De heer Zijlstra (PvdA) Mijnheer de
voorzitter! Als de berichten juist zijn,
is hier sprake van een georgani–
seerde actie van een groep
mariniers. Als dit waar is, is er
sprake van een vorm van eigen–
richting. Het is volstrekt duidelijk dat
dit niet toelaatbaar is. Als er omstan–
digheden zijn op het station in
Rotterdam waardoor ook militairen
worden getroffen, dan moet de
reguliere politie of de spoorwegpo–
litie hier optreden. Dit mondt bij mij
uit in de vraag of de minister niet
slechts het rapport dat door de
Koninklijke marechaussee zou
worden opgemaakt maar ook zijn
eigen hieraan gekoppelde beleidsbe–
vindingen, zo snel mogelijk aan de
Kamer wil toezenden.

D
Minister Ter Beek Voorzitter! Ik ben
het met het oordeel dat de heer
Zijlstra heeft gegeven, volstrekt eens.
Hij vraagt of ik ook de beleidsbevin–
dingen verbonden aan het rapport,
aan de Kamer wil meedelen. Ik zeg
dit graag toe.

D

Minister Ter Beek Voorzitter! Laat
ik beginnen met te zeggen dat ik
deze affaire buitengewoon hoog
opneem. Ik vind dit onaanvaardbaar.
Dit kan gewoon niet in een rechts–
staat als de Nederlandse. Er wordt
dan ook een diepgaand en breed

Minister Ter Beek Voorzitter! Het
onderzoek valt inderdaad onder mijn
verantwoordelijkheid, maar ik wil er
voor alle duideiijkheid op wijzen dat
hier natuurlijk ook nog iets anders in
het geding is, namelijk de vraag of er
strafbare feiten zijn gepleegd. Men is
aangehouden op verdenking van
overtreding van artikel 141 van het
Wetboek van Strafrecht. Hier staat
straf op. Dit is inderdaad een kwestie
van de officier van justitie en de
militaire kamer van de rechtbank in
Arnhem en niet van mij. Nogmaals,
laat er geen enkel misverstand over
bestaan: ik neem dit echt hoog op. Ik

De heer Frinking (CDA): Voorzitter!
Het optreden van voornamelijk
dienstplichtige mariniers kan in een
rechtsstaat uiteraard niet worden
getolereerd. De minister heeft dat al
gezegd. Ik wil dat namens het CDA
ook tot uitdrukking brengen, hoeveel
ergernis de situatie ter plekke
misschien ook bij de burgers
oproept. Maar burgers noch
militairen kunnen eigen rechter
spelen. Het CDA steunt dan ook de
minister op het punt van een snel en
grondig onderzoekvan de Koninklijke
marechaussee. Wij vertrouwen erop
dat de minister en de leiding van de
mariniers hierbij zo snel en zo
doeltreffend mogelijk zullen
optreden.
De minister heeft al toegezegd dat
wij zo snel mogelijk over de gang
van zaken zullen worden geïnfor–
meerd. Kan de minister daarbij ook
de volgende vraag in beschouwing
nemen: is het nodig om in de krijgs–
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Frinking
macht preventieve maatregelen te
nemen teneinde dit soort toestanden
te voorkomen of is dit naar de
inschatting van de minister een uit
de hand gelopen laat-op-de-avond–
plan?

D
Minister Ter Beek: Voorzitter!
Gezien de huidige stand van het
onderzoek durf Ik daaraan nog geen
conclusies te verbinden. De vraag
van de heer Frinking kan ik dus nog
niet beantwoorden. Hij kan ervan
verzekerd zijn dat, al naar gelang de
uitkomsten van het onderzoek, ik
passende maatregelen zal nemen.

D
De heer Ter Veer (D66): Voorzitter!
Ook de fractie van D66 keurt de
gebeurtenis ten stelligste af. Het is
fout dat het is gebeurd. Daarop
wordt actie ondernomen. Wij onder–
steunen dat dus. Behalve dat het
fout is, is het ook betreurenswaardig.
Het werpt een smet op het blazoen
van de Nederlandse krijgsmacht, en
dat maakt het extra ernstig. Zijn er
indicaties dat eventueel ook hogeren
in rang op de hoogte waren c.q.
hadden kunnen zijn? Welke acties
hebben betrokkenen eventueel
daarop ondernomen? Welke
mogelijkheden waren er geweest om
eventueel gisteravond preventief op
te treden?

D
Minister Ter Beek Voorzitter! Ik heb
geen aanleiding te veronderstellen
dat er sprake is geweest van enige
betrokkenheid van de korpsleiding of
de kazerneleiding. Integendeel, mij Is
verzekerd dat men niet van tevoren
op de hoogte was. Ik wijs er in dit
verband ook op dat het snelle
ingrijpen van de Rotterdamse
gemeentepolitie, later bijgestaan
door leden van de Koninklijke
marechaussee, ook mogelijk is
geweest doordat de wachtcom–
mandant van de Van Ghent-kazerne
melding heeft gemaakt van het feit
dat een 100-tal mariniers in burger
naar het centrum optrok. Dat
indiceert dat de korps– en kazerne–
leiding er in ieder geval niet bij
betrokken waren. Ik heb echter ook
kennis genomen van de uitlatingen
van dienstplichtigen dat officieren
ermee hadden ingestemd. Dat is dus
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ook een reden geweest voor de
officier van justitie in Arnhem om het
onderzoek zo breed te laten plaats–
vinden.

D
De heer Willems (Groen Links):
Voorzitter! Ik weet niet wanneer het
rapport met de beleidsconclusies
ons zal bereiken Ik ga ervan uit dat
in dat rapport ook uitdrukkelijk wordt
ingegaan op het beleid om herha–
lingen te voorkomen. Het lijkt mij
echter ook urgent dat op dit moment
al de nodige instructies naar de
kazernes gaan, teneinde te
voorkomen dat in de tussentijd
opnieuw dat soort activiteiten wordt
ondernomen. Het is niet de eerste
keer. Bovendien waren er geruchten
dat het ook voor deze groep
mariniers niet de eerste actie zou
zijn. Er moeten dus in de tussentijd
maatregelen worden genomen om te
voorkomen dat dergelijke acties
opnieuw plaatsvinden. Wat kan en
wil de minister, in afwachting van
het rapport, nu ondernemen?

D
Minister Ter Beek: Voorzitter! Ik heb
vanmiddag vlak voor het begin van
deze vergadering gesproken met de
bevelhebber van de Zeestrijd–
krachten en de commandant van het
Korps mariniers. Zij zijn uiteraard,
zou ik willen zeggen, met mij van
mening dat dit ontoelaatbaar is. Men
kan ervan verzekerd zijn dat alles in
het werk zal worden gesteld om
herhalingen te voorkomen.

D
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de
voorzitter! Eigen richting in onze
rechtsstaat is een kwalijke zaak. Wij
sluiten ons aan bij de opvatting van
de minister op dit punt.
Ik zou graag willen dat in het
toegezegde onderzoek ook de
inschakeling werd betrokken van de
reguliere politie, eventueel de ME. Ik
krijg soms de indruk dat de
gevoelens van onbehagen die onder
de burgerij leven worden ingegeven
door het feit dat een aantal mensen
overlast, problemen enz. veroor–
zaken. De vraag wordt daarbij dan
gesteld: waar blijft de politie? Ik zou
dit element graag in het onderzoek
betrokken willen zien.

D
Minister Ter Beek: Voorzitter! Ik
begrijp de vraag van de heer Van
Dis, maar ik moet hem teleurstellen.
Ik ben niet verantwoordelijk voor de
politie, maar voor de Nederlandse
krijgsmacht. Het onderzoek richt zich
op het ontoelaatbare optreden van
een deeltje van de Nederlandse
krijgsmacht en niet op de gedra–
gingen van de Rotterdamse gemeen–
tepolitie.

D
De heer Kohnstamm (D66):
Voorzitter! De minister heeft gezegd
dat de wachtcommandant van de
kazerne de politie heeft gewaar–
schuwd dat 100 mariniers op weg
naar het centrum waren. Ik moet
aannemen dat het niet gebruikelijk is
dat hij zoiets doet als een aantal
mariniers naar het centrum gaat.
Had de wachtcommandant op dat
ogenblik de bevoegdheid om,
kennelijk gealarmeerd om welke
redenen dan ook, de betrokkenen
binnen te houden? Indien hij die had,
waarom heeft hij er dan geen
gebruik van gemaakt?

D
Minister Ter Beek: Voorzitter! De
kazerneleiding had en heeft de
bevoegdheid om mensen binnen te
houden als het vermoeden bestaat
van een activiteit als deze. Dat
vermoeden bestond niet. De wacht–
commandant legde een associatie
met de zo treurig verlopen voetbal–
wedstrijd en veronderstelde dat men
de stad inging om het verdriet weg
te drinken of iets dergelijks. Op
grond daarvan heeft hij geen
aanleiding gevonden, de kazerne–
leiding te waarschuwen dat er wat te
gebeuren stond, maar heeft hij wel en dat acht ik buitengewoon
verstandig - de Rotterdamse
gemeentepolitie ingeseind.
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging
van de Woningwet (22522).
De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D
Mevrouw Van der Burg (PvdA):
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Van der Burg
Voorzitter! De PvdA is er in het
algemeen voor dat overheidstaken
worden uitgevoerd op het laagst
mogelijke bestuurlijke niveau. Dit
geldt ook voor de volkshuisvesting.
Bij de behandeling van de nota
Volkshuisvesting in de jaren negentig
en van het Besluit woninggebonden
subsidies heeft de PvdA-fractie zich
dan ook nadrukkelijk uitgesproken
voor decentralisatie van de volks–
huisvesting en van de volkshuisves–
tingsbudgetten, in principe naar
gemeenten. Om doelmatigheidsre–
denen - te grote versnippering van
budgetten en daardoor te kleine
investingsprodukties per budget zijn wij voor een verdeling naar
samenwerkingsverbanden tussen
kleinere gemeenten. Het gaat dan
om gemeenten met minder 30.000
inwoners. De intermediaire rol van
de provincie kan hierbij zeker in de
eerste periode heel nuttig zijn. Zij
kunnen immers de samenwerking
bevorderen. Dat juridisch mogelijkte
maken is het belangrijkste doel van
de voorliggende wetswijziging.
De vraag waar het hier om gaat is:
hoe vindt de doordelegatie plaats
van de provincie naar de samenwer–
kingsverbanden? Welke criteria
worden gehanteerd? Bij de
antwoorden op deze vraag is er een
heel directe relatie met de bestuur–
lijke organisatie, reorganisatie en ook
met het wetsvoorstel Kaderwet
bestuur in verandering, waar de
ministerraad afgelopen vrijdag over
heeft gesproken en die hij heeft
aanvaard.
De PvdA-fractie is van mening, dat
aangesloten moet worden bij de Wet
gemeenschappelijke regelingen en
dat geanticipeerd zou moeten
worden op de genoemde kaderwet,
in de zin dat stedelijke agglomeraties
de budgetten gezamenlijk zouden
moeten krijgen. Als wij dat niet doen,
leidt de doordelegatie alleen maar
tot vergroting van de nu al
bestaande bestuurlijke lappendeken.
Dat mag naar onze mening niet
gebeuren. Dat heeft mijn fractie
overigens ook al in andere debatten
naar voren gebracht.
Aansluiting bij de WGR en de
kaderwet is gelukkig ook het
standpunt van het kabinet, zo blijkt
uit de memorie van antwoord. Dat
zal worden vastgelegd in het Besluit
woninggebonden subsidies, het
BWS. Op dat punt zijn wij het geheel
eens. Onduidelijk is echter hoe deze
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opvatting zich verhoudt ten opzichte
van de gemeenschappelijke
verklaring, ondertekend door de
staatssecretaris en de provinciale
besturen. Daarin wordt namelijk
gesproken over woningmarktge–
bieden en –processen. Over deze
discrepantie wil ik duidelijkheid van
de staatssecretaris.
Wellicht bestaat deze discrepantie
alleen in woorden. Ik weet het niet
zeker, maar wel is mij gebleken dat
provincies zeer verschillend omgaan
met de invulling van de doordele–
gatie. Daarom vraag ik de staatsse–
cretaris om vóór de behandeling van
de begroting 1993, in oktober
aanstaande, een actuele stand van
zaken te geven van de invulling door
de provincies van de doordelegatie.
Dan wil ik graag weten om welke 63
gebieden, waarover nu gesproken
wordt het gaat. Hoe verhouden die
zich tot de WGR-gebieden en de
stedelijke agglomeratiegebieden?
Welke criteria worden er verder
gehanteerd door de provincies? Hoe
verlopen de contacten met de
gemeenten? Dat hele pakket zou ik
graag vóór de begrotingsbehan–
deling in oktober aanstaande van de
staatssecretaris krijgen.
Verder verneem ik graag van de
staatssecretaris wanneer de wijziging
van het BWS gereed is. De regeling
van de apparaatskosten hebben wij
onlangs ontvangen. Nu gaat het om
de andere wijziging. Hoe wordt,
bovendien, de mogelijkheid van
anticipatie op de stedelijke agglome–
ratiegebieden in het BWS
vastgelegd?
Mijnheer de voorzitter! Waarom is
dit alles voor mijn fractie zo
belangrijk? Wij vinden dat belangrijk,
omdat ingrijpen van rijkswege
achteraf, als het resultaat niet goed
is, pas kan na evaluatie en pas in
1995. Dat is afgesproken. Daarom
willen wij nu de vinger aan de pols
houden.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Mijnheer de voorzitter! Het
uitgangspunt van mijn fractie is, dat
wanneer het getalscriterium van
30.000 inwoners een efficiënte
uitvoering van het budgethouder–
schap niet meer in de weg staat,
doordat er wordt samengewerkt
tussen gemeenten, het principe van
volledige doordelegatie moet worden

toegepast. Daarbij moeten zo min
mogeiijk obstakels worden
opgeworpen.
Nu heeft de staatssecretaris ervoor
gekozen, in het geval van doordele–
gatie te kiezen voor een recht–
streekse relatie tussen het Rijk en
het samenwerkingsverband. Mijn
fractie zou er de voorkeur aan
hebben gegeven dat ervoor gekozen
was, programma's en budgetten
rechtstreeks toe te delen aan de
afzonderlijke gemeenten, opdat zij
deze zouden inbrengen in een
samenwerkingsverband, juist omdat
er bij de WGR sprake was van
verlengd lokaal bestuur.
Daarbij sluit aan het gestelde op
bladzijde 6 in de tweede alinea van
de memorie van antwoord: "Indien
nog geen samenwerkingsverband
van gemeenten tot stand is
gekomen, zal steeds sprake zijn van
overdracht aan gemeenten, onder de
voorwaarde, door de provincie te
stellen, dat de gemeenten die
uitoefening van die taken inbrengen
in een gemeenschappelijke regeling
op voet van de WGR." En een eindje
verderop staat: "Het overdragen van
taken aan samenwerkingsverbanden
ligt slechts dan voor de hand indien
gemeenten om hen moverende
redenen tot een samenwerking zijn
gekomen die voor die overdracht het
benodigde draagvlak biedt." Dit
stukje uit de memorie van antwoord
heeft betrekking op artikel 81 van de
te wijzigen Woningwet. Maar op
bladzijde 3 van deze memorie staat
dat het de bedoeling is dat in het
Besluit woninggebonden subsidies
twee voorwaarden worden gesteld
aan doordelegatie. Op de eerste
plaats moet er sprake zijn van een
gezamenlijke omvang van ten minste
30.000 inwoners en op de tweede
plaats moet het gaan om een samen–
werkingsgebied in de zin van de
WGR, waarvoor een openbaar
lichaam moet zijn ingesteld.
Ik proef daarin toch een zekere
discrepantie. Het lijkt net alsof er in
artikel 81 van de Woningwet meer
van wordt uitgegaan dat er sprake is
van verlengd lokaal bestuur, waarbij
de budgetten worden overgedragen
aan de gemeenten, onder de
voorwaarde dat zij die inbrengen in
de gemeenschappelijke regeling,
terwijl het nog te wijzigen BWS
tendeert naar een kop op de WGR. Ik
vraag de staatssecretaris hier verder
op in te gaan en ook op de vraag
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Versnel-Schmitz
waarom er op twee plekken een
regeling getroffen moet worden. Dat
dient de overzichtelijkheid toch niet?
Hoe dan ook, de vnjwilligheid is bij
het vormen van een samenwerkings–
verband bepalend. In het algemeen
is daarbij rechtstreekse toedeling
mogelijk, hoewel het niet direct fraai
is. Rechtstreekse toedeling ligt voor
de hand, maar is uit bestuurlijke
oogpunt niet echt gewenst.
Ik heb een aantal vragen over de
door de provincies aan te leggen
criteria. Een van de voorwaarden bij
de doordelegatie van taken van de
provincie naar een samenwerkings–
verband is dat zo'n samenwerkings–
verband overeenkomt met het
samenwerkingsgebied uit de WGR.
Wat gebeurt er nu als bijvoorbeeld
drie van de vier gemeenten uit een
samenwerkingsgebied een samen–
werkingsverband willen aangaan,
waarbij wordt voldaan aan de grens
van 30.000 inwoners en voor mijn
part ook nog aan de voorwaarde van
het openbaar lichaam, maar de
vierde gemeente het samenwer–
kingsverband niet ziet zitten? Gaat
dan het hele feest niet door? Of
wordt die vierde gemeente, bijvoor–
beeld met minder dan 30.000
inwoners, aan de provincie
gebonden, terwijl de rest gewoon in
het samenwerkingsverband zijn
eigen boontjes dopt?
Uit de tekst op bladzijde 4 van de
memorie van antwoord lijkt men te
kunnen concluderen dat zich binnen
een samenwerkingsgebied zich
verschillende samenwerkingsver–
banden kunnen bevinden. Het zou
interessant zijn als de staatssecre–
taris dit nader kon toelichten.
Ik acht het onwenselijk dat er per
provincie naast de twee van
rijkswege genoemde voorwaarden
nog andere criteria gehanteerd gaan
worden. Er wordt weliswaar gesteld
dat de minister een aanwijzing kan
geven in geval de provincie de
doordelegatie bemoeilijkt door het
stellen van eenzijdige voorwaarden,
maar het geven van zo'n aanwijzing
kan pas nadat er een evaluatie van
de doordelegatie van het budget–
beheer heeft plaatsgevonden. Dat
gaat nog enige tijd duren, zodat men
in de tussentijd tussen de wal en het
schip zit. De vraag is dus hoelang de
provincie de feitelijke doordecentrali–
satie kan op– of tegenhouden. Ik sluit
mij overigens graag aan bij het
verzoek van mevrouw Van der Burg
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Staatssecretaris Heerma Mijnheer
de voorzitter! Ik dank de leden Van
der Burg en Versnel voor de inbreng
bij dit onderdeel van de wijziging van
de Woningwet. Ik dank u voor de
korte schorsing die u mij heeft
gegund om mij voor te bereiden op
de antwoorden. Het feit dat de
inbreng van de Kamer kort is

geweest, wil nog niet zeggen dat
daarmee de vragen eenvoudig zijn.
Om tot een kwalitatief goede beant–
woording te komen, leek het mij juist
om daarop voor te bereiden. Ik hoop
dat ik daarin geslaagd ben.
Zowel mevrouw Van der Burg als
mevrouw Versnel herhalen dat twee
jaar geleden kamerbreed is onder–
schreven dat het gewenst is, het
volkshuisvestingsbeleid voor de jaren
negentig en voor de toekomst te
structureren op plaatselijk en
regionaal niveau. Dat betekent dat
het naar de gemeenten gaat en, als
op doelmatigheidsgronden die
schaal te klein is, naar samenwer–
kingsgebieden. In feite zijn wij bij
deze wijziging van de Woningwet
bezig om dat mogelijk te maken, dat
te operationaliseren en daarvoor de
wettelijke voorwaarden te creëren.
Gezien de eerdere uitspraak van
de Kamer en gezien het overleg met
de provincies en gemeenten, is
ervoor gekozen om de gemeenten
daarin een belangrijke intermediaire
rol te geven, om tegelijkertijd te
vertalen wat in de Kamer leeft en bij
andere delen van het openbaar
bestuur, gemeenten en provincie. De
provincies ambiëren deze rol als
budgethouder niet, maar wel de
intermediaire rol. Uit de gemeen–
schappelijke verklaring, die door
twaalf provincies is ondertekend,
blijkt dat er consensus bestaat om
het zwaartepunt bij de budgetten
voor de volkshuisvesting in de
nieuwe structuur te ieggen bij de
grote gemeenten of bij samenwer–
kingsverbanden van gemeenten.
Mevrouw Van der Burg heeft
gevraagd of er sprake is van een
discrepantie als het gaat om de
uitgangspunten. Laat ik dan eerst
met de conclusie beginnen. In mijn
ogen is er niet sprake van een
discrepantie. Aan de hand van die
gemeenschappelijke verklaring,
medeondertekend door de twaalf
provincies, is gekozen voor een
verdere delegatie en decentralisatie
per provincie. Op basis van
ervaringen in samenwerkingsver–
banden in de betreffende provincie
of op basis van bepaalde beleids–
doelstellingen kan dat er ook toe
leiden dat de signalisering van
mevrouw Van der Burg dat er
verscheidene modellen kunnen
ontstaan, inderdaad juist is. Ik heb
de Kamer bij de wisseling van
stukken ter voorbereiding van dit
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om de Kamer tegen de tijd dat wij de
begrotmg gaan behandelen, een
soort rapportage over de hele gang
van zaken te sturen. Het wachten is
natuurlijk op de feitelijke instelling
van de direct gekozen regionale
organen, waarbij onder andere de
toedeling van de volkshuisvestings–
gelden geregeld kan worden. De
samenwerkingsverbanden kunnen
daarm opgaan en daar is ook directe
democratische controle van
toepassing is.
Bij het punt van de risicover–
goeding ben ik benieuwd naar de
uitkomsten van de studie over de in
de toekomst gewenste inrichting van
het wettelijke instrumentarium voor
de hypotheekgarantie bij eigen
woningen. Aan de ene kant verwacht
ik dat de staatssecretaris ons
vervolgens zal melden, welke conse–
quenties die hij daaruit trekt voor het
toelaten van legesvrijdom bij sociale
koopwoningen. Aan de andere kant
ben ik ook geïnteresseerd in de
mogelijke afschaffing van de leges–
vrijstelling voor sociale woningen op
termijn. Het kan natuurlijk niet zo zijn
dat de corporaties steeds rijker
worden en enorme reserves
opbouwen, terwijl de arme
gemeenten die het werk verrichten,
geen bouwleges ontvangen. In de
memorie van antwoord staat dat de
studie naar het functioneren van de
gemeentegarantie binnen enkele
maanden gereed zal zijn. Wanneer
komt er zicht op de definitieve
verhouding tussen risicogarantie en
vrijstelling van legesheffing of het
volledig achterwege laten van de
vrijstelling van legesheffing?
De voorzitter: Ik heb begrepen dat
de staatssecretaris ondanks de zeer
korte inbreng van de kant van de
Kamer behoefte heeft aan een
schorsing.
De vergadering wordt van 15.55 uur
tot 16.00 uur geschorst.
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Heerma
wetsvoorstel geïnformeerd over de
stand van zaken op dat moment,
maar die is snel verouderd, gezien de
voortvarendheid waarmee hieraan
wordt gewerkt. Vele samenwerkings–
verbanden willen per 1 januari
namelijk starten onder het regime
van het Besluit woninggebonden
subsidies 1993.
Naar aanleiding van het verzoek
van mevrouw Van der Burg en
mevrouw Versnel ben ik graag bereid
om de Kamer aan de vooravond van
de begrotingsbehandeling de meest
actuele stand van zaken op het punt
van de verdere delegatie en decen–
tralisatie te verschaffen. De behan–
deling van het hoofdstuk van mijn
ministerie is volgens mij gepland
voor de derde week van oktober. Dat
betekent dat ik mij voorneem om de
Kamer begin oktober te informeren
over de stand van zaken. Ik zal
daarbij graag ingaan op de
elementen die mevrouw Van der
Burg noemt, zoals het aantal en de
positie van de "rechtstreekse" en
"niet-rechtstreekse" gemeenten
daarin. Kortom, ik zal de Kamer vlak
voor de begrotingsbehandeling
adequate informatie geven, zodat
ook nog eens kan worden gekeken
hoe de provincies daarmee zijn
omgegaan.
Ik kom terug op de criteria. Het is
juist dat moet worden aangesloten
bij de Wet gemeenschappelijke
regelingen en de spelregels die
daarin zijn opgenomen over de
gebiedsindeling en de betrokkenheid
van de provincies. Dat geldt voor het
openbaar lichaam. De Kamer zal in
mijn verslaglegging van begin
oktober zien dat in de actuele
situatie in een aantal gevallen al
wordt geanticipeerd op de hele
discussie rond Bestuur op niveau en
op de kaderwet. Ik vind dat wijs. Het
is denkbaar dat men in bepaalde
regio's zover nog niet is. De vraag
van mevrouw Van der Burg was hoe
het dan wordt geregeld. Nu Volks–
huisvesting met die structurering
bezig is en nu het kabinet tegelij–
kertijd bezig is - mevrouw Van der
Burg wees op de besluitvorming in
een recente kabinetszitting inzake de
kaderwet - kan het immers niet zo
zijn dat het een bijdrage levert aan
een lappendeken. Dat is ook niet het
geval. Het is de intentie van het
kabinet om het via de kaderwet te
regelen en dus niet via het Besluit
woninggebonden subsidies. Het

kabinet wil dat, juist om datgene te
voorkomen waar mevrouw Van der
Burg voor waarschuwt. Daar is dus
in voorzien. Ik herhaal dat het de
intentie van het kabinet is, het via de
kaderwet te regelen.
Mevrouw Van der Burg legt een
relatie met een onderdeel uit de
gemeenschappelijke verklaring met
de provincies, waar sprake is van
"woningmarktprocessen". Als het
gaat om de regionalisatie en de
samenwerkingsverbanden op het
terrein van de volkshuisvesting, denk
ik dat het wijs is dat wij juist ook
naar die functionaliteit kijken, naast
de spelregels uit de Wet gemeen–
schappelijke regelingen. Daar zit in
mijn ogen geen discrepantie in.
Mevrouw Van der Burg hield daar al
rekening mee door haar conclusie zo
te formuleren dat het wellicht een
kwestie van woorden is. Ik zie er
geen discrepantie in. Het voldoet aan
de punten uit de Wet gemeenschap–
pelijke regelingen en de anticipatie–
mogelijkheden ten aanzien van
Bestuur op niveau, de kaderwet en
voorzieningen in de kaderwet.
Dan nog een aantal nadere vragen
van mevrouw Van der Burg.
Wanneer komt het Besluit woningge–
bonden subsidies 1993? De route is
dat, na aanvaarding door de Tweede
Kamer van dit wijzigingsvoorstel
inzake de Woningwet, de Eerste
Kamer kan het zijn vrij snel na het
reces tot behandeling van deze
wijziging van de Woningwet
overgaat. Op die manier kan de
wijziging in september gepubliceerd
worden. Het besluit is in procedure
gebracht bij de Raad van State,
zodat tijdig vóór 1 januari 1993 de
wet en het Besluit woninggebonden
subsidies van kracht kunnen worden.
Dat is de route die ons voor ogen
staat. De wettelijke en de regeltech–
nische randvoorwaarden lopen dus
parallel aan datgene wat plaatsvindt
op het punt van de samenwerkings–
verbanden.
De actuele stand van zaken bij de
samenwerkingsverbanden is dat
twee provincies in een afron–
dingsfase zitten. Ook de andere
provincies werken op dit punt zeer
voortvarend. Ik spreek dan ook de
verwachting uit dat per 1 januari
1993 veel van de voorgenomen
samenwerkingsverbanden daadwer–
kelijk van start kunnen gaan.
Vervolgens is er de vraag van
mevrouw Van der Burg hoe het met

de apparaatskosten staat. Vrij recen–
telijk - vorige week, dacht ik - is de
brief over de regeling apparaats–
kosten het land ingegaan.
Ik dacht dat ik hiermee de vragen
van mevrouw Van der Burg heb
beantwoord Ik herhaal dat ik begin
oktober graag informatie verschaf
over de actuele stand van zaken. Dat
is dus aan de vooravond van de
begrotingsbehandeling.
Hiermee ben ik gekomen tot een
aantal vragen van mevrouw Versnel.
Ik denk dat ik die deels al beant–
woord heb. Zij legt een relatie tussen
artikel 81 van de Woningwet en het
Besluit woninggebonden subsidies,
met als vertrekpunt dat haar politieke
groepering een voorkeur gehad zou
hebben en nog steeds heeft voor een
doordelegatie via de gemeenten. Er
is nu in de praktijk eigenlijk sprake
van twee lijnen. Op basis van de nota
Volkshuisvesting in de jaren negentig
is op doelmatigheidsgronden
gekozen voor delegatie van het Rijk
rechtstreeks naar de gemeenten,
wanneer het gemeenten betreft met
meer dan 30.000 inwoners. Uit
doelmatigheidsoverwegingen is ook
gekozen voor delegatie naar
provincies, bij gemeenten met
minder dan 30.000 inwoners, ook
met een faseverschil van een jaar - 1
januari 1992 en 1 januari 1993 waar het om de invoering gaat.
Mevrouw Versnel verwees, zo komt
het mij voor, naar artikel 81 van de
Woningwet en naar de criteria uit het
Besluit woninggebonden subsidies:
de grens van 30.000 inwoners, het
gebied in de zin van de WGR,
aismede de eis van een openbaar
lichaam. Dat betreft de doordele–
gatie via de provincie, niet recht–
streeks van gemeenten naar een
samenwerkingsverband. Als ik het
goed zie, gaat het dan om
gemeenten met meer dan 30.000
inwoners, die mee kunnen doen in
het samenwerkingsverband. Zij doen
dat in veel gevallen ook Zij hebben
immers rechtstreeks van het Rijk een
budget ontvangen. Ik zie ook hier
geen discrepantie.
Mevrouw Versnel vroeg naar het
geval dat vier gemeenten de intentie
hebben, samen te werken op het
terrein van de volkshuisvesting en
een samenwerkingsverband aan te
gaan, maar er zand in de machine
komt en drie gemeenten willen
doorgaan, terwijl er èèn afhaakt om
die gemeente moverende redenen.
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Dit is een situatie die valt onder de
regelgevlng voor het komende jaar.
De drie gemeenten kunnen
doorgaan, met instemming van de
provincie. Ik ga er gemakshalve van
uit dat de overblijvende gemeente
minder dan 30.000 inwoners heeft;
daarvoor zal de provincie dus
budgethouder zijn voor de komende
tijd. Ik wijs op de Woningwet en de
Provinciewet. De Woningwet geeft,
met de kanttekening die mevrouw
Versnel uit de gemeenschappelijke
verklaring aanhaalde, in de toekomst
de mogelijkheid dat een samenwer–
kingsverband opgelegd wordt, als
het in de ogen van de provincie
nodig is. Ik heb er geen aanwijzingen
voor dat deze situaties zich op dit
moment voordoen. Het geval kan
zich echter voordoen en daarom is
het voorzien dat het op termijn
opgelegd kan worden. Dit is ook in
het belang in de verhoudingen van
het openbaar bestuur, dat verder
reikt dan decentralisatie en doordele–
gatie in de volkshuisvesting.
Mevrouw Versnel stelde een vraag
naar aanleiding van de opmerking op
pagina 4 van de memorie van
antwoord dat een samenwerkings–
gebied meer samenwerkingsver–
banden kan omvatten. De gebiedsin–
deling op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen kent
ruim 50 gebieden en wij spreken nu
over ruim 60 gebieden. Dit betekent
dat er in een aantal gevallen binnen
een samenwerkingsgebied op basis
van de WGR meer dan een samen–
werkingsverband voor de volkshuis–
vesting is.
Verder heeft mevrouw Versnel in
verband met de risicovergoeding, de
garantieverlening en de legesvrij–
stelling gevraagd naar de stand van
zaken en de evaluatie van de
gemeentegarantie. De tweede fase
van de evaluatie van de gemeentega–
rantie wordt in deze weken afgerond.
Ik verwacht dat de commissie die het
evaluatierapport heeft opgesteld mij
het rapport nog voor het zomerreces
van de ministerraad, dus binnen drie
weken, zal aanbieden. Ik stel mij
voor, dit in procedure te brengen en
de Kamer tijdens of onmiddellijk na
de zomer het rapport ter kennis–
neming toe te sturen en te infor–
meren over de procedure die mij
voor ogen staat om beleidscon–
clusies uit de evaluatie van de
gemeentegarantie te trekken. Ik mag
een aantal nadere vragen van
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mevrouw Versnel, zoals over de
risicovergoeding, naar dat verband
verwijzen, omdat zij daarbij nader
aan de orde komen.
De tijd zal leren of de legesvrijdom
voor de sociale sector op termijn
overbodig wordt of selectief moet
worden toegepast. Ik wil er geen
uitspraken met een eeuwigheids–
waarde over doen.

D
Mevrouw Van der Burg (PvdA):
Voorzitter! De staatssecretaris zegt
dat er geen discrepantie is tussen
WGR-gebieden en regionale
verbanden voor de woningmarktpro–
cessen. Ik denk ook dat het niet
hoeft, maar het kan wel. Daarin zit
mijn zorg. Ik vermoed dat wij dit
beter kunnen bekijken als er actuele
informatie is over de doordelegatie.
Dan kunnen wij concreet bekijken of
er een discrepantie is. Overigens
dank ik de staatssecretaris voor de
toezegging van een actuele stand
van zaken in september.
In de Kaderwet bestuur in verna–
dering wordt de delegatie naar de
agglomeratiegemeenten geregeld.
Daar komen speciale bestuurlijke
eenheden. Deze kaderwet is er niet
voor 1 januari 1993. Dat duurt nog
de nodige tijd. Hoe gaan wij nu in de
tussentijd om met de mogelijkheid
om te anticiperen op die situatie?
Het is iets dat wij in feite met z'n
allen wel wenselijk vinden: hoe
kunnen wij ten aanzien van de
samenwerkingsverbanden in dit
kader anticiperen op de nieuwe
situatie?

D
Staatssecretaris Heerma Voorzitter!
Ik begin met de laatste vraag van
mevrouw Van der Burg. Zij signaleert
dat er kennelijk voortvarend aan
wordt gewerkt. In veel gevallen
kunnen op 1 januari a.s. die samen–
werkingsverbanden in vele delen van
het land van start gaan. Dat zal ook
blijken uit de nadere rapportage van
begin oktober. De vraag is dan hoe
het zit met die andere gebieden die
een rol spelen. Ik verwijs naar de
discussie tussen regering en Kamer
van februari, over Bestuur op niveau
2, en in het verlengde daarvan naar
de kaderwet die in procedure
gebracht is. Hoe kan daar op geanti–
cipeerd worden? Immers, dat is dan
nog nietfinaal, qua regelgeving,

Woningwet

geregeld.
Uit de mij ter beschikking staande
informatie kan ik u zeggen,
voorzitter, dat men daar, naar de
huidige stand van zaken, in elk geval
in twee gevallen op anticipeert. Dit
betekent dat men rekening houdt, in
allerlei opzichten, met de toekom–
stige bestuurlijke verhoudmgen in de
regio of de gebiedsindeling, alsmede
met andere punten, zoals het tempo.
In andere gevallen zal dit groeien.
Daar waar het niet via een groei–
model gaat, verwijs ik naar de
kaderwet; ik zeg dit naar aanleiding
van een andere vraag van mevrouw
Van der Burg. Ik denk dat het vooral
een zaak is van de betrokken
gemeentebesturen en van overleg
met de provincie. Dat past ook bij de
weg die wij gekozen hebben, te
weten delegatie en decentralisatie
op het terrein van de volkshuis–
vesting, alsmede bij de vrijwilligheid.
Ik denk dat dit in dit verband de
goede weg is en dat het ook aansluit
bij de filosofie van BON 2, als ik iets
verder mag gaan dan de volkshuis–
vesting: de groei van benedenaf,
maar ook met de mogelijkheid om
instrumenten te hanteren, om dingen
centraal op te leggen. Ik verwijs dan
naar de kaderwet.
De heer Koetje (CDA): Voorzitter! Ik
zou de staatssecretaris er aan willen
herinneren dat in de motie-De
Cloe/Van der Heijden met name voor
de zeven BON-gebieden het
onderdeel volkshuisvesting als
verplichte taakstelling, te midden van
andere, wordt opgenomen. Ik wijs er
op dat de Kamer - dit geldt althans
voor mijn fractie - ervan uitgaat, dat
voor die gebieden waar de kaderwet
in ieder geval gaat werken, er dan
niet meer op vrijwillige basis sprake
zal zijn van samenvallen met de
volkshuisvestingsregio. Ik wilde dit
voor alle helderheid nog maar even
zeggen.
Staatssecretaris Heerma: Voorzitter!
In de moedertaal van een andere
provincie dan die van de heer Koetje,
wordt nu nog een keer hetzelfde
gezegd als wat ik eerder gezegd heb.
Daar zit geen licht tussen.
Dan kom ik bij de eerste vraag van
mevrouw Van der Burg, betreffende
discrepantie tussen gebiedsinde–
lingen conform de Wet gemeen–
schappelijke regelingen en woning–
marktprocessen. Ik kan mij die
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situatie voorstellen rond het Usselse
en het Overijsselse, in het zuidoosten
van Gelderland en in noord-Limburg,
waar men over provinciegrenzen
heen nadenkt over woningmarktpro–
cessen. Dat kan betekenen dat men
de spelregels uit de Wet gemeen–
schappelijke regelingen hanteert, om
tot een afwijking van de
WGR-gebiedsindeling te komen.
Daar zijn ook procedures voor in de
Wet gemeenschappelijke regelingen
neergelegd, betreffende de
instemming van provinciale staten.
Het betekent dat men er, wanneer
daar zwaarwegende motieven voor
zijn, van af kan wijken. Maar
daarmee valt men nog wel onder het
regime van de Wet gemeenschappe–
lijke regelingen. Ik mag ook op dit
punt verwijzen naar de na september
aan te geven stand van zaken.

De heer De Jong (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! De Wet rompbe–
vrachting werpt vragen op over het
beleidskader, waarin je deze wet
moet plaatsen. Al enkele keren heeft
deze Kamer met brede steun moties
aangenomen, ertoe strekkende dat er
op korte termijn een integraal beleid
gepresenteerd moest worderi over
het bevorderen van de Nederlandse
zeescheepvaart en scheepsbouw
Dat gebeurde in mei 1987, toen de
nota "Wel varen onder Nederlandse
vlag" werd besproken. In de desbe–
treffende motie, van mevrouw
Tegelaar c.s., werd gevraagd om het
voeren van integraal maritiem beleid.
Bij de begrotingsbehandeling van
december 1990 werd opnieuw een
motie, toen van de heer Van den

Berg en mevrouw Tegelaar, aange–
nomen waarbij op spoed werd
aangedrongen. Maar er ligt nog
steeds niets en de tijd dringt.
Ik verlang van de minister, en gelet
op het onderwerp spreek ik via haar
niet alleen formeel de gehele
regering aan, dat wij spoedig belang–
rijke maatregelen kunnen nemen. Zij
zal die stappen ongetwijfeld moeten
nemen met haar collega's van
Economische Zaken en van
Financiën.
Allereerst wil ik de Wet rompbe–
vrachting een plaats geven in het
scheepvaartbeleid. Het instrument
dat met deze wet wordt aangereikt,
gaat uit van de idee dat je goedkoper
uit kunt zijn door een buitenlands
schip te huren dat daarna onder
Nederlandse vlag gaat varen. Mag ik
ervan uitgaan dat dit niet een
negatief effect heeft op de Neder–
landse scheepsbouw? Ik zou het ook
op prijs stellen, wanneer bij de in
artikel 12 vastgelegde evaluatie na
vijf jaar duidelijk wordt uit welke
landen schepen zijn gehuurd en wat
de verklarende factoren zijn dat deze
constructie voordeliger is dan
bijvoorbeeld uitvlaggen
Ik kom nu bij de maatregelen die
op korte termijn moeten worden
genomen om het integrale maritieme
beleid enige kans van slagen te
geven, want aan de onderhavige wet
heb ik eigenlijk niet genoeg.
Allereerst noem ik het investe–
ringsregime. Liever dan dat van de
Wet rompbevrachting gebruik wordt
gemaakt, zie ik dat de investeringen
terechtkomen bij Nederlandse
werven. Nu loopt de investeringspre–
mieregeling op zijn eind. De huidige
condities slaan ook onvoldoende
aan. Onze voorkeur gaat uit naar
toepassing van het fiscale instrument
van variabele afschrijving voor in
Nederland gebouwde en onder
Nederlandse vlag varende
zeeschepen. Mijn fractie verneemt
graag van de minister of ook zij
bereid is, in deze richting te denken.
In de tweede plaats noem ik de
fiscale faciliteit voor de zeescheep–
vaart die nu 35% bedraagt. Over het
principe van de fiscale faciliteit
behoeven wij het niet meer te
hebben want het instrument is er al.
Wel zijn er twijfels of het huidige
percentage van 35 houdbaar is, gelet
op de internationale concurrentiepo–
sitie. Mijn fractie Is bereid, de fiscale
faciliteit te verruimen maar zij meent

dat bij een percentage van 50
ongeveer de grens ligt. Het
verlichten van de fiscale lasten in
deze branche, en daarmee van de
loonkosten, is acceptabel door de
internationale concurrentie maar niet
tot elke prijs. Kan de minister ook op
dit punt onze gedachtengang
steunen? Ik moet eraan toevoegen
dat wij ons zouden verzetten tegen
een oplossing zoals die welke in
Noorwegen heeft geleid tot
versterking van de vlagpositie,
namelijk het tweede register.
Evenmin zijn wij geporteerd voor
gebruik van het Luxemburgse
register. Dat maakt overigens de
belachelijke indruk dat Luxemburg
een zeevarende natie zou worden.
De vlag lijkt wel op de Nederlandse
maar onze economie heeft er weinig
aan. Zowel het tweede register als
het gebruik van de Luxemburgse
vlag of andere vlaggen bieden een
verloedering van het zeescheepvaart–
beleid die wij niet voor onze rekening
willen nemen.
Aangezien wij een doelmatig
instrumentarium vooral zien in de
fiscale aanpak, geef ik de rnmister de
gedachte mee dat genoemde fiscale
instrumenten ook onderdeel zouden
kunnen uitmaken van de eerder door
de collega's Vermeend en Vreug–
denhil gevraagde fiscale innova–
tienota, die in of na de zomer zou
moeten verschijnen. Dat laat onverlet
dat wij in het najaar met de minister
willen spreken over het scheepvaart–
beleid aan de hand van de herhaald
gevraagde integrale visie. Omdat al
eerder moties, met dezelfde
boodschap, door deze Kamer zijn
aangenomen, acht ik een hernieuwd
indienen van een motie met dezelfde
inhoud onnodig. Liever hoor ik van
de minister een antwoord op de
vraag of zij en haar collega's de
bereidheid hebben, uiterlijk bij de
indiening van de begroting - ik
bedoel dus Prinsjesdag van dit jaar de gevraagde scheepvaartnota aan
de Kamer te zenden en daarin
maatregelen te bieden waarover ik
nu heb gesproken. Alleen dan zal
ook de Wet rompbevrachting
materiële betekenis hebben want
anders zie ik de toekomst van de
Nederlandse zeescheepvaart zeer
somber in en is er sprake van
ongewenste en nodeloze schade
voor onze economie.
Ik wens deze minister van Verkeer
en Waterstaat niet toe, de historie in
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De algemene beraadslaging wordt
gesloten.
Het wetsvoorstel wordt, na
goedkeuring van de onderdelen,
zonder stemming aangenomen.
Aan de orde is de behandeling van:

- het wetsvoorstel Vaststelling
van bepalingen inzake de natio–
naliteit van zeeschepen in
Nederlandse rompbevrachting
(Wet nationaliteit zeeschepen in
rompbevrachting) (22404).
De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D
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De Jong

Mevrouw Tegelaar-Boonacker
(CDA): Mijnheer de voorzitter! Zoals
uit de schriftelijke voorbereiding voor
dit wetsvoorstel reeds is gebleken,
staat de fractie van het CDA positief
tegenover het regeringsvoorstel
waarmee de mogelijkheid wordt
geopend om meer schepen onder
Nederlandse vlag te laten varen. Ook
schepen die elders te boek staan,
kunnen de Nederlandse nationaliteit
verkrijgen als er een rompbevrach–
tingsovereenkomst is gesloten met
een Nederlandse reder. Meer bekend
is in die kringen overigens de term
bare boat charter. Maar de rompbe–
vrachtingsovereenkomst is de Neder–
iandse vertaling.
Met deze maatregel zal het aantal
schepen onder Nederlandse vlag,
naar wij hopen, weer toenemen
waardoor ook de kwaliteit van de
scheepvaart kan verbeteren.
Bovendien kan dit een positieve
uitstraling hebben naar economische
activiteiten die met de scheepvaart
verwant zijn.
Eigenlijk is het vreemd dat
Nederland de laatste is in de rij van
Europese landen die deze
mogelijkheid opent. In het algemeen
loopt Nederland voorop als het gaat
om veiligheid en kwaliteit van de
zeevaart. Is er wellicht wat minder
oog voor de financiële en econo–
mische belangen? Dit is een vraag
die al eerder door de CDA-fractie is
gesteld bij de behandeling van
scheepvaartaangelegenheden.
Collega De Jong duidde daar ook
reeds op. In 1987 heeft de Tweede
Kamer mede op ons initiatief een
uitbreiding kunnen aanbrengen in het
pakket maatregelen dat de regering
voorstelde om de concurrentiepositie
van de Nederlandse scheepvaart te
verbeteren. Eind 1990 heb ik samen
met collega Van den Berg opnieuw
gepleit voor maatregelen om te
voorkomen dat een afname van de
vloot onder Nederlandse vlag zou
plaatsvinden, omdat de beëindiging
van de IPZ dit jaar zijn schaduwen
reeds vooruitwierp. De minister heeft
toen steun toegezegd en beloofd
met voorstellen te komen. Eigenlijk
had ik die voorstellen al verwacht in
de Tweede Kamer, want de tijd

dringt en in het buitenland zit men
niet stil.
Naar de mening van mijn fractie
moeten wij trouwens ook komen tot
een integraal maritiem beleid. Ook
daarover is door het CDA een motie
ingediend, die door de Kamer is
aangenomen. Wordt er momenteel
gewerkt aan de opzet van een
Europees scheepsregister, waardoor
de EG-reders internationaal beter
kunnen concurreren? Wat doen wij in
de tussentijd aan faciliteiten voor de
scheepvaart? Als daarover nog
studie gaande is, wordt dan ook
gekeken naar de vennootschapsbe–
lasting? De feitelijke situatie schijnt
zo te zijn dat de vennootschapsbe–
lasting geheven over scheepvaart–
winst vrij gering is. Is het dan niet
beter deze af te schaffen? Dat zal
zeer gunstig uitwerken op de
werkgelegenheid rond deze sector.
Mijn collega Vreugdenhil heeft dit
gisteren ook naar voren gebracht
tijdens een uitgebreide commissie–
vergadering van Economische Zaken.
Er zijn ook alternatieven mogelijk
door te kijken naar wat andere
landen op dit gebied doen, bijvoor–
beeld versnelde en extra afschrij–
vingen, zoals in Denemarken. In
Duitsland is zeer onlangs een miljar–
denoperatie ingezet om de
scheepsbouw in de voormalige DDR
van de ondergang te redden. Zo is
men overal bezig.
Maar ook in Nederland? Een dag
of tien geleden hebben de
werkgevers en werknemers in de
scheepvaart gezamenlijk een brief
gestuurd naar de minister-president.
Zij uitten hun grote zorg over het
uitblijven van beleidsvoornemens
voor de periode na 1992. Daarbij
wordt verwezen naar een rapport van
Coopers & Lybrand, dat op verzoek
van DGSM is uitgebracht. Daarin
staat dat zonder maatregelen een
uitvlaggolf van 60% dreigt voor de
komende vijf jaar. Dit is naar de
mening van het CDA een situatie die
moet worden voorkomen, zoals al
eerder is betoogd. Komt de minister
nu spoedig met een pakket maatre–
gelen?
Terug naar het voorliggende
wetsontwerp. Wij zijn de minister
erkentelijk dat zij in twee nota's van
wijziging is ingegaan op suggesties
van de CDA-fractie. Alle technische
vragen die onzerzijds waren gesteld,
zijn inmiddels door de regering
afdoende beantwoord. Naar onze
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te gaan als de minister die zich erbij
neerlegde dat de Nederlandse vlag in
de handelsvaart werd gestreken.

D

mening zou de wet zo snel mogelijk
van kracht moeten worden om het
beoogde effect zo groot mogelijk te
laten zijn. Wij geven daaraan graag
alle steun.

D
De heer Van den Berg (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Wat de
SGP-fractie betreft had dit
wetsvoorstel op zichzelf bezien zelfs
als hamerstuk kunnen passeren. De
schriftelijke voorbereiding is wat ons
betreft afdoende geweest, een snelle
inwerkingtreding is van groot belang.
Wij achten dit wetsvoorstel in
bredere zin voor de zeescheepvaart
van grote betekenis, opdat er zo
weinig mogelijk belemmeringen zijn
ten aanzien van het exploiteren van
in het buitenland gehuurde
zeeschepen onder Nederlandse vlag.
Het beleid moet erop gericht zijn dat
er geen aanleiding is voor reders om
het schip dat zij in exploitatie
hebben, in het buitenland te laten
registreren. Dus een positief
wetsvoorstel, zowel voor de
werkgevers in de zeescheepvaart,
doordat hun meer mogelijkheden
worden geboden, als voor de
werknemers. Op één punt kom ik
nog terug op de schriftelijke voorbe–
reiding, voorzitter. Wij vragen nog
even aandacht voor een mogelijke
strijdigheid tussen de verschillende
artikelen uit het EG-verdrag en
artikel 311 van het Wetboek van
Koophandel, zoals wij dat eerder in
de schriftelijke voorbereiding aan de
orde hebben gesteld, mede in
verband met een recent arrest.
In de memorie van antwoord heeft
de minister deze mogelijke strij–
digheid met zoveel woorden erkend.
Ik heb begrepen dat in overleg met
de minister van Justitie nader wordt
bezien, op welke wijze bij de
algehele herziening van de nationali–
teitswetgeving ook voor eigendoms–
schepen aan de eisen van het
communautaire recht kan worden
voldaan Maar die algehele
herziening laat nog wel even op zich
wachten; 1994 is genoemd. Mijn
aanvullende vraag is nu, of in de
huidige situatie na dit arrest in de
interimperiode geen problemen
zouden kunnen ontstaan.
Voorzitter! Ik grijp de gelegenheid
van de behandeling van dit
wetsvoorstel met name aan om de
grote bezorgdheid van mijn fractie
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over te brengen inzake het uitblijven
van een integraal beleid met
betrekking tot het varen onder
Nederlandse vlag. De voorgeschie–
denis is bekend, ook voorgaande
woordvoerders hebben daarop reeds
gewezen. Bij de begrotingsbehan–
deling van het departement van
Verkeer en Waterstaat in december
1990 heb ik samen met mevrouw
Tegelaar-Boonacker een motie
ingediend met het verzoek aan de
regering, een samenhangend pakket
maatregelen ter versterking van de
positie van de Nederlandse
zeescheepvaart voor te bereiden; op
korte termijn te ontwikkelen, stond er
zclfs in dc motie.
Wij zijn nu ongeveer anderhalf jaar
verder en over de uitvoering van
deze motie heeft de Kamer eigenlijk
nauwelijks iets vernomen. De tijd
gaat heel hard dringen omdat de
investeringspremieregeling
zeescheepvaart aan het einde van dit
jaar volgens de huidige voornemens
zal worden beëindigd. Voor onze
fractie behoefde dat overigens niet,
zo merk ik volledigheidshalve op,
maar dat was het voorgenomen
beleid.
Volgens informatie zou onderzoek
inmiddels hebben uitgewezen dat,
als er geen vervolg komt op de IPZ in
de vorm van een samenhangend
pakket maatregelen, er binnen vijf
jaar een uitvlaggolf van 60% van
onze vloot kan worden verwacht. Dat
is onaanvaardbaar om redenen van
werkgelegenheid, de betekenis van
de zeescheepvaart voor onze totale
economie, de uitstraling naar andere
gebieden in de maritieme sector,
kortom, wat onze fractie betreft zal
Nederland een volwaardige
maritieme natie moeten blijven.
Vandaar dat ik vandaag de
gelegenheid te baat neem om de
minister te vragen naar de achter–
grond van het uitblijven van noodza–
kelijke maatregelen. Wij zijn
daarover zeer verontrust.
De sector heeft met het oog op
het doen van investeringen behoefte
aan snelle duidelijkheid. Indien die
op korte termijn niet verschaft kan
worden in de vorm van een adequaat
pakket, zou wat ons betreft zelfs
overwogen moeten worden de IPZ in
de komende periode alsnog te
verlengen en zou met de sociale
partners in de sector het nodige
ondernomen moeten worden om de
toekomst van de Nederlandse

De heer Blaauw (VVD): Mijnheer de
voorzitter! Ook de WD-fractie geeft
haar steun aan het voorliggende
wetsvoorstel. De voorbereiding was
uitgebreid en helder, en heeft wat
dat betreft eigenlijk weinig
toevoeging nodig in dit debat. Maar
net als de andere woordvoerders wil
ik toch wel benadrukken dat het
beschikken van de Nederlandse
zeescheepvaart over de faciliteit van
rompbevrachting in de zin zoals die
in het wetsvoorstel ligt besloten, al
veel eerder had moeten gebeuren,
omdat het nadeel van het niet
hebben van die faciliteit voor de
Nederlandse zeescheepvaart reeds is
gebleken. De reders zijn in diverse
gevallen gaan uitvlaggen, of ze
hebben nieuwbouw niet onder
nationaal beheer gebracht.
Net als de andere woordvoerders
wil ook ik de gelegenheid aangrijpen
om verder te gaan, en dieper te
spreken over de toekomst van de
Nederlandse zeescheepvaart, ofte
wel over de zeescheepvaart onder
Nederlandse vlag. Hoe gaat de
minister nu verder met dat dossier,
na de vele debatten die wij hierover
reeds hebben gevoerd en na, het is
al gememoreerd, de motie die al
anderhalf jaar boven de markt hangt
wat de uitvoering van de kant van de
minister betreft? Wat voor analyse
heeft zij gemaakt voor de toekomst
van de Nederlandse zeescheepvaart?
Hoelang duurt het nog, voordat het
Europese schepenregister er komt,
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zeescheepvaart veilig te stellen.
Graag krijg ik op dit punt helderheid
van de minister.
Wanneer en hoe wordt onze motie
nu uitgevoerd? Kan de minister
inzicht verschaffen in de concrete
voornemens op dit punt voor de
begroting voor 1993? Uiterlijk dan
zal ertoch duidelijkheid moeten zijn?
Meer concreet zou ik graag haar
reactie vernemen op de volgende,
ook volgens de zeescheepvaartsector
zelf noodzakelijke maatregelen per 1
januari 1993 te nemen, in casu het
toestaan van een vrije afschrijving en
een verruiming van de fiscale
faciliteit voor zeevarenden van 35%
naar 50% ter vermindering van de
collectieve lasten. Ik hoop uiteraard
op een positieve reactie. Het is
inmiddels wél of helemaal niet varen
onder Nederlandse vlag.
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en is dat schepenregister nu eigenlijk
wel zo voordelig voor de Neder–
landse zeescheepvaart?
Andere landen nemen maatre–
gelen. Er zijn er een paar genoemd.
Wij vinden de maatregel van de
Duitse werven schokkend, want
daarmee zijn wij eigenlijk een stap
teruggegaan naar zeer grote
subsidies voor het voortbestaan van
werven, die in feite alleen maar
blijven voortbestaan voor het
behouden van arbeidsplaatsen,
zonder dat het een toevoeging is aan
de nuttige zaak van scheepsbouw–
produktie. Via een motie van
mevrouw Jorritsma, welke echter
verworpen is, hebben wij gevraagd,
de IPZ na 31 december 1992
gewoon te verlengen. Dat was echter
niet nodig, vonden de grote
regeringsfracties, want er was die
andere motie, waaraan de minister
zou voldoen om een beleidsmatig
pakket maatregelen tot stand te
brengen, waardoor het voortbestaan
van de Nederlandse zeescheepvaart
mogelijk is. Wat komt daar nu van
terecht? Ik hoor gaarne van de
minister, wat zij nu werkelijk van plan
is om een duidelijke continuering van
de zeescheepvaart mogelijk te
maken, en daarbij sta ik sympathiek
tegenover de gedachtengang, zoals
verwoord door de andere woord–
voerders, en door de sector, die ons
allen per brief heeft bereikt.

D
De heer Wolffensperger (D66):
Voorzitter! Mijn fractie kan
instemmen met het voorliggende
wetsvoorstel. Ik zou daarvoor dit
spreekgestoelte niet hebben
beklommen, ware het niet dat ik mij
namens die fractie uitdrukkelijk wens
aan te sluiten bij de vragen die door
mijn voorgangers hier zijn gesteld,
vragen die erop neerkomen dat ook
wij de minister uitnodigen, ons zo
spoedig mogelijk, kan het zijn
gisteren, in staat te stellen om te
spreken over een integrale visie op
de zeescheepvaart, en met name het
pakket steunmaatregelen dat voor
die zeescheepvaart na 1 januari
1993 zal moeten worden opgesteld.
Ik zal mijn visie en wensen niet nu
formuleren. Ik vraag de minister,
overeenkomstig eerdere sprekers,
ons daar zo spoedig mogelijk toe in
staat te stellen.
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Minister Maij-Weggen: Voorzitter!
Zoals mevrouw Tegelaar en de heren
De Jong, Van den Berg, Blaauw en
Wolffensperger al hebben
opgemerkt, is dit wetsvoorstel
eigenlijk een onderdeel van het
totale scheepvaartbeleid. Bij dit
beleid is er voortdurend oog voor de
financiële en economische belangen
van de zeescheepvaart. De
zeescheepvaart - dat is ook al
duidelijk geworden uit de woorden
van de diverse sprekers - is voor
Nederland een heel belangrijke
sector, niet alleen uit historische
overwegingen. Ik acht een moderne,
gespecialiseerde vloot onder Neder–
landse vlag, die aan de hoogste
veiligheidseisen voldoet, nog steeds
van heel groot belang. In de eerste
plaats vanwege de directe betekenis
van deze sector voor de nationale
economie. De zeescheepvaart draagt
2,25 mld. bij aan ons natlonaal
produkt, en biedt direct en indirect
aan 30.000 mensen werkgele–
genheid.
In de tweede plaats is de
zeescheepvaart de motor van een
aantal andere onderdelen van de
maritieme sector binnen Nederland,
zoals de scheepsbouw, de toeleve–
ranciers en de maritieme dienstver–
lening.
In de derde plaats is de
zeescheepvaart onmisbaar voor de
mondiale distributie. Een sterke
Nederlandse positie in de
zeescheepvaart is onmisbaar in de
distributiewereld.
In de vierde plaats is een grote
eigen vloot nodig voor een Neder–
landse inbreng in internationale
organisaties, voor een verbetering
van het maritieme beleid en de
veiligheid. De grote invloed die wij
hebben op het milieu– en veiligheids–
beleid ter zee, moeten wij ook niet
kwijtraken, maar de vloot moet dan
wel aan de hoogste milieu– en veilig–
heidseisen voldoen om een goed
voorbeeld te kunnen geven. Op het
ogenbiik is dit het geval.
Door de opkomst van nieuwe,
goedkope vlaggen, tweede registers
en een aantal Aziatische landen, is
de mondiale concurrentie heel sterk
toegenomen. Hierdoor is concur–
reren zonder soortgelijke vlagge–
bonden scheepvaartfaciliteiten bijna
niet meer mogelijk. De terugval van
de Britse vloot is hiervan een heel

duidelijk voorbeeld. Er varen nog
nauwelijks schepen onder de Britse
vloot.
Wij zien dan ook dat in een aantal
landen om ons heen gekozen is voor
financiële en fiscale maatregelen om
hun vloten te steunen, om zodoende
de bedrijfstak zeescheepvaart en
aanverwante maritieme sectoren
voor die landen te behouden.
Om alle misverstanden te
voorkomen: het gaat hierbij niet om
een noodlijdende bedrijfstak met
verliesgevende bedrijven. Ook in
Nederland is dat geenszms het geval
De situatie waarover wij spreken, is
dat de Nederlandse rederijen in de
kern gezonde bedrijven zijn, die
echter met schepen onder Neder–
landse vlag en deze oneigenlijke
concurrentie niet meer zonder een
specifiek overheidsbeleid kunnen.
De noodzaak van ondersteuning
van overheidswege is ook het
uitgangspunt van een aantal
voorstellen voor positieve maatre–
gelen die op het ogenblik in de EG
aan de orde zijn. Ook de Europese
Commissie ziet in dat het moeilijk is
voor de reders om onder een
Europese vlag te blijven varen. Een
Europees register - enkelen van u
hebben hierop gewezen - kan hierbij
een instrument zijn. Het instrument
heeft intussen al wel een naam,
maar nog nauwelijks inhoud
gekregen. EUROS heet het register
voorlopig.
Er zitten echter tot nog toe vele
haken en ogen aan. De hoofdzaak is
dat onze reders kunnen blijven
concurreren met anderen, ook met
anderen buiten de EG. Daarop
toetsen wij de Brusselse voorstellen.
Voorlopig zijn wij hier niet erg
positief over.
Ik ben op dit moment zo ver velen van u hebben hiernaar
gevraagd - dat er een beleidsvoor–
nemen voor een integraal scheep–
vaartbeleid, een scheepvaartnota
klaar is. Het is een nota die duidelijk
maakt, zoals ik in het voorafgaande
heb samengevat, dat de Nederlandse
scheepvaartsector voorlopig onder–
steund moet worden door actief
overheidsbeleid.
Over de maatregelen, ook in de
fiscale sfeer is nog overleg gaande
met het ministerie van Financiën,
maar ik stel vast dat een aantal uwer
die maatregelen in elk geval onder–
steunt. Beter gezegd: niet alleen een
aantal, want ik heb de indruk dat dit

over de hele linie het geval is. Alleen
is de financiering van de nota nog
niet rond. Ik wil hierover heel eerlijk
en open zijn. Wij zitten op het
ogenblik midden in de voorbereiding
voor de begroting voor 1993 en dus
in het overleg met andere departe–
menten.
Het zal de Kamer niet verbazen dat
de financiering van een in feite
nieuw stuk beleid - wij spreken al
gauw over enkele tientallen
miljoenen guldens structureel per
jaar - in het kader van alle andere
problemen die voorliggen, niet
eenvoudig is. Het is een van de
overigens weinige claims die ik heb
voorgelegd. Ik denk dat het nog een
lastige discussie wordt in de
komende weken, maar anders
moeten er prioriteiten worden
gesteld.
Ik kan de Kamer verzekeren dat
ondersteuning van de zeescheep–
vaart voor mij een zeer hoge
prioriteit heeft. Ik begrijp uit de
opmerkingen van diverse afgevaar–
digden dat dit ook in de Kamer het
geval is. Ik hoop dat wij met het
vaststellen van de begroting voor
1993 duidelijkheid kunnen
verschaffen over een en ander.
Nogmaals, zolang deze zaak niet
helemaal rond is, zolang ik in feite
nog bezig ben met onderhande–
lingen, is het voor mij ook lastig om
in detail op een aantal zaken in te
gaan.
Voorzitter! Met die kanttekening
wil ik toch een aantal vragen beant–
woorden. Ik stel vast dat er maar
heel weinig vragen zijn op het gebied
van de wet zelf. Ik kom hier straks
nog over te spreken, als ik de vragen
van de heer Van den Berg beant–
woord.
De heer De Jong heeft gevraagd
of het voorliggende wetsontwerp
nog invloed heeft op de
scheepsbouw in Nederland. Het
antwoord hierop is "nee", want de
rompbevrachting wordt meestal
toegepast voor een korte of een
middellange termijn en niet de
termijn waarvoor men schepen
aanbouwt. In feite wordt er nu ook al
ingehuurd, alleen niet onder Neder–
landse vlag. Met de mogelijkheid om
wel onder Nederlandse vlag in te
huren, heeft men des te meer een
mogelijkheid om onder Nederlandse
vlag te laten varen. Van grote invloed
op de scheepsbouw is een en ander
echter niet.
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Maij-Weggen
De heer De Jong wil het graag na
vijf jaar geëvalueerd zien. De
registratie zal onder leiding van het
DGSM geschieden Het is geen enkel
probleem om de Kamer na een
aantal jaren een evaluatie te
verschaffen. De heer De Jong heeft
de condities genoemd. Wij kunnen
de evaluatie meteen ook daarop
inrichten.
Hij heeft voorts zijn voorkeur
aangegeven voor een aantal fiscale
maatregelen. Dat hebben ook andere
woordvoerders gedaan. De
voorbeelden die de heer De Jong
heeft genoemd, maken onderdeel uit
van de concept-nota die voorligt. Wij
zijn daarover echter nog in gesprek
met het ministerie van Financiën. Ik
zal de betrokkenen bij het ministerie
van Financiën meedelen dat veel
woordvoerders die fiscale voorstellen
steunen.
Een van de punten - half fiscaal en
half sociaal - is de fiscale faciliteit
die nu op 35% is vastgesteld. Het is
een fiscale faciliteit op de loonuit–
gaven voor de mensen die aan boord
werken. Het is de wens van de
Kamer om die op 50% te brengen.
Ook dat is een optie binnen de
nieuwe scheepvaartnota. Daarover
ben ik op het ogenblik in gesprek
met de staatssecretaris van
Financiën. Ik denk niet dat het nuttig
is om, vooruitlopend daarop, te veel
uitspraken te doen. Een van de
complicaties is dat ook andere
sectoren een beroep daarop zouden
kunnen gaan doen. Daar tilt de
staatssecretaris zwaar aan. Het is
waarschijnlijk een van de weinige
echte faciliteiten die hout snijdt en
die ook helpt. Er moet dus een
afweging worden gemaakt.
De heer De Jong heeft nog
gevraagd naar de fiscale innova–
tienota. Ik moet de beantwoording
van die vraag overlaten aan de
staatssecretaris van Financiën. Als
hij daar een schriftelijke antwoord op
wil, dan wil ik dat wel doorgeven aan
de staatssecretaris. Ik ben echter
niet bevoegd om daarop een
antwoord te geven.
De heer De Jong heeft zich
gekeerd tegen een situatie zoals die
in Noorwegen het geval is, namelijk
een tweede vlag met eigenlijk "Stille–
oceaanfaciliteiten". Hij heeft gezegd
dat hij dat liever niet in Nederland
heeft. Het is ook steeds onze lijn
geweest om geen tweede vlag in te
voeren, maar om de eerste vlag van

zodanige faciliteiten te voorzien dat
er toch nog sprake is van een beleid
dat past in het Nederlandse sociale
klimaat. Er mag geen sprake zijn van
een beleid dat daar niet in past. Als
je met een tweede vlag komt, dan
kom je volgens mij bijna automatisch
tot een beleid dat eigenlijk, ook
tegenover de Nederlandse werkne–
mersorganisaties, niet meer zo goed
te verdedigen is. Men hoeft maar de
faciliteiten van die tweede vlag op
een rijtje te zetten.
Mevrouw Tegelaar heeft gevraagd
waarom Nederland de Wet rompbe–
vrachting niet eerder op tafel heeft
gelegd. Zij heeft gelijk. Aan het
begin van mijn ministerschap hebben
wij de mogelijkheden ten behoeve
van de zeescheepvaart besproken.
Toen heb ook ik vastgesteld dat dit
een van de mogelijkheden was die
nog niet gebruikt waren. Dat is ook
een reden voor de indiening van het
wetsvoorstel. Ik had op dat punt
dezelfde mening als de CDA-fractie.
Volgens mij ben ik op dat punt dus
voortvarend geweest.
Mevrouw Tegelaar vraagt specifiek
of er gewerkt wordt aan een
Europees scheepvaartregister. Er ligt
een ÈUROS voor met faciliteiten die
nog niet veel inhoud hebben. Echter,
voor zover die inhoud hebben,
bevallen die ons ook niet erg.
Wordt er gewerkt aan een
wijziging van de vennootschapsbe–
lasting? Ik heb al aangegeven dat dit
soort zaken allemaal onderdeel
uitmaakt van het voorliggende
voorstel: de integrale nieuwe
scheepvaartnota. Wij zijn daarover in
gesprek met het ministerie van
Financiën.
De heer Van den Berg heeft de
volgende specifieke vraag gesteld:
betekent enige strijdigheid tussen
artikel 311 van het Wetboek van
Koophandel en enkele artikelen uit
het EG-verdrag geen probleem in de
interimperiode tussen de ingangs–
datum van deze wet en het moment
waarop de wetgeving inzake de
nationaliteit van schepen aan het
Europese recht wordt aangepast? Ik
geloof dat de heer Van den Berg
deze formulering gebruikte. Dat kan
inderdaad wat problemen oproepen.
Daarom zijn wij in gesprek met het
ministerie van Justitie om, vooraf–
gaand aan de wet die het kabinet
nog moet indienen, een tijdelijke
spoedwet op dit vlak te organiseren.
Ik hoop dat wij dat nog in dit najaar

Tweede Kamer

Nationaliteit zeeschepen

kunnen doen.
Voorzitter! Alle vragen die de heer
Blaauw heeft gesteld, komen
overeen met de eerdere vragen en
antwoorden, met uitzondering van
een schokkend gegeven dat de heer
Blaauw op tafel heeft gelegd: de
zeer grote subsidie aan de
Oostduitse werven die onlangs is
uitgedeeld. Ik heb gisteren en
vanmorgen in de Transportraad ook
tot mijn verbazing gehoord dat de
EG daarmee akkoord is gegaan. Dan
is het lastig om daar nog protest
tegen in te dienen.
Voorzitter! Ik wil een en ander
samenvatten voor mijzelf. Ik stel vast
dat er grote steun is voor dit
wetsvoorstel dat de deelname van
ons land weer een stukje kan
vergroten.
Verder stel ik vast dat er veel zorg
is over de algehele situatie. Ik kan
alleen maar zeggen dat ik die zorg
deel en dat ik om die reden een
integrale nota heb laten opstellen,
die in concept bij het kabinet ligt en
op het ogenblik wordt besproken
met het ministerie van Financiën. Ik
zal de zorg van de Kamer
overbrengen aan het kabinet. Ik hoop
dat wij bij het indienen van de
begroting voor 1993 helderheid
kunnen geven over deze nota en over
de wijze van financiering. Als alles
goed gaat, zullen in die nota veel van
de vragen van de Kamer positief
worden beantwoord.
De heer Van den Berg (SGP): De
minister heeft voor de tweede keer
gezegd dat haar intentie positief is
en dat zij de Kamer bij de indiening
van de begroting de Kamer nader
hoopt te kunnen informeren. Ik mag
ervan uitgaan dat de Kamer uiterlijk
bij de indiening van de begrotmg in
ieder geval geïnformeerd zal worden,
hoe de onderhandeling ook verlopen
- ik hoop met haar dat zij goed
verlopen - over de wijze waarop de
motie-Van den
Berg/Tegelaar-Boonacker wordt
uitgevoerd. Ik meen dat de Kamer
daar langzamerhand recht op heeft.
Mmister Maij-Weggen Voorzitter!
Ik meen duidelijk te hebben aange–
geven dat het mijn intentie is om de
motie uit te voeren, maar dat er een
financieel probleem is dat in het
kader van de begroting voor 1993
moet worden opgelost. Ik kan geen
scheepvaartnota indienen als er een
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Maij-Weggen
mooi bedrag bij staat, dat echter op
geen enkele manier wordt gedekt.
Daarvoor zoek ik een oplossing.
Mocht een en ander niet lukken dan
zal de Kamer dit ook horen, maar
voorlopig ga ik daarvan niet uit.

D
De heer De Jong (PvdA): Voorzitter!
Ik dank de minister voor de
antwoorden op vragen die direct op
het wetsvoorstel betrekking hadden.
Daarmee kom ik meteen bij het
tweede onderdeel. Ik weet niet of
het staatsrechtelijk helemaal juist is
dat ik een kijkje heb mogen nemen in
de keuken van de regering. Het was
in elk geval wel bijzonder
interessant. Een paar zaken hebben
mij wel verbaasd.
De minister heeft gezegd de nota
is klaar. Voor ons is een nota pas
klaar als zij bij ons op tafel ligt.
Blijkbaar heeft de minister de tekst
gereed en is er sprake van een finan–
cieel probleem. Niet voor niets heb ik
gevraagd om die nota uiterlijk met
Prinsjesdag te mogen ontvangen.
Waarom heb ik dat gevraagd? De
nota heeft effect op de begroting en
per 1 januari a.s. ligt er nog maar
een heel klein instrument, namelijk
alleen de fiscale faciliteit van 35%.
Op het punt van de investeringen is
er niets meer. Dat is wel bijzonder
kaal! De heer Blaauw had gelijk door
in onze richting te kijken toen hij
stelde: jullie waren wat van plan en
daarom hebben jullie mijn motie niet
gesteund. Op grond van een en
ander komt de vraag opnieuw aan de
orde of de minister ons wil
toezeggen om ons die nota over
enkele maanden toe te sturen, zelfs
als het gaat om een kale nota.
Verder wil ik de minister iets
meegeven in relatie met de fiscale
innovatienota. Zij kan niet namens
haar collega spreken. Ik heb gezegd
dat ik de aspecten, die nu over tafel
komen, graag in het stuk wil
terugzien. Het aardige van het instru–
mentarium, zowel aangereikt door
werknemers en werkgevers als
kamerbreed door de Kamer, is dat je
als het ware een deel van het geld
dat je denkt te verdienen gebruikt
om een deel van het geld te kunnen
verdienen. Als wij geen ordentelijke
maatregelen nemen, zit de minister
met een echt financieringsprobleem,
is onze verwachting. Als goede
maatregelen worden genomen, vloeit
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wel geld in de schatkist, niet zoveel
als je in opperste fantasie zou
denken, maar wel een behoorlijk
bedrag. Een deel van het geld dat je
theoretisch zou kunnen bereiken,
gebruik je om dat ook mogelijk te
maken. Als dat nagelaten wordt,
moet de minister het niet krijgen van
geld de facto financieren en dan zit
zij met een tegenvaller aan de kant
van de fiscaliteit. Ik zou de minister
willen meegeven dat wij juist daarom
zeggen, dat je het geld dat je
verdient voor een deel gebruikt om
dat geld te kunnen verdienen.
Anders strandt het schip pas goed.

worden gecontinueerd. Dat is de
tweede optie, die ik in eerste termijn
heb genoemd. Kortom, er mag
beslist geen gat vallen. Ik hoop dat
de minister dit met mij eens is en dat
ook uitdrukkelijk wil bevestigen.

D

De heer Van den Berg (SGP):
Voorzitter! Ik dank de minister voor
haar beantwoording en voor de
positieve intentle die daaruit spreekt.
Ik ben overigens erkentelijk voor
haar toezegging, dat met spoed
gekeken wordt naar noodzakelijke
wetgevende maatregelen, in verband
met eventuele problemen die uit het
eerder door mij aangehaalde arrest
zouden kunnen voortvloeien. Ik zie
het resultaat daarvan gaarne
tegemoet.
Ik kom terug op het kernpunt. Ik
ben overtuigd van de intentie van de
minister. Ik weet dat dit voor haar
een heel hoge prioriteit heeft. Ik ga
er wel van uit dat de motie die de
Kamer heeft aanvaard - het was
trouwens niet de eerste - ook uitge–
voerd wordt. In zoverre heeft de
minister een duidelijke steun in de
rug. Het lijkt mij beslist niet nodig
om nog een nieuwe motie in te
dienen. De motie die er ligt, van
mevrouw Tegelaar en mij, is volstrekt
duidelijk. Zij mag die motie zo inter–
preteren, dat de Kamer de motie
vandaag heeft herbevestigd. Ik neem
aan dat dit een belangrijk politiek
gegeven zal zijn. Ik ga er zonder
meer van uit dat dit leidt tot een
pakket maatregelen. Mocht dat
onverhoopt niet zo zijn, dan zal de
Kamer uiteraard worden geïnfor–
meerd. Wij zullen er in het najaar
nader over spreken. Er zal in ieder
geval iets moeten gebeuren. Als het
niet zo is, zou dat desastreuze
gevolgen hebben voor onze
zeescheepvaart. Uiteraard ga ik
ervan uit dat er een integraal pakket
komt, zoals gevraagd. Mocht dat, om
welke reden dan ook, stagneren, dan
vindt mijn fractie dat de IPZ moet

De heer Blaauw (VVD): Voorzitter!
Ik dank de minister voor de
antwoorden die zij heeft gegeven.
Ergens doet dit debat mij denken aan
een debat dat wij in 1981 hadden,
aan het einde van de rit van het
kabinet-Van Agt. Op een achterna–
middag dreigde toen opeens de IPZ
afgeschaft te worden. Het lukte mij
toen, met een motie en met steun
van de Partij van de Arbeid die te
continueren. Het ligt dus niet alleen
aan dit kabinet. Het speelt al langer
in Nederlandse kabinetten.
ledere keer weer blijkt dat de
Kamer enigszins op het gaspedaal
moet trappen dan wel de rem moet
aanhalen, als er iets gaat gebeuren
dat zeer nadelig is voor de Neder–
landse zeescheepvaart. Wij moeten
ons natuurlijk wel realiseren, dat de
financiële problemen die de minister
nu heeft voortkomen uit het feit dat
in de aanloop naar de begroting voor
1991, in 1990 dus, de IPZ uit de
meerjarenraming is gehaald en
sindsdien alleen doorloopt tot en met
1992. Nu zit de minister met een
gat, dat gevuld moet worden met
andere maatregelen. Op die blaren
zitten wij nu.
Ik ben geschokt door de
opmerking van de minister over de
Duitse werven. Is het juist dat de
Raad van ministers de desbetref–
fende maatregelen heeft goedge–
keurd? Met andere woorden, heeft
de Nederlandse ministervan Econo–
mische Zaken die gewoon geaccor–
deerd, zonder enig protest? Ik vraag
mij werkelijk af hoe het Nederlandse
beleid in elkaar zit, als met dat soort
dingen akkoord wordt gegaan in de
Europese ministerraad.
Wij zijn niet helemaal gerust op
wat er zoal kan gaan gebeuren ten
behoeve van de zeescheepvaart, alle
goede intenties ten spijt. De heer
Van den Berg heeft dat in feite ook
aangegeven. De Kamer heeft uitge–
sproken dat er wat moet gebeuren.
De minister lamenteert nu enigszins,
dat het zo moeilijk is om dat bij de
minister van Financiën c.q. de staats–
secretaris van Financiën los te
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Blaauw
krijgen. Ik denk dat het signaal uit de
Kamer niet goed begrepen wordt.
Daarom lijkt het mij gewenst een
motie in te dienen.
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat duidelijke beleids–
voornemens ten aanzien van het
pakket van maatregelen ten behoeve
van de zeescheepvaart voor de
periode na 1992 uitblijven, waardoor
het zogenaamde uitvlaggen weer zal
optreden;
tevens overwegende, dat in andere
lidstaten van de Gemeenschap reeds
maatregelen zijn genomen dan wel
aangekondigd om sterke teruggang
van de vloot onder de nationale vlag
tegen te gaan;
verzoekt de regering de IPZ na 31
december 1992 te continueren tot
zolang het nodig is om te kunnen
voorzien in een verruiming van de
fiscale faciliteiten van zeevarenden
van 35% tot 50% en een wettelijke
regeling te treffen waarbij vrije
afschrijving wordt toegestaan,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Blaauw.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.
Zij krijgtnr. 10(22404).

aan de Kamer is voorgelegd. Als het
onverhoopt niet mocht lukken om de
financiering rond te krijgen, moeten
wij het probleem toch met elkaar
kunnen bespreken. Dat betekent voor
de minister een andere nota, maar
wij kunnen natuurlijk niet anderhalf
jaar lang wachten tot er iets komt
omdat de regering in een zekere
impasse zit.
Minister Maij-Weggen Laat ik het
helder zeggen: de regering zit niet in
een impasse, beleidsnota's met
financiële consequenties worden
meegenomen in de begrotingsbe–
handeling en de meerjarenraming.
En het is logisch dat een
concept-nota onderdeel gaat
uitmaken van de voorbereiding van
de begroting voor 1993. De begro–
tingsvoorbereiding is pas enige
weken na de vakantie van de
regering afgelopen - het reces van
de Kamer is dan nog niet helemaal
voorbij - en de Kamer krijgt het
resultaat daarvan op Prinsjesdag. Het
komt vrijwel niet voor dat er op
voorhand structureel geld wordt
uitgedeeld, tenzij er buitengewoon
dringende en urgente zaken of
noodsituaties zijn. Vele leden kennen
dat proces beter dan ik, dus dit moet
hen niet vreemd in de oren klinken.
De heer Blaauw (VVD): Voorzitter,
beschouwt de minister dit onderwerp
als een speerpunt van haar eigen
beleid?

De heer De Jong (PvdA) Er is hier
sprake van een misverstand. Ik heb
alleen geconstateerd dat de minister
zelf zegt dat de nota klaar is. Voor
ons is de nota echter pas klaar als ze

Minister Maij-Weggen: Ik
beschouw het als een belangrijk
onderdeel van het beleid, maar als ik
het hele veld van Verkeer en Water–
staat overzie - mobiliteitsbeleid, het
SW, het beleid voor het openbaar
vervoer - ik had overigens al een uur
geleden in een mondeling overleg
over dit onderwerp moeten zitten natte waterstaat, dijkbeheer en
dergelijke - de heer Blaauw heeft
daar overigens ook moties over
ingediend - dan weet ik niet of je dit
absolute topprioriteit moet geven.
Het is op het ogenblik een heel
belangrijk en urgent probleem
binnen het onderdeel scheepvaart en
het wordt ook wel als zodanig
herkend. Volgens de heer Blaauw
moet er voor deze nota maar geld uit
de infrastructuur, uit het openbaar
vervoer of uit de dijken gehaald moet
worden als er geen problemen zijn.
Daar komen wij uiteindelijk
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Minister Maij-Weggen: Voorzitter!
De heer De Jong heeft gezegd dat
de nota uitgebracht moet worden,
desnoods zonder dat er een finan–
ciële dekking voor is. Dat vind ik
geen aantrekkelijke weg. Ik heb hem
misschien verkeerd begrepen, maar
een nota zonder financiële dekking
uitbrengen is een lege huls. Dat
heeft weinig nut en daar zit deze
minister hier niet voor!

misschien nog over te spreken - al
hoop ik natuurlijk van niet - en dan
kunnen wij pas vaststellen wat voor
prioriteit deze nota heeft. Vooralsnog
heb ik een aantal pnoriteiten en is dit
er een van.
De heer Blaauw (VVD): Ik wil "for
the record" vermelden dat die moties
over dijkbeheer van mijn collega Piet
Blauw zijn.
Minister Maij-Weggen Met alle
respect, anders had de heer Blaauw
zijn motie moeten aanvullen door
aan te geven waar het geld vandaan
moet komen. Dat kan sowieso geen
kwaad voor moties van kamerleden.
De heer Blaauw (VVD): Die grap
kennen wij van de regering. ledere
keer als zij er niet uitkomt, moet de
oppositie de dekking zoeken. Zo
werkt het niet!
Minister Maij-Weggen: Dit is geen
grap. In mijn vorige functie als lid
van het Europees Parlement was ik
verplicht, dekking aan te geven voor
alle wensen die ik op tafel legde. Ik
vind dat een heel goede gewoonte,
maar het is hier kennelijk niet altijd
aan de orde. Hier worden wensen op
tafel gelegd en het financiële
probleem wordt bij de regering
gedeponeerd. De Kamer moet de
regering dan wel ten goede houden
dat zij enige tijd nodig heeft om het
financiële probleem op te lossen. Als
dat niet zo is, beluister ik graag de
oplossing van de heer Blaauw.
De voorzitter: Ik wijs erop dat over
deze motie nog gestemd moet
worden.
Mevrouw Maij-Weggen: Ook dat
nog, het is een concept-motie.
De heer De Jong heeft gevraagd
of niet een voorlopige oplossing kan
worden gevonden in het voortzetten
van de IPZ. Ik ga daar voorshands
niet van uit, omdat ik hoop dat wij
een oplossing vinden voor de nota.
Als wij in een impasse geraken en
als het iets langer duurt, is dat
inderdaad een optie waarvoor wij
zouden kiezen. Het lijkt mij echter
niet verstandig om daar nu voor te
kiezen, want dan schuiven we
misschien de scheepvaartnota die
een integraal karakter heeft en die
meer problemen moet oplossen,
weer voor een tijdje vooruit. Dat zou
ik niet willen.
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Maij-Weggen
De heer De Jong heeft terecht
gezegd dat als wij geen maatregelen
nemen en er wordt uitgevlagd, er
ook minder geld in de staatskas
vloeit. Die berekeningen staan tot in
detail in de nota. Dat is een
interessant onderdeel van het
gesprek dat hierover op het ogenblik
plaatsvindt.
De heer Van den Berg heeft
gevraagd of de motie van de Kamer
wordt uitgevoerd. Deze minister is
bezig om die motie uit te voeren.
Alleen, u vindt dat het eigenlijk al
vandaag zou moeten gebeuren en ik
zeg dat ik eigenlijk pas uitsluitsel kan
geven rond augustus. Deze minister
heeft dus de intentie om de motie uit
te voeren. Laat dat vaststaan.
De heer Blaauw heeft een vraag
gesteld over de IPZ uit 1982. Ik ben
daar niet bij geweest, maar de IPZ
zal best een van de subsidierege–
lingen zijn waar al vele keren op is
geschoten. Als de heer Blaauw zegt
dat de IPZ niet had mogen worden
afgeschaft, moet ik zeggen dat wij er
destijds van overtuigd waren dat de
IPZ niet meer de functie had die zij
heeft gehad. Wij hebben daarbij ook
vastgesteld dat zij eigenlijk door iets
anders en iets beters vervangen
moest worden. Welnu, daarvoor
dient nu juist de concept-nota
waaraan wordt gewerkt.
De heer Blaauw heeft gevraagd of
het juist is dat de EG-raad van indus–
trieministers de maatregel met
betrekking tot de Oostduitse werf
heeft goedgekeurd. De informatie
die ik gisteren heb ontvangen, luidde
dat de EG-raad dat inderdaad heeft
goedgekeurd. Als de heer Blaauw
daarover meer informatie wil, dan
moet hij zich wellicht vervoegen bij
de minister die deelneemt aan de
Industrieraad in EG-verband. Ik kan
niet precies zeggen welk
commentaar de Nederlandse
minister daarop heeft gegeven.
De heer Blaauw (VVD): De minister
van Economische Zaken opereert
daar namens het Nederlandse
kabinet. Ik neem dus aan dat juist
over een zo belangrijke zaak een
beetje onderling overleg plaatsvindt
en dat hij interdepartementaal en
interministerieel overleg voert,
voordat hij daar zo maar zijn
goedkeuring aan hecht
Minister Maij-Weggen Ik meen mij
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te herinneren dat Nederland
inderdaad de nodige twijfels had
over deze aanvraag, maar ik stel vast
dat het in de EG-raad bij
meerderheid is gepasseerd. Ik heb
daarover geen precieze informatie.
Als de heer Blaauw precies wil weten
hoe dat is gelopen, kan hij zich dus
echt beter bij de minister van Econo–
mische Zaken vervoegen, die de
details kent van de EG-industrieraad.
De heer Blaauw kan van mij de
details van de EG-transport– en
telecommunicatieraad krijgen.

overzien. Het is een zeer recent
besluit en wij moeten nog eens
kijken hoe dat voor de Nederlandse
scheepvaart uitpakt.
Voorzitter! Daarmee lijkt mij de
behandeling afgerond. Nogmaals,
het ging eigenlijk over dat waar het
niet over ging. Het ging namelijk
over het algemene scheepvaartbeleid
en niet over de Wet rompbe–
vrachting, maar die wet heeft nu
genoeg ondersteuning gehad om
haar verder in handen van de Kamer
te leggen.

De heer Blaauw (VVD): Ja, maar
kabinetsbeleid is kabinetsbeleid. Wat
was uw standpunt toen u over deze
zaak benaderd werd door minister
Andriessen? Ik denk althans dat dit
interdepartementaal doorgesproken
moet zijn. Het gaat ook uw porte–
feuille rechtstreeks aan.

De heer Blaauw (VVD): Ik heb geen
mening van de minister over de
motie gehoord. Die krijgen wij
meestal toch te horen.

Minister Maij-Weggen: Mijnheer
Blaauw, dit soort zaken worden altijd
behandeld in de ministerraad vooraf–
gaand aan de diverse raden. Ik heb
al gezegd dat er, voor zover ik mij
die discussie herinner, bij de Neder–
landse regering grote twijfel was. In
de ministerraad is het eigenlijk niet
zo'n zwaar punt van discussie
geweest, omdat het standpunt
algemeen werd gedeeld. Neemt u
mij niet kwalijk, maar hoe het verder
precies in de Industrieraad is
verlopen, moet u aan de minister van
Economische Zaken vragen. Daar is
nog niet over teruggekoppeld.

De voorzitter: Ik meen mij te herin–
neren dat de minister er het een en
ander over gezegd heeft.
Minister Maij-Weggen: Met alle
respect, maar ik heb er wél iets over
gezegd. Ik heb daar eigenlijk niets
aan toe te voegen.
De algemene beraadslaging wordt
gesloten.
Het wetsontwerp wordt, na
goedkeuring van de onderdelen,
zonder stemming aangenomen.
De voorzitter Ik stel voor,
donderdag over de motie te
stemmen.
Daartoe wordt besloten.

De heer Van den Berg (SGP):
Moeten de aanvaarding en effectu–
ering van deze steun voor het Neder–
landse kabinet niet een extra
aanleiding zijn om in ieder geval ook
te zorgen voor voldoende steun voor
de Nederlandse scheepvaartsector?
Anders komen wij in ieder geval in
een achterstandssituatie.
Minister Maij-Weggen: Zonder mij
in detail te begeven op het terrein
van mijn collega van Économische
Zaken, moet ik zeggen dat het
voormalige Oost-Duitsland in
EG-verband vaak apart en specifiek
wordt behandeld. Daar zijn soms
goede redenen voor, soms moeten
er vraagtekens bij worden gezet en
soms kan het beter niet gebeuren.
De effecten van deze maatregel op
het Nederlandse scheepvaartbeleid
kan ik op dit moment nog niet

Wijziging ABW

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging
van de Algemene Bijstandswet
en de Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeids–
ongeschikte werkloze
werknemers in verband met
wijziging van de bijstandsuitke–
ringen voor bepaalde groepen
personen jonger dan 27 jaar
(22163)
De voorzitter: Mevrouw Schimmel
heeft gevraagd, achteraan op de
sprekerslijst te worden geplaatst. Ik
neem aan dat daar geen bezwaar
tegen is.
De algemene beraadslaging wordt
geopend.
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De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! De aanpassing van de
bijstandsuitkeringen geschiedt niet
zonder slag of stoot. Het vorige
kabinet presenteerde een voorstel
dat veel verder ging dan het onder–
havige. De Raad voor het jeugd–
beleid kwam met een volledig uitge–
werkt alternatief, dat echter op
onvoldoende wijze rekening hield
met de financiële mogelijkheden van
het Rijk.
Het nu voorliggende voorstel kon
slechts met grote vertraging aan
parlementaire behandeling
toekomen. Het kritische advies van
de Raad van State en het onderzoek
dat uit dit advies voortvloeide, zijn
daaraan mede debet. Betekent deze
lange voorgeschiedenis nu dat er
een voorstel ligt waarvan alle plooien
zijn gladgestreken? Dat lijkt mij iets
te veel eer voor het voorstel.
Laat ik beginnen met op te merken
dat een bezuiniging in de bijstand
ten koste van de jongste leeftijds–
groepen nog het beste lijden kan.
Jongeren hebben over het algemeen
betere arbeidsmarktkansen dan
ouderen die langdurig werkloos zijn.
Er is voor hen daarom meer finan–
cieel perspectief. Dit moet vooral
ook zo blijven om het voor hen
aantrekkelijk te houden, mee te
werken uit de bijstandssituatie te
geraken. Daarnaast hebben ouderen
veelal reeds een bijdrage geleverd
aan de ontwikkeling van de samen–
leving en dezen mogen daarom
relatief meer worden ontzien. Maar
de vaststelling van de nieuwe
normen moet wel objectief zijn,
anders dreigen situaties van
willekeur.
Eerst zal ik iets zeggen over de
beperking van het recht op bijstand
voor de categorie 18- tot 21 –jarigen.
In principe zullen zij slechts recht
hebben op bijstand conform de
thuiswonendennorm. Als regel
worden jongeren in die leeftijdscate–
gorie geacht, thuis te wonen. Ik
onderschrijf dit uitgangspunt, maar
ik constateer tevens dat dit een
radicale breuk betekent met het
recht op zelfstandige woonruimte,
dat halverwege de jaren zeventig in
een onbewaakt ogenblik is geprocla–
meerd door een kabinet met een
vergelijkbare politieke samenstelling
als het huidige. Nu was dat recht in
feite nooit echt te verwezenlijken,

zoals de bouw van grote aantallen
Van Dam-eenheden aantoont, daar
die nu, als ik het wel heb, nogal eens
onverhuurbaar blijken. Maar dit
terzijde. Men heeft verwachtingen
gewekt bij grote groepen jongeren,
maar men heeft die verwachtingen
niet waar kunnen maken. Het bieden
van de vrije keuze tussen thuis
wonen en zelfstandig wonen vormt
een opwaartse druk op het uitgaven–
niveau; ieder aanbod schept zijn
eigen vraag. Uitgaan van het thuis–
wonen als de normale situatie, sluit
ook meer aan bij de realiteit van dit
moment, omdat de trend is dat
steeds meer jongeren op latere
leeftijd het ouderlijk huis verlaten.
Voor de gevallen waarin het ouder–
lijke huis niet bestaat of redelij–
kerwijs niet beschikbaar is, is er wel
recht op een verhoogde uitkering
voor zelfstandig wonenden. Met
deze redenering kan ik goed uit de
voeten.
Moeilijker wordt het, wanneer ik
een vergelijking maak met stude–
renden in dezelfde leeftijdsfase. Voor
hen bestaat binnen het kader van de
Wet op de studiefinanciering nog
wel de vrije keus tussen zelfstandig
wonen en thuis wonen. Ik heb deze
vrije keus al eens ter discussie
gesteld bij een van de talloze wijzi–
gingen van de Wet op de studiefi–
nanciering, maar kreeg toen geen
gehoor. Veel anders verwacht ik nu
ook niet, maar ik zie geen reden
waarom wij de ene groep jongeren
iets moeten onthouden wat wij een
andere groep jongeren, die over het
algemeen toch al relatief bevoor–
recht is, wel bieden. Het aantal
uitzonderingen zal bij studerenden
groter moeten zijn dan bij
werkenden. Zo zal de afstand tussen
de ouderlijke woning en de studie–
instelling een belangrijke rol moeten
spelen. Het principe kan echter gelijk
zijn. Wij zullen ook op dit punt het
denkproces binnen het kabinet met
belangstelling blijven volgen.
Ik maak met enige vrijmoedigheid
de vergelijking met studerenden,
omdat het kabinet zelf de nieuwe
bijstandsnormen afleidt van de
budgetten voor levensonderhoud uit
de Wet op de studiefinanciering. Op
zichzelf is voor de benadering van
het kabinet wel wat te zeggen. Het
eerste halfjaar na het afsluiten van
een studie is de positie van school–
verlaters in maatschappelijk opzicht
vergelijkbaar met die van stude–

renden. Het is inherent aan het
afsluiten van een opleiding dat een
zekere periode verstrijkt voordat aan
het arbeidsproces kan worden
deelgenomen. Naarmate deze
periode langer duurt, gaat de situatie
van de studerende steeds meer lijken
op die van een andere werkloze. Dan
komt de gewone bijstandsnorm in
beeld. Het onderzoek waarom de
Raad van State vroeg, lijkt dit beeld
te bevestigen. Toch wordt hiermee
een objectief element in de
bijstandswet ingevoerd. De bijstand
heeft tot doel, een algemeen
geldend bestaansminimum te garan–
deren, maar hoe hoog dit minimum
is, kan kennelijk worden bepaald
door het uitgavenniveau dat men
gewend was uit de periode voordat
men in de bijstand raakte. Kan men
op grond van deze redenering met
recht en reden bepleiten dat het
bestaansminirnum hoger moet
worden vastgesteld van bijvoorbeeld
een vrouw die gescheiden is van een
echtgenoot met een drie maal
modaal salaris? Ik bepleit dit niet;
dat zal duidelijk zijn. De redenering
lijkt mij echter analoog aan die van
het kabinet.
Een belangrijk argument voor het
gelijk houden van de bijstandsnorm
in de naschoolse periode met het
budget voor levensonderhoud
overeenkomstig de Wet op de
studiefinanciering is dat een
verhoging van de uitkering met ƒ400
of ƒ 600 per maand direct na het
beëindigen van de studie in een niet
te verwaarlozen aantal gevallen
dodelijk zal zijn voor de arbeids–
marktmotivatie. In de beleving van
vele studerenden zal de uitzetting
van het maandbudget met een
dergelijk bedrag als zeer royaal
worden ervaren. De niet maximaal
gemotiveerden kunnen het met zo'n
bedrag nog een hele tijd uitzingen.
Uiteraard kan men niet blijvend dit
niveau behouden. Inderdaad gaat de
situatie van zo'n ex-student dan
steeds meer lijken op die van een
gewone werkloze. Hierin kan een
rechtvaardiging liggen om het uitke–
ringsniveau gelijk te trekken, maar
naarmate de werkloosheidssituatie
langer duurt, gaat een activerende
arbeidsmarkt steeds meer eisen
stellen. Van wie na enige tijd nog
steeds niet aan de bak is gekomen,
mag worden verwacht dat hij of zij
zich beschikbaar stelt voor
bijscholing of eventueel omscholing.
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Schutte
Hierin kan de rechtvaardiging liggen
om de uitkering op te trekken naar
het normale bijstandsniveau. Het lijkt
mij niet juist, hiervan een automa–
tisme te maken, na zes maanden. In
het kader van de sluitende aanpak
die met de Jeugdwerkgarantiewet
beoogd wordt, is het de bedoeling
dat na verloop van tijd scholing of
werk wordt aangeboden. De
werkingssfeer van deze regeling
wordt in de komende jaren gelei–
delijk uitgebreid tot alle leeftijdscate–
gorieën tot 27 jaar. Tot zolang zullen
wij moeten werken met het automa–
tisme dat het wetsvoorstel nu biedt,
maar in mijn visie is het een tijdelijke
situatie.
Tot zover is de voorgestelde
regeling helder en goed te
motiveren. Moeilijker wordt dit alles
te doorgronden, als het gaat om
bijzondere situaties: eenouderge–
zinnen, ongehuwd samenwonenden,
al dan niet thuiswonend, en ouder of
jonger dan 24 jaar. Getracht is de
hoofdregel van de voorgestelde
systematiek consequent op al deze
bijzondere situaties toe te passen.
Uitgaande van de reeds in een
eerder stadium doorgevoerde
verzelfstandiging van uitkerings–
rechten in de bijstandswet, levert dit
een scala aan verschillende normbe–
dragen op, die elk een eigen recht–
vaardiging kennen. Ik noem een
voorbeeld.
Voor gehuwden of samenwo–
nenden die beiden schoolverlater
zijn, wordt de norm op ƒ 1364,73 per
maand gesteld als zij bij de ouders
van een van hen inwonen. Dit bedrag
is de som van een bijstandsuitkering
voor een thuiswonende en een
uitwonende schoolverlater. Op zich
klopt het, omdat een van beide
partners feitelijk nog thuis woont. Of
het formeel ook klopt, is voor mij de
vraag, want waar een huwelijk is
gesloten, is een nieuwe leefeenheid
ontstaan. De band met de huwelijks–
partner gaat boven de band met de
ouders. Het feit dat zij onder
hetzelfde dak wonen, moet er
eigenlijk niet meer toe doen. De
realiteit gebiedt echter te erkennen
dat in veel gevallen de beide
huishoudens wel min of meer door
elkaar zullen lopen.
Meer moeite heb ik met de conse–
quente wijze van doorredeneren, als
het gaat om gehuwden en samenwo–
nenden onder de 21 jaar en de vraag
naar het recht op de uitwonen–
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Mevrouw Doelman-Pel (CDA):
Voorzitter! Vandaag behandelen wij
de wet die het uitkeringsregime
regelt voor jongeren tot 27 jaar. Er is
sprake van een lange voorgeschie–
denis en de wet heeft een lang
traject afgelegd. Je kunt je de vraag
stellen: waarom nu een apart regime
voor deze jongeren? Maar daarnaast
kun je meteen de constatering doen
dat er alreeds een apart regime is
voor schoolverlaters van 18 tot 21
jaar.
Voor de CDA-fractie is het aparte
regime een essentieel onderdeel van
de sluitende aanpak voor jongeren,
zoals overeengekomen bij het
regeerakkoord. De filosofie of, zo u

wilt, de achterliggende gedachte was
en is, dat jongeren niet langdurig
werkloos mogen worden en dat na
een actief zoekgedrag scholing of
werk wordt aangeboden, of zo
mogelijk nog een extra halfjaar actief
zoekgedrag. Ik zeg heel nadrukkehjk,
ook aansluitende bij de opmerking
van de heer Schutte, dat het geen
automatisme is dat men na een
halfjaar het verhoogde uitkerings–
bedrag krijgt. Het kan immers best
zo zijn dat men niet actief is
geweest. Dan moet dit ook worden
vastgesteld en zou eventueel een
sanctie op haar plaats zijn.
De meest essentiële vraag bij dit
wetsvoorstel is, of jongeren na hun
school als werklozen moeten worden
beschouwd. Volgens de CDA-fractie
is de meest heldere redenering dat
een schoolverlater geen werkloze is.
Hij kent geen verlies van werk, maar
is in feite een werkzoekende. Het
onderzoek dat is uitgevoerd naar
aanleiding van het advies van de
Raad van State, laat dat ook duidelijk
zien. Populair gezegd laat het
onderzoek zien dat, als je geen geld
meer hebt om uit te geven, je dit ook
niet kunt besteden en dat er een
glijdende schaal is in het meer
besteden, als men ook meer
inkomen heeft. Gisteren zei iemand
tegen mij: dan ligt er voor jullie al
een argument klaar om de termijn
van een halfjaar te verlengen met
nog een halfjaar, om uit te komen op
een jaar. Dit zou kunnen, voorzitter,
maar ik stel het niet voor. Na een
halfjaar actief zoekgedrag mag
iemand als werkloos worden aange–
merkt.
Voorzitter! Het zal duidelijk zijn dat
dit voorstel door de CDA-fractie
wordt ondersteund, mede omdat het
een onderdeel uitmaakt van het
regeerakkoord. Je moet vervolgens
wel vaststellen dat het uitkerings–
regime niet eenvoudiger wordt. Maar
dat is een consequentie van de keuze
en van het rekening houden met
verschillende omstandigheden: de
omstandigheden van in– of uitwonen,
de reden waarom men uitwonend is,
het samenwonen of het al of niet
kinderen hebben. Bij de schriftelijke
behandeling hebben wij als
CDA-fractie duidelijk laten blijken dat
wij daar ook enige zorg om hadden
en wel omdat wij enige zorg hadden
om bijvoorbeeld de eenouderge–
zinnen en omdat het niet ondenkbaar
is dat iemand ook door individuele
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dennorm. Ook hier wil het kabinet
consequent vasthouden aan het
uitgangspunt van de voorgestelde
regeling, namelijk dat de groep
onder de 21 jaar in principe geen
recht heeft op de uitwonendennorm.
Hier loopt het kabinet, dunkt mij,
vast in zijn eigen gelijke-behande–
lingssystematiek.
Wie dit tot in zijn uiterste conse–
quentie doorzet, komt in minder
geloofwaardige situaties terecht. Een
zo'n consequentie is dat gehuwden
en samenwonenden onder de 21 jaar
net zo min als alleenstaanden recht
hebben op de uitwonendennorm.
Omdat er, wil er sprake zijn van
samenwoning, in ieder geval één
uitwonend moet zijn, krijgt één van
de echtelieden/samenwonenden als
uitzondering op de regel wel de
uitwonendennorm toegepast. Dit
alles wordt verdedigd met het
adagium van de gelijke behandeling.
Het is maar net welk punt van verge–
lijking je het meest relevant vindt,
want er is sprake van ongelijke
behandeling van twee groepen
gehuwden/samenwonenden, die
overigens in gelijke omstandigheden
verkeren. Naar mijn oordeel is het al
dan niet gehuwd zijn meer bepalend
voor de situatie dan de vraag of men
ouder of jonger is dan 21 jaar. Ik zou
het dus redelijk vinden, indien
gehuwden en samenwonenden die
jonger zijn dan 21 jaar, op dezelfde
wijze recht verkrijgen op toepassing
van de uitwonendennorm als de
groep van 21 tot 27 jaar. Is de
staatssecretaris bereid het Besluit
landelijke normering dienovereen–
komstig aan te passen?
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Doelman-Pel
omstandigheden een beroep zou
moeten doen op de verhoogde norm.
Vandaar ook dat wij bij de behan–
deling hebben gevraagd of in deze
wet niet zou moeten worden
geregeld dat er uitzonderingen
mogelijk zijn. Wij hebben ons echter
door het antwoord van de staatsse–
cretaris laten overtuigen, dat dit niet
noodzakelijk is omdat de Algemene
bijstandswet het mogelijk maakt,
altijd op individuele basis af te
wijken van deze wet en van het
uitkeringsregime. Ik neem aan, dat
de staatssecretaris opnieuw wil
bevestigen dat dit de escape is en
dat daar waar er sprake is van
bijzondere omstandigheden, deze op
een bepaalde wijze beoordeeld
worden door het gemeentebestuur
dat de bijstandswet uitvoert.
Een ander punt dat de aandacht
vraagt is het volgende. Het is
mogelijk dat men in het eerste
halfjaar gedurende enige tijd
werkzaam is. Men bouwt dan geen
rechten op. Maar ik neem aan dat
men gedurende dat eerste halfjaar,
ook als men een paar maanden
gewerkt heeft, schoolverlater blijft. Is
deze interpretatie juist?
Voorzitter! Je zou kunnen zeggen
dat er bij deze wet eigenlijk geen
verschil meer is tussen een school–
verlater, een 18-jarige en een
26-jarige. Immers, van 18 tot 21 jaar
kenden we een wachttijd en nu
wordt er ook een wachttijd ingevoerd
voor 21 - tot 27-jarigen, met daarbij
wel de bijzonderheid dat voor de 18tot 21-jarigen slechts de inwonen–
dennorm zal gelden, met een uitzon–
dering voor de uitwonendennorm
wanneer daar een indicatie voor is,
bijvoorbeeld omdat men voor die tijd
al uitwonend was op basis van
jeugdhulpverlening.
Deze 18- tot 21-jarigennorm voor
inwonenden is best ingrijpend voor
jongeren en ook soms ingrijpend
voor ouders, maar gezien de onder–
houdsplicht van ouders vinden wij dit
zeer te verdedigen. Naast het feit dat
wij de onderhoudsplicht van ouders
te verdedigen vinden, achten wij het
aan de andere kant ook verdedigbaar
dat de norm voor de 21 - tot
27-jarigen wordt vastgesteld op het
niveau van levensonderhoud zoals
dat ook bij de studiefinanciering
gebeurt. Wat dat betreft gaat men
tijdens het zoekgedrag op hetzelfde
niveau door als wanneer men
studeerde. Het zoekgedrag van de
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jongeren zal, zo nemen wij aan,
mede gestimuleerd worden door het
feit dat men beloond wordt als men
door te gaan werken uit het uitke–
ringsregime komt. Eigenlijk kunnen
wij constateren dat veel mensen snel
werk vinden. Direct na de school
vindt, afhankelijk van de opleiding,
50% tot 80% meteen een baan.
Naast het actief zoekgedrag van
de jongeren, dat ik al een paar keer
heb genoemd, mag natuurlijk ook
een actief gedrag van overheden en
instellingen voor onderwijs en
scholing en bemiddeling van essen–
tieel belang worden geacht, naast
uiteraard het leerlingwezen. Wat dat
betreft is er een evenwicht van
rechten en plichten van de jongeren
maar ook een evenwicht van rechten
en plichten van de gemeenten en
instellingen. Met vreugde kunnen wij
constateren dat een aantal
gemeenten zeer actief is in het JWG
en dat zij eigenlijk al verder zijn dan
de vereiste leeftijd die tot nu toe
wordt vastgesteld. Ik ben nieuws–
gierig of de staatssecretaris enige
indicatie kan geven op welke datum
bepaalde gemeenten de 27-jarigen
bereikt zouden kunnen hebben. De
sluitende aanpak is immers pas rond
als wij alle jongeren van 18 tot 27
jaar hebben bereikt.

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
voorzitter! Mijn bijdrage aan het
debat over de wijziging van de
bijstandsuitkeringen voor bepaalde
groepen personen jonger dan 27
jaar, kan kort zijn, aangezien wij
tegen de strekking en de inhoud van
het voorstel geen overwegende
bezwaren hebben. Het is wel opmer–
kelijk dat wij keer op keer geconfron–
teerd worden met voorstellen die
beogen, het stelsel van sociale
zekerheid verder te saneren. Anders
gezegd, jaren na de herziening van
het stelsel van sociale zekerheid in
het begin van de jaren tachtig, blijkt
het mogelijk, bezuinigingen te
bereiken door wijzigingen van de
regelgeving in het stelsel van sociale
zekerheid.
Is de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid het met
mij eens, dat met deze gang van
zaken nog eens wordt aangetoond
dat het stelsel van sociale zekerheid
in ons land door de jaren heen
royaal, eerlijk gezegd te royaal, van

opzet is geweest? Daarnaast kan de
vraag worden gesteld in hoeverre de
overheidsbemoeienis met het stelsel
van sociale zekerheid te uitbundig is
geweest. Hoe het zij, de nu voorge–
stelde sanering wordt door ons van
harte ondersteund.
Aan het begin van de jaren tachtig
werd de jeugdwerkloosheid als een
van de grootste problemen van onze
samenleving gezien en niet ten
onrechte. Sommigen spraken toen
de verwachting uit dat dit probleem
vanzelf zou verdwijnen, daarbij
afgaande op enerzijds de leeftijds
opbouw van onze bevolking, en
anderzijds de hoop uitsprekend dat
de werkgelegenheid zou toenemen.
Tot op zekere hoogte is die
verwachting ook inderdaad uitge–
komen. De jeugdwerkloosheid blijkt
echter niet automatisch geheel te
verdwijnen. Dat zou ook te mooi zijn
voor woorden. Er zijn helaas nog
jongeren die na afronding van
school, studie en opleiding geen
werk vinden, althans niet direct.
Dit kabinet heeft daarom terecht
de nodige maatregelen voorbereid
en reeds getroffen om tot een bevre–
digende oplossing te komen. Ik denk
daarbij in eerste instantie aan de
Jeugdwerkgarantiewet, die bijna een
jaar geleden, om precies te zijn eind
september 1991, in werking is
getreden. De RPF-fractie heeft het
desbetreffende wetsvoorstel dan ook
van harte gesteund, ook al vond en
vind ik de sancties voor jongeren die
niet willen meewerken veel te licht.
Het onderhavige wetsvoorstel
hangt nauw samen met de JWG. De
regering wil komen tot een beperking
van de uitwonendennorm voor
jongeren beneden de 21 jaar en
invoering van een wachttijd in de
RWW voor schoolverlaters van 21
jaar en ouder, waarin een uitkering
ter hoogte van WSF-norm zal
worden verstrekt. Zoals gezegd gaat
de RPF met die intentie akkoord.
Het is overigens duidelijk dat niet
alleen budgettaire overwegingen tot
het indienen van het wetsvoorstel
hebben geleid. Het is namelijk tevens
de bedoeling dat jongeren worden
gestimuleerd tot wat wij noemen
"actief zoekgedrag" op de arbeids–
markt. Sommigen hebben inderdaad
die prikkel nodig. De door het vorige
kabinet voorgestelde aanpassingen
van de jongerenuitkeringen in de
bijstand gingen overigens nog een
stapje verder. Ze waren gebaseerd
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Leerling
op het uitgangspunt dat slechts op
grond van arbeidsverleden een
hogere uitkering kon worden
verkregen. Ik ben dan ook van
oordeel dat het voorstel van het
vorige kabinet nog meer recht deed
aan de bedoeling het zoekgedrag te
stimuleren. Is de staatssecretaris dat
met mij eens? Waarom heeft de
regering afgezien van die toch wat
forsere aanpak?
Gelet op de nauwe samenhang
tussen de JWG en het voorliggende
wetsvoorstel had naar mijn oordeel
een gelijktijdige invoering ook voor
de hand gelegen Het is er helaas
niet van gekomen. Ik kan mij
voorstellen dat de JWG prioriteit
heeft gekregen, maar ik vraag mij af
waarom de indiening en behandeling
van beide wetsvoorstellen niet meer
parallel kon lopen. Vorig jaar werd er
nog van uitgegaan dat de nu voorge–
stelde wijziging al per 1 april van dit
jaar een beslag zou hebben
gekregen. Het kwam er niet van,
doordat de staatssecretaris de
Kamer had toegezegd eerst nog
nadere informatie te verstrekken. Het
ging daarbij met name om het advies
van de Raad van State en de
kabinetsreactie hierop bij het met dit
wetsvoorstel verband houdende
ontwerp-besluit. Nu de behandeling
enige vertraging heeft opgelopen,
zou ik de regering willen vragen wat
ook in dezen de budgettaire conse–
quenties zijn.
Ik heb nog een enkele vraag van
inhoudelijke aard. Ik heb de staatsse–
cretaris in de schriftelijke fase
gevraagd of het niet wenselijk is om,
analoog aan de JWG, over te gaan
tot een gefaseerde invoering van de
voorgestelde maatregelen. Het
kabinet ziet hiervan de noodzaak niet
in. Is het kabinet van oordeel dat met
een gefaseerde invoering niet meer
recht wordt gedaan aan de relatie
tussen enerzijds werk en schoolga–
rantie en anderzijds wijziging van de
uitkeringsmaatregelen voor jongeren
tot 27 jaar?
Kan de staatssecretaris de Kamer
nog meedelen wat op dit moment de
stand van zaken rond de JWG is?
Hebben sommige gemeenten nog
problemen met het aanbieden van
voldoende garantieplaatsen?
De Raad van State is van oordeel
dat het ontwerp-besluit fraudege–
voelige bepalmgen bevat. Dit geldt
onder andere voor artikel 5, omdat
hierbij een woonsituatie van ten
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minste twaalf maanden terug moet
worden aangetoond. Is het risico van
fraude te verwaarlozen? Hoe vaak zal
het voorkomen dat in dit kader naar
bewijsstukken zal moeten worden
gevraagd?
Afrondend merk ik op dat ik de
intentie en inhoud van het voorstel
van harte steun.

D
Mevrouw Vliegenthart (PvdA):
Voorzitter! Wij behandelen vandaag
een tweetal maatregelen die recht–
streeks voortvloeien uit het
zogenaamde jongerendossier uit het
regeerakkoord. Wij hebben toen
afspraken gemaakt over het
activerend arbeidsmarktbeleid voor
jongeren, de JWG en een tweetal
maatregelen in de uitkeringssfeer die
vandaag voorliggen.
Die ingrepen zijn voor de fractie
van de PvdA verdedigbaar, omdat zo
nadrukkelijk gekozen is voor het
bestrijden van het ontstaan van de
jeugdwerkloosheid bij de bron.
Inkomen uit werk verschaft meer
sociale zekerheid dan afhankelijkheid
van een uitkering. Jongeren met een
zwakke positie op de arbeidsmarkt
worden geholpen hun positie op de
arbeidsmarkt te verbeteren door
scholing, werkervaring en intensieve
bemiddeling.
Het JWG is nu een halfjaar van
kracht en mijn indruk is dat het heel
behoorlijk loopt. Je hoort soms zelfs
gemeenten en RBA's zeggen dat
men een gebrek aan werkloze
jongeren heeft. Dat is al heel wat.
Zo'n vaart zal het waarschijnlijk niet
lopen, zeker niet in de grote steden.
Maar toch, een gunstige ontwik–
keling van de algemene
werkloosheid onder jongeren doet de
aandacht verslappen voor een aantal
specifieke groepen die het niet
gemakkelijk hebben. RBA's geven
aan, jongeren niet meer tot de priori–
taire doelgroepen te rekenen en de
vraag is, hoe zich dat verhoudt met
de afspraken die in het CBA met
sociale partners gemaakt zijn over
het activerend arbeidsmarktbeleid
voor jongeren, de intensieve bemid–
deling en verwijzing naar voortra–
jecten in het leerlingwezen. Kan de
regering een oordeel geven over de
ontwikkelingen die zich in de praktijk
op dit punt aftekenen? Is er enig
zicht op de ontwikkeling van de
omvang van de doelgroep van de
JWG?
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De PvdA zou ervoor willen pleiten
dat de regering - ik sluit daarbij aan
op het betoog van mevrouw
Doelman - gemeenten en RBA's
stimuleert, de invoering van de JWG
te versnellen door eerder oudere
leeftijdsgroepen, waar dat kan, erbij
te betrekken. Veel gemeenten zijn
helemaal niet op de hoogte van het
feit dat de wet hen die mogelijkheid
biedt. Er moet niet passief toegezien
worden; er moet activerend
opgetreden worden door het depar–
tement. Graag een reactie van de
staatssecretaris.
Voorzitter! Binnen de filosofie van
meer nadruk op werk, zijn de voorlig–
gende voorstellen acceptabel. Dat
wil niet zeggen dat wij er niet kritisch
naar gekeken hebben. Voor jongeren
onder de 21 jaar wordt met inacht–
neming van een aantal uitzonde–
ringssituaties de uitwonendennorm
afgeschaft.
De staatssecretaris heeft naar
aanleiding van het desbetreffende
mondeling overleg de voorstellen
aangepast en de verschillende
hardheidsclausules in het voorstel
ingevoegd. Ik ben daar tevreden
mee. Op èén punt wil ik de discussie
voortzetten. De consequentie van de
maatregelen voor een eenoudergezin
is fors te noemen, terwijl het in die
situatie zo kan zijn dat de sociale
dienst oordeelt, dat beschikbaarheid
voor de arbeidsmarkt niet vereist kan
worden, bijvoorbeeld in verband met
de zorg voor één of meer kinderen.
Dat maakt een essentieel verschil
met werkloze leeftijdsgenoten
waarvoor geldt dat zij er, als zij er
zelf niet in slagen een baan te
vinden, een sluitende aanpak van de
JWG is. Voor hen is die uitkeringssi–
tuatie dus kortdurend. Bij jonge
eenoudergezinnen kan sprake zijn
van een situatie waarbij men
langdurig aangewezen Is op een
uitkering en waarbij de draagkracht
tengevolge van die lagere normuit–
kering die wij hier bespreken, van
een eenoudergezin minder is dan bij
eenoudergezinnen waarbij de ouder
boven de 21 jaar is. Gelijke behan–
deling binnen dezelfde leeftijdsgroep
van 18 tot 21 jaar levert dus een
andere vorm van ongelijke behan–
deling op, namelijk van mensen die
in een zelfde sociale positie verkeren
doch van een verschillende leeftijd
zijn. Ook de heer Schutte sprak
daarover. In de schriftelijke behan–
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Vliegenthart
deling hebben wij hiervoor aandacht
gevraagd. De regering heeft geant–
woord. dat wij kennelijk de argumen–
tatie van het kabinet niet begrepen
hadden. Die hebben wij heel goed
begrepen en de regering is op
zichzelf consistent in haar
redenering. De regering kiest voor
gelijke behandeling binnen een
leeftijdsgroep. Wij vroegen nu juist,
of hier geen andere redenering zou
moeten worden toegepast, namelijk
een vergelijking met andere eenou–
dergezinnen die in een zelfde sociale
positie verkeren. Is leeftijd belang–
rijker als objectieve rechtvaardiging
voor onderscheid dan bijvoorbeeld
de sociale omstandigheden? Ik zou
graag willen dat de staatssecretaris
hierop nog eens uitdrukkelijk ingaat.
Als er dan al niet in zijn
algemeenheid binnen het BLN voor
een andere positie van de eenouder–
gezinnen gekozen zou moeten
worden, is het vervolgens de vraag in
hoeverre het individualiseringsbe–
ginsel uit de Algemene bijstandswet
h.ier soelaas kan bieden. Mijn vraag
aan de staatssecretaris is of het
individualiseringsbeginsel in de
bijstandswet het de gemeenten
toestaat, in individuele gevallen naar
boven toe af te wijken, met name als
de zorg voor het kind en de situatie
waarin het moet opgroeien, in de
knel komen doordat de middelen om
te voldoen aan de noodzakelijke
kosten van bestaan te kort schieten,
juist omdat men langdurig op die
lage norm is aangewezen.
De tweede maatregel is de school–
verlatersmaatregel. Reeds in de
schriftelijke behandeling hebben we
aangegeven, de redenering van de
regering te delen, dat niet vanaf de
eerste dag van schoolverlaten de
kosten van levensonderhoud ineens
veranderen, omdat men geen
student meer is. De illustratie
daarvan wordt gegeven in het
onderzoek dat de regering heeft
laten doen naar aanleiding van het
kritische advies van de Raad van
State. Tegelijk blijkt uit dat
onderzoek dat een zeer grote groep
schoolverlaters zeer snel aan het
werk komt, en dat na een halfjaar
nog slechts 10% werkloos is. Voor
die groep geldt dat de werkloosheid
steeds minder een tijdelijk onvermij–
delijk uitvloeisel is van de overgang
tussen studie en werk, maar dat men
problemen heeft om aan de slag te
komen. Wat echter niet duidelijk is in

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Verlaging van
de uitkering - daar gaat het in dit
wetsvoorstel om - is voor de
betrokken personen zonder twijfel
een onplezierige zaak. Het is voor
politici ook prettiger om leuke dingen
voor de burger te doen. Maar in een
tijd van financiële krapte, en een
groot beroep op sociale voorzie–
ningen, ontbreken daarvoor nu
eenmaal de mogelijkheden. leder zal
zijn bijdrage moeten leveren aan het
weer gezond maken van de verzor–
gingsstaat, en wie sterk is zal dan
ook meer dan wie zwak is kunnen
maar ook moeten dragen. Jongeren
behoren in het algemeen zeker niet
tot de zwakkeren in de samenleving,
in vergelijking met bijvoorbeeld
ouderen, zieken en arbeidsonge–
schikten. Evenals de regering willen
we dit wetsvoorstel zien in het licht
van een geïntegreerd inkomens– en
arbeidsmarktbeleid. Doel daarbij is
dat jongeren betaald werken vinden,
om zo te voorkomen dat ze een
beroep moeten doen op een
uitkering. Het eerste instrument, de

Jeugdwerkgarantiewet, is inmiddels
ingezet. Graag vernemen wij van de
regering, of de JWG in de
gemeenten ook goed van de grond
komt, en aan de verwachtingen, te
weten een uiteindelijk sluitende
aanpak, blijkt te voldoen. Of zijn er
ook nog knelpunten? Zijn er
voldoende plaatsingsmogelijkheden,
en hoe staat het met de motivatie
van de deelnemende jongeren?
Het tweede instrument betreft de
verlaging van de uitkeringen voor
jongeren, zoals die door dit
wetsvoorstel wordt geregeld. Een
verlaging van de uitkering bedoelt
een extra stimulans te zijn voor
jongeren om betaald werk te
aanvaarden. Het wetsvoorstel valt in
twee delen uiteen. In de eerste
plaats wordt voor jongeren onder de
21 jaar de uitwonendenuitkering in
beginsel afgeschaft. Terecht, naar
onze mening. In een tijd van indivi–
dualisering kan wel eens het beeld
ontstaan dat iedere burger een
maximale vrijheid dient te hebben,
en als dat problemen oplevert, dient
de overheid maar een oplossing te
bieden. Tegen de tijdgeest van die
ver doorgevoerde individualisering
in, hechten wij echter veel waarde
aan het samenleven in maatschappe–
lijke verbanden, en het gezin, waarbij
ouders en jongeren bij elkaar wonen,
neemt daarbij nog altijd de
voornaamste plaats in. Ouders
hebben bovendien een wettelijke
zorgplicht voor hun kinderen tot hun
21ste jaar. Zij dienen dan ook aan
hun kinderen onderdak te verlenen
en volgen hiermee - dat is van
doorslaggevend belang - de Bijbelse
roeping, hun kinderen op te voeden
en te verzorgen. Aan die roeping is
geen leeftijdsgrens gehecht.
De overheid heeft hier hoogstens
in uitzonderlijke gevallen een taak. Er
zijn helaas ook niet-harmonische en
ontwrichte situaties en dan komt de
overheid uiteindelijk in beeld.
Voorzitter! Wil een jongere niet
thuis wonen, dan zal hij zelf of zullen
zijn ouders in principe voor de finan–
ciële consequenties hiervan
opdraaien. De gemeenschap hoeft
dit niet te doen. Het is te gemakkelijk
om dit af te wentelen op de
overheid. De jongeren zien zichzelf
graag als zelfstandige personen,
waarbij met name zelfstandigheid
ten opzichte van de ouders wordt
bedoeld. Wanneer de overheid dan
de zorgende rol zou overnemen,
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de stukken, is of een persoon die
werk heeft dat direct aansluit op de
opleiding, maar die bijvoorbeeld
onvrijwillig werkloos wordt binnen
zes maanden, en die dus niet aan de
referte-eis van de WW voldoet,
vervolgens als schoolverlater wordt
aangemerkt, of als werkloze
werknemer in de zin van de RWW.
Het laatste zou logisch zijn, gezien
de onderbouwing die het kabinet
geeft op de kritiek van de Raad van
State. Graag op dit punt een
toelichting van de staatssecretaris.
Tot slot nog een algemene vraag.
De voorstellen die we nu behan–
delen, vormen een verdere verfijning.
Voor een deel is dat inderdaad een
gevolg - mevrouw Doelman zei dat
al - van keuzen die gedaan zijn.
Hoewel de maatregelen zelf redelijk
helder en eenvoudig zijn uit te
leggen, blijkt uit de toelichting, de
staatjes en alle bedragen dat het
toch nog behoorlijk ingewikkeld is.
Wij komen op minstens achttien
verschillende bedragen, en dan
hebben we de woningdelers nog niet
meegerekend. Soms gaat het maar
om een cent verschil! Kan dat niet
gestroomlijnd worden in het kader
van de herinrichting van de ABW?

D
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Van der Vlies
blijven de jongeren net zo min
onafhankelijk.
Het feitelijk stimuleren van
uitwonen door een verhoudings–
gewijs hogere uitkering wordt in het
wetsvoorstel dan ook naar onze wijze
van zien terecht gecorrigeerd. Wel
vragen wij of het niet zinvol is ook
eens kritisch te kijken naar het
gebruik van de uitwonendenbeurs in
de studiefinancienng, een zaak
waarover al heel vaak gesproken is.
Ik zeg dit dan ook niet voor het eerst.
Mogelijk kan hier ook de eigen
verantwoordelijkheid van de student
en zijn ouders meer naar voren
worden gebracht.
Voorzitter! Een uitzondering wordt
gemaakt voor jongeren beneden de
21 jaar die gehuwd zijn of ongehuwd
samenwonen en één of meer
kinderen hebben. Het is inderdaad
gebruikelijk dat in die situatie niet
meer bij de ouders of een van hen
wordt gewoond. Wel kan de vraag in
zijn algemeenheid worden gesteld of
het verstandig is van die jongeren
om op die leeftijd, als zij financieel
nog niet op eigen benen kunnen
staan, tot een huwelijk te besluiten
en een gezin te stichten. Ik ga
uiteraard die vraag niet voor hen
beantwoorden, maar men moet zich
deze vraagstelling naar de samen–
leving toe wel bewust zijn. Als het
huwelijk is gesloten, is dit een
gegeven van burgerlijke staat dat
weegt in vergelijking met gehuwden
die ouder dan 21 jaar zijn.
Voorzitter! Deze benadering zou
consequenties moeten hebben voor
het Bijstandsbesluit landelijke
normering. Enkele sprekers voor mij
hadden het hier ook over.
Een andere uitzondering betreft
jongeren die al langer dan een jaar
niet meer bij hun ouders wonen. Met
deze uitzondering hebben wij hoewel wij de gedachte die eraan
ten grondslag ligt, op zichzelf wel
onderkennen - wat meer moeite.
Waarom de grens van een jaar?
Wordt hierdoor juist niet het uithuis–
wonen en blijven wonen alsnog
gestimuleerd? Graag ontvang ik
hierop een reactie van de staatsse–
cretaris.
Voorzitter! De tweede maatregel in
het wetsvoorstel betreft het verlagen
van de uitkering van schoolverlaters
gedurende het eerste halfjaar tot het
niveau van de studiefinanciering.
Ook met dit punt, zoals het ons door
de regering is voorgelegd, kunnen
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wij instemmen. Wel vragen wij ons
af of dit niet puur een bezuinigings–
maatregel is die eigenlijk losstaat
van de doelstelling om jongeren
spoedig aan een baan te helpen. Is
het zelfs niet mogelijk dat deze
maatregel in dat opzicht een
averechts effect heeft? Door de
verruimde bijverdienmogelijkheden
in de studiefinanciering kan het voor
studenten misschien aantrekkelijker
zijn om het afstuderen nog enige tijd
uit te stellen, namelijk zolang zij nog
geen baan hebben. Kan dit geen
extra kosten opleveren voor het
ministerie van Onderwijs en Weten–
schappen? Graag zouden wij zien dat
de regering nader inging op de
relatie tussen dit onderdeel van de
wet en de JWG. Volgens de regering
is er geen direct verband aangezien
de JWG slechts geleidelijk voor
21 plussers zal gaan gelden. De
leeftijdsgrens van 27 jaar wijst
daarentegen toch wel op een zekere
relatie. Wanneer de JWG zou gelden
voor alle jongeren onder de 27 jaar,
dan is het de vraag of het nog juist is
om onderscheid te maken tussen
schoolverlaters en niet-schoolver–
laters die op een uitkermg zijn
aangewezen. Geldt bovendien niet
voor alle jongeren dat een verlaging
van de uitkering een extra stimulans
kan zijn voor het zoeken en
aanvaarden van werk?
Voorzitter! De vette jaren van de
verzorgingsstaat zijn voorbij. De
uitgedijde verzorgingsstaat
ondergaat al enige tijd een vermage–
ringskuur. Daarbij gaat het natuurlijk
niet alleen om een verlaging van
uitkeringen, maar ook om een
draagvlak in de samenleving, om de
daar aanwezige mentaliteit: de
geestelijke instelling of houding ten
aanzien van de totale inrichting,
materieel en immaterieel, van de
samenleving. In dat opzicht vinden
wij het belangrijk dat mensen weer
meer dan in het recente verleden wel
geschiedde, op hun eigen verant–
woordelijkheid en op de verantwoor–
delijkheid ten opzichte van elkaar
worden gewezen. Het spreekt vanzelf
dat redelijkheid en billijkheid bij de
verdeling van lusten en lasten in acht
genomen moeten worden. In dat
licht kunnen wij dit wetsvoorstel
steunen.

DeheerVan Hoof (VVD):

Voorzitter! Het voorliggende
wetsvoorstel tot wijziging van de
Algemene bijstandswet zal naar
verwachting morgen niet uitgebreid
de voorpagina van de kranten halen
Daarvoor lijkt het niet voldoende
belangrijk. Dat neemt echter niet
weg dat dit wetsvoorstel naar het
oordeel van de VVD-fractie een
aantal opzienbarende en baanbre–
kende elementen bevat. Ik zal hierop
ingaan. Daarnaast heeft mijn fractie
nog een aantal vragen en opmer–
kingen over dit wetsvoorstel.
Een van de in het oog springende
constateringen is ongetwijfeld dat
door deze wijziging van de Algemene
bijstandswet en de IOAZ aan
bestaande groepen en categorieën
binnen het totaal van de uitkerings–
gerechtigden weer een nieuwe groep
en weer nieuwe categorieën worden
toegevoegd: de groep schoolver–
laters van 21 tot 27 jaar, thuis–
wonend of uitwonend; alleenstaand,
eenoudergezin of echtpaar. Niet
alleen nieuwe groepen worden
toegevoegd, maar er is tevens
sprake van weer een nieuwe syste–
matiek voor het bepalen van de van
toepassing zijnde bedragen en de
hoogte van de uitkering.
Kortom, de voorgestelde wijziging
van de wet draagt niet bij aan de
eenvoud en de doorzichtigheid, die
wij misschien wel juist bij een
wetgeving als deze nastreven. Mijn
fractie is dan ook van mening dat dit
een nadelig effect van het
wetsvoorstel is. Zij vraagt zich af,
mede met het oog op de handhaving
- een in deze periode uiterst actueel
onderwerp - in hoeverre een en
ander leidt tot extra belasting bij de
uitvoering. Ik hoor op dit punt graag
een reactie van de staatssecretaris.
Met betrekking tot het aspect van
de vereenvoudiging zal de staatsse–
cretaris ongetwijfeld ook wijzen op
het opheffen van de differentiatie in
de uitkeringsbedragen voor 18-, 19en 20-jarigen. Dat is overigens,
naast de aanscherping van de uitwo–
nendennorm en het creëren van een
apart bijstandsregime voor de
werkloze schoolverlater van 21 tot
27 jaar, in feite een derde wijziging
die door middel van deze wetswij–
ziging wordt doorgevoerd. Deze
harmonisering wordt onder andere
ingegeven door het argument van de
daarmee te bereiken vereenvou–
diging. Tegen de achtergrond van
hetgeen ik zojuist gezegd heb, zal
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Van Hoof
duidelijk zijn dat mijn fractie vereen–
voudiging toejuicht.
De vraag die daar logischerwijs op
volgt, is de volgende: wanneer het
met zo'n eenvoudig en tevens zo'n
terecht argument mogelijk is om een
deel van de leeftijdsdifferentiatie,
namelijk die van 18-, 19- en
20-jarigen, op te heffen, is er dan
geen aanleiding om na te gaan of de
resterende bestaande differentiatie
verder te verminderen is? Ik denk
daarbij uiteraard aan een harmoni
sering van de uitkeringen voor 21 en 22-jarigen op overeenkomstige
wijze.
Voorzitter! Naar aanleiding van
mijn woorden over de harmonisering
kom ik tot de volgende vraagstelling.
Wanneer het kennelijk mogelijk is
om de leeftijdsdifferentiatie in de
Algemene bijstandswet geheel of
gedeeltelijk te laten vervallen, zou
dan niet gekomen kunnen worden tot
het opheffen van diezelfde differen–
tiatie in leeftijd als het gaat om de
niveaus bij het minimumjeugdloon?
Er is immers een relatie tussen het
normbedrag van de bijstand en de
hoogte van het wettelijk minimum–
jeugdloon. Zou zoiets ook niet
moeten gebeuren voor de leeftijds–
categorie van 18-, 19- en
20-jarigen? Bovendien geldt ook
voor het minimumloon dat een
verdere vermindering - verder dan
de categorie van 18-, 19- en
20-jarigen - qua leeftijdsverschillen
overwogen zou kunnen worden. Nu
het kennelijk mogelijk is, bestaande
oude principes en systemen in dezen
te doorbreken, zijn er naar de
mening van mijn fractie meer
mogelijkheden. Ik zou op dit punt
graag het oordeel van de staatsse–
cretaris vernemen.

De heer Van Hoof (VVD):
Voorzitter! Ik heb al aangegeven hoe
in het bestaande systeem van
leeftijdsdifferentiatie door dit
wetsvoorstel wijziging wordt
gebracht. Bovendien heb ik gezegd
dat de relatie tussen het niveau van
de bijstand en dat van minimum–
jeugdloon wordt losgelaten. Ik voeg
daaraan nog een constatering toe,
namelijk dat het principe dat de
bijstandsnorm voor een echtpaar
gelijk is aan het netto minimumloon
door dit wetsvoorstel wordt
doorbroken.

Dit alles overziend, zou dit
wetsvoorstel ten minste
baanbrekend genoemd kunnen
worden. Ik zou de staatssecretaris
dan ook willen vragen of zij alle
afwijkingen van bestaande principes,
verhoudingen en relaties, die in of
met betrekking tot dit wetsvoorstel
voorkomen en waarvan ik er een
paar heb genoemd, eens wil inventa–
riseren en daarbij bovendien wil
aangeven tot welke verdere aanpas–
singen in deze of andere wetten dit
zou kunnen leiden, wanneer naar
analogie werd gehandeld. Dit hoeft
uiteraard niet vandaag, maar het zou
op een later moment een zeer
bruikbaar gegeven kunnen zijn bij de
gedachtenbepaling inzake de herin–
richting van de Algemene
bijstandswet.
Dit brengt mij tot de vraag hoe dit
voorstel zich verhoudt tot die herin–
richting. Ik heb nog niet de
mogelijkheid gehad, een en ander tot
in details te vergelijken, maar is mijn
indruk juist dat dit wetsvoorstel is
verwerkt in het onlangs aan de
Kamer gezonden wetsvoorstel ABW
herinrichting, zoals ik het maar even
noem? Heeft de staatssecretaris
overigens overwogen om de behan–
deling van het onderhavige
wetsvoorstel uit te stellen en te
incorporeren in de behandeling van
de nieuwe bijstandswet? Hoe groot
zal, als dat gebeurt, dan het toch al
opgetreden besparingsverlies zijn?
Voorzitter! Ik kom tot het verschil
tussen de Wet op de studiefinan–
ciering en de Algemene
bijstandswet. In de memorie van
toelichting wordt daarover gezegd
dat de Wet op de studiefinanciering
zich van de bijstandswet daarin
onderscheidt dat slechts een
gedeelte van de budgetten voor
levensonderhoud en studie a fonds
perdu worden verstrekt en dat het
overige moet worden gefinancierd
uit een ouderlijke bijdrage en/of een
lening. De legitimatie daarvoor zou
zijn gelegen in het feit dat het volgen
van een studie of opleiding een
bewuste keuze is en een investering
in de toekomst. Dit betekent dat de
ouderlijke bijdrage en die lening een
wezenlijk onderdeel uitmaken van
het beschikbare budget. Wanneer
tengevolge van deze wetswijziging
een schoolverlater van 21 jaar of
ouder gedurende het eerste halfjaar
na de beëindiging van de studie of
opleiding die lagere bijstandsuit–

De heer Van Hoof (VVD): Als ik
mijn betoog afmaak, krijgt de heer
Van der Vlies antwoord op die vraag.
Ik ben het met hem eens dat er wel
degelijk spanning in zit. De conclusie
die aan die spanning verbonden
moet worden is hoogst interessant.
Als die spanning uitstraalt naar de
rest van de sociale zekerheid of in
ieder geval naar de Algemene
bijstandswet, kan dat tot heel
interessante conclusies leiden. Ik
wacht eerst de uitspraken van de
staatssecretaris daarover af.
Een van de meest essentiële
onderdelen van de toelichting zijn de
overwegingen die hebben geleid tot
het wetsvoorstel. Eraan refererend
dat de Algemene bijstandswet
voorziet in de kosten van levenson–
derhoud, afgestemd op de omstan–
digheden, stelt de staatssecretaris
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Voorzitter: Deetman

kering ontvangt, die er zoals gezegd
van uitgaat dat er in de omstandig–
heden van betrokkene niets
verandert, is het dan niet juist dat er
door middel van deze wetswijziging
van wordt uitgegaan dat er
gedurende die periode sprake zal zijn
van een aanvulling van de zijde van
de ouders of door middel van een
lening?
Ik wil van de staatssecretaris op
dit punt graag een duidelijk
antwoord hebben, zodat volledig
helder wordt of een groep bijstands–
gerechtigden wordt gecreëerd voor
wie ervan wordt uitgegaan dat er
behalve via een uitkering ook
anderszins, in de vorm van onder–
steuning door ouders of via een
lening, in het levensonderhoud moet
worden voorzien. Wanneer de
reactie hierop bevestigend is, zou er
opnieuw sprake zijn van een opval–
lende, baanbrekende afwijking van
bestaande principes.
De heer Van der Vlies (SGP): Ik
luister met veel belangstelling naar
wat collega Van Hoof naar voren
brengt en ik moet zeggen dat ik in
toenemende mate wat hinder krijg
van de spanning die hij steeds
creëert tussen de principes die wij
nu in wet– en regelgeving hebben
liggen en het baanbrekende karakter
van dit wetsvoorstel. Ik heb toch
goed begrepen dat diverse onder–
delen van het pakket dat nu voor ons
ligt in het verleden door de
WD-fractie in dit huis zijn bepleit? U
neemt daar toch geen afstand van?

92-5746

Van Hoof
Voorzitter, de heer Van der Vlies zei
al dat de VVD in een vorige kabinets–
periode mede-initiatiefnemer was
van voorstellen die verdergingen,
ook voor de categorie boven 21 jaar,
dan de voorstellen die wij nu behan–
delen. Daarbij was die principiële
vraag zelfs nog sterker aan de orde
dan nu.
Verder hebben wij ter voorbe–
reiding van deze behandeling ook
een aantal keren mondeling overleg
gevoerd met de staatssecretaris,
waarbij de VVD-fractie heeft
ingestemd met de uitgangspunten
voor de maatregelen die wij nu
bespreken. Zij heeft verder niet
deelgenomen aan de schriftelijke
voorbereiding van de behandeling
van het wetsontwerp; dat is haar
goed recht, maar ik ben wel
enigszins verbaasd door alle vragen
en opmerkingen van de heer Van
Hoof.

dat er, althans in het eerste halfjaar
na het beeindigen van een studie,
geen verschil is in omstandigheden
en mogelijkheden van de schoolver–
later en de studerende. Dat wordt na
verloop van tijd gewijzigd. Er zouden
dan - ik citeer de memorie van
toelichting - "aan hem" - de school–
verlater dus - "dan andere eisen qua
levensniveau worden gesteld". Ik zou
mij nog hebben kunnen voorstellen
dat er had gestaan dat er door hem,
in plaats van aan hem, andere eisen
qua levensniveau worden gesteld. In
de schriftelijke voorbereiding is aan
dit aspect de nodige aandacht
gegeven.
Tot mijn spijt is mijn fractie tot nu
toe nog niet helemaal duidelijk
waaruit die verschillen in omstandig–
heden en mogelijkheden die geleide–
lijkaan ontstaan, gaan bestaan.
Waarom zijn die verschillen dan
zodanig geworden, dat de schoolver–
later van 21 jaar na een halfjaar van
ƒ 467 naar ƒ 860 moet gaan en
iemand van 23 van ƒ467 naar
ƒ 1040? Ik gebruik de oude
bedragen. Het gaat niet zozeer om
de bedragen als wel om het
uitgangspunt. Graag verkrijg ik nog
een toelichting van de staatssecre–
taris op dit punt. Ik vind haar
antwoord extra belangrijk omdat dit is ook enigszins een antwoord
aan de heer Van der Vlies - wanneer
die verschillen niet duidelijk aan te
geven zijn dit nogal wat conse–
quenties zou kunnen hebben voor de
hoogte van de overige bedragen in
de Algemene bijstandswet.
De wijziging van de wet wordt
overigens niet alleen beargumen–
teerd met een verwijzing naar de
ongewijzigde omstandigheden. Het
wetsvoorstel wordt heel nadrukkelijk
ook geplaatst in het kader van de
JWG, waarbij voorts wordt verwezen
naar de wachttijd in de RWW. Mijn
fractie kan zich in die argumenten
wel vinden, maar vraagt zich af in
hoeverre het juist is dat de werking
van de JWG en het voorliggende
wetsvoorstel niet parallel lopen. Ook
op dit punt krijg ik graag nog een
verduidelijkende reactie van de
staatssecretaris.
Het voorstel geeft mijn fractie nog
aanleiding tot een tweetal korte
opmerkingen. De eerste is dat de
vergelijking van de bedragen er nog
weer eens de aandacht op vestigt,
dat de hoogte van de bijstandsuit–
kering voor in dit geval met name

jongeren en de hoogte van de
bedragen in de Wet minimumloon
heel dicht bij elkaar liggen en het
bijstandsniveau soms zelfs hoger is.
Dat is nadrukkelijk een reden om te
wijzen op de wenselijkheid om die
verschillen te vergroten, door een
neerwaartse aanpassing van het
minimumloon of misschien, met
verwijzing naar hetgeen de nieuwe
voorzitter van de vakcentrale CNV
onlangs suggereerde, het afschaffen
van het minimumloon.

Mevrouw Vliegenthart (PvdA):

Mevrouw Schimmel (D66):
Mijnheer de voorzitter! Wat een
narigheid heeft de staatssecretaris
gehad met het verlagen van de
bijstandsuitkering voor jongeren
onder de 27 jaar! Allereerst had de
Toetsingscommissie voor wetge–
vingsprojecten nogal zware kritiek,
met name op de juridische
vormgeving van een en ander. Aan
die kritiek is de staatssecretaris
tegemoet gekomen. Vervolgens had
de Raad van State nogal veel
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Staatssecretaris Ter Veld:
Voorzitter! Ik begrijp niet wat voor
zin het heeft het verschil tussen een
minimumuitkering en het
minimumloon, als die bijna gelijk
zijn, te vergroten door juist het
minimumloon te verlagen. Dan zou
de uitkering juist hoger zijn dan het
minimumloon. Dit is echt incon–
sistent.
De heer Van Hoof (VVD): Het gaat
erom dat in ieder geval duidelijk is
dat de verschillen op dit moment niet
groot zijn. Het is van belang dat naar
een oplossing van dat probleem
wordt gezocht. De gedachte die door
de nieuwe voorzitter van de vakcen–
trale CNV is gehanteerd zou
misschien een rol kunnen spelen.
Mijn tweede opmerking is de
belangrijke constatering, dat met
name voor de 23-jarige of oudere
schoolverlater een bijstandsniveau
tot stand is gebracht dat onder het
voor die leeftijdscategorie tot nu toe
gehanteerde sociale minimum is
gezakt. Ik vind dit op zichzelf
baanbrekend en vraag mij af of
daarmee een precedent is gecreëerd.
Misschien kan de staatssecretaris dit
nog zetten op de lijst over het
doorbreken van bestaande principes
die ik haar heb gevraagd.
Voorzitter, ik rond af. De
VVD-fractie kan instemmen met de
harmonisering van het uitkerings–
niveau voor 18-, 19- en 20-jarigen
en dat geldt ook voor het
aanscherpen van de uitwonen–
dennorm. Op het stuk van het uitke–
ringsniveau voor de categorie 21- tot
27-jarige schoolverlaters zijn er nog
enkele belangrijke vragen onbeant–
woord gebleven. Tot slot constateer
ik dat er nogal wat principes worden
doorbroken, hetgeen mogelijk prece–
denten met zich meebrengt.

De heer Van Hoof (VVD): U heeft
gelijk, de grote lijn van de uitgangs–
punten voor het wetsvoorstel is in
het mondeling overleg door de
VVD-fractie onderschreven. Het gaat
mij in dit debat ook niet om het ter
discussie stellen van het
wetsvoorstel, het gaat mij erom dat
er in het wetsvoorstel op een aantal
punten zodanig wordt afgeweken
van bestaande regels, principes en
verhoudingen dat wij ons moeten
afvragen, in hoeverre er naar
aanleiding van hetgeen in dit
wetsvoorstel aan de orde wordt
gesteld, geen conclusies zouden
kunnen worden getrokken die
verstrekkende gevolgen kunnen
hebben voor bijvoorbeeld de behan–
deling van de herinrichting van de
ABW. Maar zulke conclusies heb ik
nog niet getrokken, ik wacht het
antwoord van de staatssecretaris af.
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Schimmel
bezwaren, met name tegen de
onderbouwing van de regeling. Een
gedeelte van die bezwaren kwam
ons in ieder geval bekend voor.
Volgens ons is de regering er redelijk
in geslaagd om ook aan deze kritiek
enigszins tegemoet te komen,
hoewel wij er niet gerust op zijn dat
de regeling op alle punten houdbaar
zal zijn. Ik noem het punt waar ook
de heer Schutte op doelde: hoe
rechtvaardigt de regering dat er in
de noodzakelijke kosten van bestaan
een verschil kan bestaan tussen de
27-jarigen en de plus-27-jarigen? De
heer Schutte gaf al aan dat je dan
groepen gaat isoleren die een ander
niveau van de noodzakelijke kosten
van bestaan hebben. Je vraagt je
dan al snel af, in hoeverre er een
volgende stap zal worden gedaan
waarbij weer een andere groep
geïsoleerd gaat worden. Zo kom je
uiteindelijk op verschillende niveaus
waarbij de ABW een verschil zou
kunnen gaan uitmaken. Een punt van
kritiek dat door de regering is
weerlegd, is dat de levensstijl van
een werkloze schoolverlater
ongeveer te vergelijken is met de
levensstijl van een student. Daar is
onderzoek naar gedaan.
De Raad van State heeft ook
kritiek geleverd op het feit dat voor
18- tot 21-jarigen de inwonen–
dennorm in principe gaat gelden
terwijl dat voor de 18- tot 21 –jarigen
onder de WSF niet geldt. Hij vraagt
daar een objectieve en redelijke
rechtvaardigingsgrond voor. De
regering geeft dan als rechtvaardi–
gingsgrond dat een werkloze jongere
ook vanuit zijn ouderlijk huis arbeid
kan verwerven. Ik vraag mij af of
deze veronderstelling juist is. Wij
voeren toch een beleid waarbij niet
alleen heel dicht bij huis naar arbeid
moet worden gezocht? Ik vraag me
toch af, in hoeverre dit een objec–
tieve en redelijke rechtvaardigings–
grond is om uiteindelijk te kunnen
zeggen dat wij bij de 18- tot
21-jarigen in principe uitgaan van de
norm voor inwonenden. Is daar dan
ook een onderzoek naar gedaan? In
hoeverre kun je dit argument
overeind houden?
Het belangrijkste punt voor mijn
fractie, waarop wij ook een
amendement hebben ingediend, is
dat wij de keuze kunnen onder–
schrijven om die bijstandsuitkeringen
voor jongeren van 21 tot 27 jaar te
verlagen naar het niveau van de

budgetten voor levensonderhoud op
basis van de Wet op de studiefinan–
ciering. Wij vinden het wel belangnjk
dat de invoering daarvan parallel
loopt aan de Jeugdwerkgarantiewet,
met name wat betreft de doelgroep
waarvoor de Jeugdwerkgarantiewet
gaat gelden. Ons amendement is
intussen rondgedeeld De toelichting
staat erbij. Het komt er toch vooral
op neer dat wij de relatie willen
leggen tussen een werk– en
scholingsgarantie en de wijziging van
de uitkeringsmaatregelen voor
jongeren tot 27 jaar. Dat betekent
dat bij de toepassing van de voorge–
stelde nieuwe bijstandsnormen
rekening zal worden gehouden met
de vraag of die jongeren reeds tot de
werkingssfeer van de Jeugdwerkga–
rantiewet behoren.
Nog een opmerking over het
beperken van de uitwonendennorm
voor degenen jonger dan 21 jaar. Wij
zijn ook wel gevoelig voor de
bezwaren die door de Emancipa–
tieraad en de SER zijn geformuleerd.
Het regeringsvoorstel zal de indivi–
duele keuzevrijheid van schoolver–
laters, jonger dan 21 jaar, om
buitenshuis te gaan wonen ernstig
belemmeren. Ook de heer Schutte
heeft daar al op gewezen. In
hoeverre staat het ene gedeelte van
het regeringsbeleid toch niet haaks
op hetgeen waarvoor wij nu kiezen?
De beperking van de uitwonen–
dennorm zal ervoor zorgen dat de
economische en zorgzelfstandigheid
van jongens en meisjes zeker niet
wordt bevorderd. Ik vraag de staats–
secretaris dan ook om hierop nog
eens in te gaan.
Het laatste punt dat ik naar voren
wil brengen, is ook al door de
overige sprekers, met name
mevrouw Doelman, mevrouw
Vliegenthart en de heer Van Hoof,
naar voren gebracht. Deze maatre–
gelen maken de uitvoering weer niet
eenvoudiger. Wat ik eigenlijk heel
erg jammer vind, is dat wij heel vaak
op spreekbeurten en op fora horen
dat het allemaal eens wat minder
ingewikkeld en minder verfijnd moet
worden en dat je niet almaar door
moet blijven gaan met het onder–
scheiden van steeds meer groepen in
alle uitvoeringsmaatregelen in de
sociale zekerheid. Wij zijn blijkbaar
heel weinig in staat om dat uitein–
delijk vorm te geven in de wetsvoor–
stellen die wij zelf naar voren
brengen. Ik vind het heel erg jammer

De heer Willems (Groen Links):
Voorzitter! Ik begin met de conclusie
van mijn betoog. De fractie van
Groen Links kan zich niet vinden in
het voorstel van de staatssecretaris.
Als het aan ons had gelegen, had dit
wetsvoorstel überhaupt het licht niet
gezien. Ik ken de achtergrond van
het zogenaamde jongerendossier en
wellicht wenst de staatssecretaris
daarom ook dat ik wat coulanter
tegenover haar zou zijn en wat
begrip zou kunnen opbrengen. Wie
immers de IJW, de IWS en het
revolutionaire voorstel van de Raad
voor het jeugdbeleid erop naslaat,
moet wel constateren dat de staats–
secretaris de schade nog beperkt
heeft gehouden. Daarvoor ook hulde,
maar de schade blijft. De huidige
uitkeringsrechten van jongeren
worden op een zeer ongeloof–
waardige en ongelukkige manier
beperkt. Het is een wijze van
kruimelen en kruidenieren in de
sociale zekerheid waarvan de
voordeurdelersmaatregel het
dieptepunt vormde. Hoe vaak
hebben de sociale diensten al niet
laten weten dat dit een onuit–
voerbare maatregel was en is? Met
dit wetsvoorstel slaat opnieuw de
verbijzondering van de bijstand toe.
Dat is begonnen met de voordeurde–
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om te moeten constateren dat wij er
ook vandaag weer alleen maar mee
bezig zijn om een ingewikkeld
systeem op poten te zetten met
verschillende leeftijdscategoneën,
namelijk van 18 tot 21 jaar en van
21 tot 27 jaar. Mevrouw Vliegenthart
heeft ook al gevraagd hoeveel
groepen je in het een en ander kunt
onderscheiden en hoeveel kwartjes
en dubbeltjes dat allemaal weer
oplevert. Wij kunnen wel klagen over
een heel mgewikkelde uitvoeringsin–
stantie, maar wij moeten ook de
hand in eigen boezem steken en
kijken in hoeverre wij daar niet zelf
een rol in vervullen. Helaas zijn wij
blijkbaar geen van allen in staat
geweest om op dit punt een
amendement in te dienen om te
proberen ons aan onze eigen
woorden te houden. Ik noem maar
de verschillende vrijlatingsrege–
lingen. Het lijkt mij in ieder geval een
hele klus voor het uitvoeringsveld om
daar weer op een fatsoenlijke manier
mee om te gaan.

D

92-5748

Willems
lersmaatregel. Opnieuw worden
oneigenlijk diverse groepen in de
bijstand onderscheiden. En wat ons
betreft is dat een onwenselijke
ontwikkeling. Bij de herinrïchting van
de Algemene bijstandswet, die
binnenkort hier aan de orde is, zal
daar zeker opnieuw over gesproken
worden. De fractie van Groen Links
vindt dat wij een keer zouden
moeten ophouden met dit soort
generiek maatwerk.
In een mondeling overleg hebben
wij al gesproken over de jongerenuit–
keringen. Elke keer als ik de voorge–
nomen maatregelen lees - nu dan in
de vorm van een wetsvoorstel - krijg
ik pnkkeloogjes van de ingewik–
keldheid. Zowel de voorstellen als de
argumentatie die gehanteerd wordt,
zijn soms van een complexiteit en
een vergezochtheid die mijn
inlevingsvermogen te boven gaan. Ik
vind dat een slechte beurt voor dit
kabinet. Het komt met maatregelen
die niet zijn uit te leggen. Was het
niet veel makkelijker en ook eerlijker
geweest om te zeggen "ik heb
gewoon geen geld, er moet worden
bezuinigd, de uitkeringen moeten
naar beneden, daar moet iedereen
voor betalen, dus ook de jongeren"?
Dan hadden wij een helder debat
kunnen hebben over de vraag of wij
dat terecht vonden of niet.
Voorzitter! Wat de 21 - tot
27-jarigen betreft, waar dit
wetsvoorstel betrekking op heeft,
krijgen de schoolverlaters een
uitkering die afgeleid wordt van het
niveau van de basisbeurs. Ik heb mij
over die redenering zeer verbaasd. Ik
heb met de collega's voor onderwijs
regelmatig gesproken over de
harmonisatie van aan de ene kant de
studlefinanciering en aan de andere
kant de bijstand en de minimumuit–
keringen voor jongeren. Wij kregen
altijd van de regering te horen dat dit
niet kon, omdat de studiefinanciering
een kwalitatief andere inkomens–
voorziening was dan de bijstand en
er dus heel moeilijk vergelijkingen te
trekken waren. Studiefinanciering
was een soort compensatie voor het
verkrijgen van studiegenot. Uitke–
ringen hadden iets te maken met
werkloos zijn of werk hebben. En
toch wordt die koppeling, maar nu
op een omgekeerde manier, door de
regering gelegd. Ook de Raad van
State heeft indertijd heel duidelijk
opmerkingen gemaakt over de
afstemming van beide zaken.

De heer Willems (Groen Links):
Tijdens dat debat in 1986, maar ook
later, heb ik geprobeerd om duidelijk
te maken dat je ook bij de studiefi–
nanciering te maken hebt met een
inkomensvoorziening voor jongeren.
Het is beter om het niveau daarvan
af te leiden van de Wet op het
minimumloon, zodat je een uitdruk–
kelijke koppeling hebt met de
ontwikkeling van de andere uitke–
ringen. Dat argument, nog onlangs
hier in de Kamer naar voren
gebracht, werd door de minister van
Onderwijs en Wetenschappen - ook
in een vorige regeringsperiode voortdurend afgewezen, met als
reden dat het om een eigensoortige
voorziening ging, waardoor ook de
indexering op een andere manier zou
moeten gebeuren dan bij de lonen
en uitkeringen. Wij hebben dat toen
een vreemde redenering gevonden.
In feite is voor het hele niveau van
de studiefinanciering dus een eigen–
soortige redenering opgebouwd. Dat
niveau is onderverdeeld in verschil–
lende groepen, maar de redenering
als zodanig wijkt af van de voorzie–
ningenredenering die achter de Wet
op het minimumloon en de uitke–
ringen in het kader van de Algemene
bijstandswet werd geformuleerd. De
Raad van State heeft daarover
overigens ook diverse keren kritische
opmerkingen gemaakt.
Hiermee sluit ik ook wel aan bij de
gedachte over de wenselijkheid van
harmonisatie van jeugdlonen, studie–
financiering en uitkeringen. Die
wenselijkheid als zodanig hebben wij
ook nooit bestreden. Wij willen die
echter juist naar de andere kant toe.
De harmonisatie moet er niet toe
leiden dat elke keer de rechten van
jongeren verslechteren. Zij moeten in
feite verbeteren. Het is inderdaad
een kwestie van geld.

De staatssecretaris stelt dat de
situatie van een schoolverlater
gedurende het eerste halfjaar
werkloosheid na de studie niet
vergelijkbaar is met de situatie van
werkloze jongeren. Nee, de situatie
van die schoolverlater is volgens
haar vergelijkbaar met de situatie
van de student. En dus mag de
uitkering omlaag. En waarom dat na
een halfjaar niet meer zo is en
waarom de situatie van de school–
verlater dan wél vergelijkbaar is met
die van de jonge werkloze en
waarom hij of zijn dan recht heeft op
een hogere uitkering, blijft nogal
duister. Het is eigenlijk duidelijk dat
de enige motivering hiervoor
geldgebrek is.
Wie de debatten uit begin 1986
erop naslaat, hoort het de
toenmalige minister van Onderwijs
en Wetenschappen nog zeggen: een
van de belangrijkste voorwaarden
voor het nieuwe stelsel is budget–
taire neutraliteit. Een meerderheid
van de Kamer wilde toen de leeftijds–
grens in het nieuwe stelsel van 27
naar 30 jaar verhogen; de voorzitter
herinnert zlch waarschijnlijk nog alles
van die discussie. Ik citeer uit de
schriftelijke voorbereiding voor het
voorstel van wet op de studiefinan–
ciering: "In verband met de
honorering van de eveneens vrij
unaniem geuite wens de leeftijds–
grens van 27 jaar te verhogen, was
het niet mogelijk uit te gaan van een
hoger bedrag dan dat voor een
18-jarige uitwonende." In de nota
naar aanleiding van het eindverslag
werd nog door de regering
opgemerkt: "Wij hebben geen kans
gezien de inkomensniveaus van
18-jarigen op een zodanig niveau te
brengen dat men daar zelfstandig
van kan leven." Zo is dus het te lage
normbedrag voor de studiefinan–
ciering tot stand gekomen. Sindsdien
is de studiefinanciering er bepaald
niet beter op geworden. Nu, anno
1992, verlaagt de regering de
bijstand naar een niveau waarvan het
kabinet in 1986 vond dat het te laag
was.
Kennelijk is het minimumniveau
van de sociale zekerheid voortdurend
voor discussie vatbaar. Het valt op
dat deze bodem elk jaar lager komt
te liggen. Verlaging van lonen,
toelagen, uitkeringen en normbe–
dragen en het instellen van wacht–
tijden van een halfjaar, zoals bij de
RWW, worden na verloop van jaren
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De heer Van der Vlies (SGP): Ik
maak even een kanttekening bij de
vergelijking van de studiefinanciering
en de uitkeringen. Er is een hele
discussie over gevoerd wat je met
het ene dan wel het andere
bedoelde. Het zal de heer Willems
niet zijn ontgaan - ik geloof dat hij
zelfs naast mij zat in het desbetref–
fende debat - dat, toen wij de
studiefinanciering op zichzelf herin–
richtten, er onderscheiden lagen zijn
gemaakt. In die lagen zaten doelstel–
lingen van voorzieningen. Dan is er
wel degelijk een parallel te trekken.
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Willems
zelf weer de norm waaraan andere
uitkeringen worden getoetst. Deze
blijken dan vanzelfsprekend weer te
hoog te zijn vergeleken met de nieuw
ingevoerde normen. Onder de
noemer van gelijke behandeling kan
zo nog heel wat bezuinigd worden.
De jongerenuitkeringen kunnen naar
beneden, omdat ook de vroege
schoolverlaters een halfjaar
wachttijd hebben. Zo kan ook het
wettelijke minimumloon met 30%
naar beneden als loon voor niet meer
bestaande kostwinners. Zo kan ook
de WAO naar beneden, want die
uitkeringen zijn te royaal. Zo kan ook
10% van de bijstandsnorm worden
gebruikt voor schuldsanering; anders
worden bijstandstrekkers maar uitge–
nodigd om schulden te maken, zo
lijkt de redenering te zijn. Zo kan ook
de nabestaandenuitkering naar
beneden. Bovendien wordt met de
regelmaat van de klok het hele
stelsel ter discussie gesteld, net
zolang tot wij feitelijk op een
minimumstelsel uitkomen. Het moge
duidelijk zijn dat deze gang van
zaken de fractie van Groen Links niet
erg aanspreekt. Hoelang zal het nog
duren voordat de nieuwe schoolver–
latersnorm op het niveau van de
studiefinanciering, die nu wordt
voorgesteld, de norm voor alle uitke–
ringen tot 27 jaar zal zijn?
Ik keer terug naar de 21 –jarigen–
maatregel. Ik kan mij voorstellen dat
het kabinet de uitkeringen verlaagt
om schoolverlaters buiten het
Jeugdwerkgarantieplan te houden.
Na een halfjaar op de beurs-RWW
komt immers de JWG al in zicht. Dit
soort prikkelargumentatie is tegen–
woordig nogal populair. Je kunt het
ook vriendelijker formuleren: het
kabinet getroost zich een grote
inspanning om langdurige
werkloosheid te voorkomen. Hier
tegenover staat tijdelijk een lager
uitkeringsrecht, want aan het einde
van de rit is er altijd een baan in
zicht, regulier of via de JWGO. Het
heeft mijn eerste voorkeur niet, maar
hier zit ten minste nog enige iijn in.
Daarom heeft de heer Rosenmöller,
die eerst dit debat voor Groen Links
zou doen, samen met mevrouw
Schimmel een amendement
mgediend waarmee een parallelle
invoering van de 21 –jarigenmaat–
regel en de JWG wordt beoogd.
Voor schoolverlaters die niet onder
de JWG vallen, geldt deze maatregel
dus niet. Dit vind ik in ieder geval

rechtvaardiger dan de huidige
maatregel Ik zie graag een reactie
van de staatssecretaris hierop
tegemoet.
Hiermee kom ik toe aan het
tweede onderdeel van het
wetsvoorstel, de beperking van het
recht op de uitwonendennorm. De
fractie van Groen Links is tegen deze
maatregel, omdat het haaks staat op
de principes van economische
zelfstandigheid en zorgzelfstan–
digheid. Wij zien niet in waarom nu
ineens de rechten van 18-, 19- en
20-jarigen moeten worden beperkt.
De staatssecretaris beroept zich
hierbij op het Burgerlijk Wetboek en
vindt dat jongeren onder de 21 in
principe geheel of gedeeltelijk door
hun ouders moeten worden onder–
houden. Bij de studiefinanciering is
juist voor een andere weg gekozen:
economische zelfstandigheid van
studerenden vanaf 18 jaar. De
eenheid van regeringsbeleid is hier
blijkbaar nog afwezig. Het ligt eerder
in de lijn van de verwachtingen dat
de desbetreffende bepalingen in het
Burgerlijk Wetboek worden
gewijzigd. Waarom is hier uitge–
rekend voor het volgen van het
Burgerlijk Wetboek gekozen, terwijl
andere keuzes nog mogelijk zijn?
Omdat het wetsvoorstel als zodanig
op dit punt niet amendeerbaar is,
overweeg ik nog om hierover samen
met D66 een motie in te dienen.
Voorzitter! Onze conclusie is daarmee kom ik weer terug bij mijn
begin - dat het een onzalig
wetsvoorstel is, dat indruist tegen
een economische zelfstandigheid
voor juist de nieuwe generatie. De
sociale zekerheid volgt daarmee niet
de maatschappelijke ontwikkeling,
zoals de staatssecretaris ons bij de
nabestaandenwet wil doen geloven,
maar draait deze ontwikkeling terug.
De bijstand wordt nog ingewikkelder
dan deze al is en de waaier van
diverse onderscheiden groepen
wordt steeds groter. Dit alles biedt
weinig perspectief voor de toekomst.
Als het erom gaat de sociale
zekerheid betaalbaarte houden,
weet mijn fractie wel een andere
inzet te kiezen. Dit soort wetsvoor–
stellen doet vrezen voor toekomstige
discussies over de studiefinan–
ciering: waarom moeten de
studenten onder de 21 eigenlijk
buitenshuis wonen en waarom niet
de uitkering gedurende het tweede
halfjaar voor 21 –plussers ook
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verlagen? Ook is er vast onderzoek
mogelijk dat bevestigt, dat het
verschil tussen werkloze jongeren en
studenten gering is. De geschiedenis
leert namelijk dat, wanneer de veron–
derstelde gelijke behandeling geld
oplevert, een kabinet het niet zal
laten om dat door te voeren.
De algemene beraadslaging wordt
geschorst.
De vergadering wordt van 18.28 uur
tot 20 00 uur geschorst.
Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:
- het wetsvoorstel
Goedkeuring van de op 19 juni
1990 te Schengen tot stand
gekomen Overeenkomst ter
uitvoering van het tussen de
regeringen van de Staten van de
Benelux Economische Unie, de
Bondsrepubliek Duitsland en de
Franse Republiek op 14 juni 1985
te Schengen gesloten Akkoord
betreffende de geleidelijke
afschaffing van de controles aan
de gemeenschappelijke grenzen
met bijbehorende Slotakte,
Protocol en Gemeenschappe–
lijke Verklaring (22140);
- het wetsvoorstel
Goedkeuring van de op 27
november 1990 te Parijs tot
stand gekomen Overeenkomst
betreffende de toetreding van de
Italiaanse Republiek tot de op 19
juni 1990 te Schengen tot stand
gekomen Overeenkomst ter
uitvoering van het tussen de
Regeringen van de Staten van de
Benelux Economische Utiie, de
Bondsrepubliek Duitsland en de
Franse Republiek op 14 juni 1985
te Schengen gesloten Akkoord
betreffende de geleidelijke
afschaffing van de controles aan
de gemeenschappelijke grenzen,
met bijbehorende Slotakte,
Protocol en Gemeenschappe–
lijke Verklaring (22141);
- het wetsvoorstel Wijziging
van de Vreemdelingenwet, het
Wetboek van Straf recht, het
Wetboek van Strafvordering en
de Uitleveringswet met het oog
op de uitvoering van de op 19
juni 1990 te Schengen tot stand
gekomen Overeenkomst ter
uitvoering van het tussen de
regeringen van de Staten van de
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Benelux Economische Unie, de
Bondsrepubliek Duitsland en de
Franse Republiek op 14 juni 1985
te Schengen gesloten Akkoord
betreffende de geleidelijke
afschaffing van de controle aan
de gemeenschappelijke grenzen
(22142);
het wetsvoorstel
Goedkeuring van het Protocol
betreffende de toetreding van de
Italiaanse Republiek tot het
Akkoord tussen het Koninkrijk
der Nederlanden, het Koninkrijk
België, het Groothertogdom
Luxemburg, de Bondsrepubliek
Duitsland en de Franse
Republiek betreffende de gelei–
delijke afschaffing van de
controles aan de gemeenschap–
pelijke grenzen, ondertekend te
Schengen op 14 juni1985;
Parijs, 27 november 1990 (Trb.
1991, 26) (22207),
- van:
- de motie-Wiebenga over reisdocu–
menten (22140, nr. 18);
- de motie-Wolffensperger over een
unificerend rechtscollege (22140, nr.
19).
(Zie vergadering van 18juni 1992.)
De algemene beraadslaging wordt
heropend.

D

verbaasd zijn. In mijn fractie is ook...
De heer Wiebenga (VVD):
Voorzitter! Kan de heer Van Weezel
iets explicieter zijn. Hoeveel nieuwe
marechaussees zijn er nodig om zijn
fractie tot een vóórstem te bewegen?
De heer Gualthèrie van Weezel
(CDA): Over de marechaussee zijn er
in mijn fractie twee vragen. Over het
steekproefsgewijs controleren aan
de oostgrens, waarom gevraagd
wordt in de motie die ook door de
VVD is ondersteund, hebben wij de
minister horen zeggen dat dit ook
aan de reguliere politie kan worden
overgelaten. Wij zeggen in onze
motie echter heel duidelijk dat dit nu
precies een taak is waarvoor de
marechaussee, meer dan welk
orgaan ook, geschikt is.
De tweede vraag gaat over de
200-plus-formule. Ik heb goed
begrepen dat de VVD indertijd de
motie, die op mijn naam staat,
ondersteund heeft, met als argument
dat de 200 man die aan het vreem–
delingentoezicht worden toege–
voegd, zoveel mogelijk in de
Randstad moeten blijven. De heer
Wiebenga heeft in verband met die
extra manschappen marechaussee
nog het openhouden van kazernes
genoemd. Dat element hebben wij,
mede omdat de VVD bereid was om
die motie te ondersteunen, meege–
wogen. Over die twee elementen
wilden wij dus meer duidelijkheid
krijgen. Met andere woorden, zolang
wij daarover geen duidelijkheid
hebben, is het voor ons onmogelijk
om ja of nee tegen Schengen te
zeggen.

voordelen van Schengen nu juist is
dat grenscontrole zelf vervalt.
Daarvoor is toen een formule
gevonden waar wij en het CDA mee
konden leven. De heer Gualthérie
van Weezel vraagt hoeveel extra
marechaussee of hoeveel extra
politie hij van de regering kan
krijgen.
De heer Gualthérie van Weezel
(CDA): Wij hebben van de regering
begrepen dat er op dit ogenblik een
tekort is aan marechaussee. Wij
hebben tegelijkertijd gezegd dat wij
een zekere creativiteit van de
regering verwachten in het kader van
werving en selectie om op termijn tot
een 200-plus-formule te komen. Er
wordt dan gedacht aan 80 man extra
voor de oostgrens. Zo simpel is dat.
Wij verlangen daarover nog een brief
van de regering.
Ook het volgende punt is al
duidelijk door ons aan de orde
gesteld. Dit werd ook gisteren nog
geïllustreerd door een vermeende
brief van de Italiaanse ambassadeur.
Een dergelijke brief heeft echter
noch mijn fractie, noch mijzelf ooit
bereikt, maar dat terzijde. Feit is dat
wij heel duidelijk een cesuur willen
aanbrengen tussen de Goedkeu–
ringsovereenkomst, de Uitvoerings–
overeenkomst en de Toetredings–
overeenkomst van Italië. Welnu, ook
bij het lezen van de stukken blijft bij
mijn fractie op dit ogenblik door
vormen van onduidelijkheid een
zekere aarzeling bestaan, of wij er op
dit ogenblik wel aan toe zijn om
morgen of overmorgen over
toetreding van Italië te spreken. Wat
dat betreft is er bij ons een zekere
wens om de stemming tot een latere
datum uit te stellen. Maar het gaat
slechts om een signaal. De intentie is
om het hart van de overeenkomst
morgen of overmorgen voor onze
rekening te nemen.

De heer Gualthérie van Weezel
(CDA): Mijnheer de voorzitter!
Tijdens een discussie in de fractie–
vergadering van het CDA is toch
onduidelijkheid gebleven over de
ware intenties van de regering ten
aanzien van de uitvoering van de
motie-Koffeman/Vos, de motie-De
Hoop Scheffer en de motie waar
mijn naam onder staat, inzake de
positie van de marechaussee in het
bijzonder achter de oostgrenzen. Dat
heeft ertoe geleid dat mijn fractie de
regering wil verzoeken, een korte
brief te zenden naar de Tweede
Kamer opdat wij er opnieuw over
kunnen oordelen. Alhoewel mijn
fractie altijd veel waarde gehecht
heeft aan de compenserende sfeer
van Schengen, is de situatie nu
zodanig dat het voor mijn fractie
onmogelijk is om ja of nee tegen
Schengen te zeggen zolang de
positie van de marechaussee niet
geregeld is.
Over mijn tweede punt zult u niet

De heer Van Traa (PvdA): Maar het
ging er natuurlijk om, voorzitter - dat
weten we allemaal - dat een van de

De voorzitter: Aangezien het
amendement-Van Traa/De Hoop
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De heer Van Traa (PvdA):
Voorzitter! Die motie heeft de heer
Van Weezel in derde termijn bij het
hoofdlijnendebat nog gewijzigd, ook
om ons een plezier te doen. Er kan
immers geen sprake zijn van controle
aan de buitengrens. Dat moge toch
duidelijk zijn?
De heer Gualthérie van Weezel
(CDA): Wij hebben dat ook in nauw
overleg met uw fractie gedaan. Een
motie die zo breed mogelijk
gesteund wordt, heeft ook een zo
breed mogelijk draagvlak.

D
De heer Van Traa (PvdA):
Voorzitter! Ik denk dat de regering
dat signaal wel zo snel kan afgeven,
dat wij morgen toch gewoon kunnen
stemmen over de voorliggende
wetsontwerpen.
Ik wil mijn amendement op stuk
22142, nr. 16 intrekken.
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Scheffer (stuk nr. 16) is ingetrokken,
maakt het geen onderwerp van
beraadslaging meer uit.
De heer Van Traa (PvdA): Ik heb er
goede nota van genomen dat de
minister van Justitie gisteren een
positief oordeel heeft uitgesproken
over de twee amendementen die ik
gewijzigd heb, waarvan ik èèn samen
met de heer De Hoop Scheffer heb
ingediend. Het amendement op stuk
nr. 17 behoeft verder geen betoog.
Daarover zijn de argumenten
genoegzaam met de regering
gewisseld. Wij hopen dat het model
dat de minister gaat vaststellen ons
snel zal bereiken.
Het amendement op stuk nr. 20
vervangt het amendement op stuk
nr. 16 (dat inmiddels is ingetrokken).
Collega De Hoop Scheffer en ik
hebben ons de afgelopen dagen
beraden om deze toch nieuwe
procedure in het Nederlandse staats–
recht zo goed mogelijk te
verwoorden. Waar gaat het om? Het
gaat erom dat een ontwerp-besluit
van het Uitvoerend Comité onder–
worpen wordt aan de instemming
van de Kamer. De instemming van
de Kamer is niet aan vormvereisten
gebonden. Dat is ook het verschil
met de goedkeurïngsprocedure van
verdragen, waarbij de uitdrukkelijke
wens van de Kamer om tot
goedkeuring te komen dan een
wetsontwerp vereist.
De Kamer kan de instemming voor
het ontwerp-besluit stilzwijgend
verlenen, dan wel de wens te kennen
geven dat het ontwerp-besluit de
uitdrukkelijke instemming behoeft.
Ook aan het uiting geven van die
laatste wens zijn geen vormvereisten
verbonden. Wel moet duidelijk zijn
dat het de wens van de meerderheid
van de Kamer is. Daarover hebben
wij in het debat ook al van
gedachten gewisseld. Het
amendement is in die zin verbeterd,
dat duidelijk wordt het karakter van
de instemming. Dat was in het
eerdere amendement op stuk nr. 16
bij nadere overweging niet zo
duidelijk.
De heer Schutte (GPV): Voorzitter!
Mag ik één vraag ter opheldering
stellen? De heer Van Traa zegt dat
aan die wens geen vormvereisten
zijn verbonden. Een van de Kamers
kan dus de wens kenbaar maken.
Betekent dit dat de instemming
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alleen van die Kamer dan vereist is,
of betekent het dat in het geval
bijvoorbeeld de Tweede Kamer de
wens uit, dat instemming van de
Staten-Generaal is vereist? Daarover
zou misschien twijfel kunnen
bestaan. Kan de heer Van Traa dit
toelichten?
De heer Van Traa (PvdA): Het lijkt
mij dat, als een van de beide Kamers
om uitdrukkelijke instemming vraagt
en de andere Kamer stilzwijgend
instemt, de Kamer waar stilzwijgend
ingestemd is, formeel het besluit zal
moeten nemen dat uitdrukkelijk
ingestemd is. Daarmee is dan naar
mijn mening de procedure rond. Er
zou anders twijfel kunnen bestaan
over de vraag, wat het gevolg is van
het uitspreken van de wens conform
Iid4.
De heer Schutte (GPV): Maar dat
staat nergens. Er staat, dat het ter
kennisneming wordt gebracht aan de
Staten-Generaal en dan kan een der
Kamers die wens kenbaar maken.
Simpel lezend, zou men kunnen
zeggen, juist omdat u afstand neemt
van de procedure van verdragen, dat
dit kan betekenen dat de Tweede
Kamer uitdrukkelijk instemming
vraagt en als de Eerste Kamer niet
piept, gebeurt er niets of omgekeerd.
De heer Van Traa (PvdA): Nee, dan
zou ik het derde lid aan de heer
Schutte willen voorleggen. Daarin
staat: instemming van de Staten–
Generaal. Dat zijn beide Kamers.
De heer Schutte (GPV): Akkoord,
maar de vraag is dan de volgende.
Als een van die beide Kamers
uitdrukkelijke instemming vraagt,
vraagt zij dat dan alleen voor zichzelf
of vraagt zij het voor de Staten–
Generaal?

De heer Van Traa (PvdA): Dat is niet
voorgeschreven. Waar wij geen
vormvereisten voorstellen voor het
uitspreken van die instemming, is het
naar mijn mening niet aan ons, die
volgorde voor te schrijven. Verder,
voorzitter, wil ik herinneren aan het
handboek van Van der Pot, Donner
en Prakke dat mij dit weekeinde weer
eens geleerd heeft dat ons staats–
recht zich ook zet in onze staatsrech–
telijke gewoonten. Beide indieners
van het amendement hebben zich er
goed van overtuigd dat deze
procedure zich verdraagt met ons
grondwettelijke stelsel. Daarover heb
ik donderdag al iets gezegd, ook op
vragen van de heer Schutte. Ik ben
van mening dat wij een en ander nu
veel beter geformuleerd hebben in
de zin die u bijna onderaan de
toelichting vindt.
De heer Schutte (GPV): Ik bestrijd
ook niet de legitimiteit van de
werkwijze zoals die door de heer Van
Traa wordt voorgesteld. Als het
amendement wordt aanvaard - en
daarop lijkt het toch - is het naar
mijn mening belangrijk dat er
absolute duidelijkheid bestaat over
wat er precies bedoeld wordt.
Vandaar mijn vraag om deze
toelichting. Misschien dat tegen
diezelfde achtergrond ook van de
kant van de regering nog verklaard
kan worden of zij met die wijze van
werken kan instemmen.
De heer Wiebenga (VVD): Ik begrijp
dat als de instemming niet
stilzwijgend verleend wordt, en dus
een behandeling vergt in dit huis, in
het andere huis of in beide, en het
ene huis stemt in en het andere huis
stemt niet in, de instemming ook niet
verleend is?

De heer Schutte (GPV): In de
volgorde zoals die gebruikelijk is of is
dat niet voorgeschreven?

De heer Van Traa (PvdA): Dat is
correct!
Voorzitter! De regering heeft ons
natuurlijk gewezen op de zwarig–
heden die kunnen ontstaan indien
een besluit waarmee ingestemd is
ter vergadering van het Uitvoerend
Comité toch wederom een kleine
wijziging zal ondergaan. Ik dacht dat
wij het bezwaar wat erin zou kunnen
liggen, namelijk dat men formeel nog
een nieuw besluit moet nemen zelfs
indien er in de Kamers geen politieke
moeilijkheden ontstaan, ondervangen
hebben door de oorspronkelijke
termijn die wij, zoals u weet, gezet
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De heer Van Traa (PvdA): Naar mijn
mening vraagt zij dat dan voor dè
Staten-Generaal omdat instemming
van dé Staten-Generaal vereist is en
daarmee de termijn waarbinnen die
instemming geacht wordt te zijn
gegeven, vervalt. Dan zal dus ook de
andere Kamer, die van plan was
stilzwijgend in te stemmen, uitdruk–
kelijk moeten instemmen.
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hebben op dertig dagen, te verkorten
tot vijftien dagen; daarbij in
aanmerking nemend dat artikel 132,
lid 1, van de aanvullende overeen–
komst het mogelijk maakt besluit–
vorming ook schriftelijk te doen
plaatsvinden. Daarvoor is dan dus
geen nieuwe vergadering van het
Uitvoerend Comité meer vereist.
Omdat daarover ook nog discussie
zou kunnen ontstaan, gaan wij er tot
slot van uit, dat de regering ervoor
dient te zorgen dat haar handelwijze
niet in strijd komt met dit
amendement. Dat betekent dus ook
dat in het reglement van orde van
het Uitvoerend Comité duidelijk moet
zijn, dat een besluit voorafgegaan
wordt door een ontwerp-besluit. Het
is dan niet aan ons om te bepalen,
wanneer de regering artikel 132,
derde lid, moet inroepen, of wanneer
er precies sprake moet zijn van een
ontwerp-besluit. In welke fase van de
voorbereiding daarvan sprake zal
zijn, dient in het overleg met de
partners besloten te worden. Het kan
natuurlijk niet de bedoeling zijn dat
een ambtelijk voorontwerp al gaat
gelden in de zin van een besluit, als
bedoeld in het voorgestelde
amendement.

D
De heer Wolffensperger (D66):
Voorzitter! Tijdens de tweede termijn
van het debat over Schengen heb ik
een motie ingediend, die is terecht–
gekomen op stuk nr. 19, bij
wetsvoorstel 22140, en die motie
beoogde een extra impuls te geven
aan de totstandbrenging van een
unificerend rechterlijk collega. De
staatssecretaris van Buitenlandse
Zaken heeft de Kamer toegezegd,
althans het dictum van die motie met
kracht te zullen nastreven. Ik koppel
dat aan mijn overtuiging dat hij
daartoe de intentie en de bereidheid
daadwerkelijk heeft. Dat, voorzitter,
is op dit moment voor mij voldoende
om die motie in te trekken.
De voorzitter: Aangezien de motie–
Wolffensperger (22140, nr. 19) is
ingetrokken, maakt zij geen
onderwerp van beraadslaging meer
uit.

D
Minister Hirsch Ballin: Voorzitter!
De bijdragen van de heren
Gualthérie van Weezel en Van Traa
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behoeven een bijdrage van onze
kant. Ik begin met de opmerkingen
van de eerste over Italië. In eerste
termijn heb ik aangegeven - ik
bevestig dat graag hier nogmaals dat voor elk van de Schengen–
partners geldt dat de overeenkomst
pas in werking kan treden op het
moment dat de betrokken partij
voldoet aan de diverse eisen die in
het verdrag zijn vervat. Ik herinner
me dat in eerste termijn naar voren
kwam of Italië in staat zou zijn, tijdig
de privacywetgeving rond te hebben,
maar dergelijke vragen laten zich
uiteraard ook stellen voor het treffen
van voorzieningen ten aanzien van
controles aan de buitengrenzen, en
überhaupt aan het participeren in het
Schengennetwerk. Voor elk van de
Schengenstaten geldt dat de
overeenkomst volgens onderdeel 1,
tweede alinea, van de Slotakte pas
gaat werken op het moment dat de
voorzieningen zijn getroffen die
vereist worden door het verdrag.
Niet de inwerkingtredingsbepaling
van de ratificatie heeft dat gevolg,
maar het voldoen aan de eisen, als
bedoeld in onderdeel 1, tweede
alinea, van de Slotakte. Dat geldt
voor staten als Italië, Spanje en
Portugal, die naderhand betrokken
zijn bij de Schengensamenwerking.
De heer Gualthérie van Weezel
heeft gesproken over de positie van
de Koninklijke marechaussee. Ik
weet niet of de strekking van zijn
vraag om een brief was, dat hij die
nog in de uren voor de stemming
wilde hebben, of dat hij bedoelde dat
er een nadere toelichting op ons
standpunt zou moeten komen, op
een moment voor de indiening van
de begrotingen, of bij de begro–
tingen. Voor zover dat nodig is, wil ik
uiteraard graag nog verder ophel–
dering geven over onze visie op de
toekomstige taak en plaats van de
marechaussee in de grensregio's.
Misschien is een nadere brief dan
overbodig.

gingen van de regering, hoe goed
ook bedoeld en verwerkt in de
Handelingen van de Kamer, zijn voor
onze fractie onvoldoende. Wij willen
iets concreets zien, met creativiteit
en een toezegging. Wij willen dit
graag zien voor de stemmingen over
de finale overeenkomst. Ik herhaal
de stelling van mijn fractie: Ons "ja"
of "nee" tegen Schengen zullen wij
mede laten afhangen van de inhoud
van die brief. Het spijt mij erg om te
zeggen dat wij het zo hard willen
spelen.
De heer Van Traa (PvdA): Een
herbezinning van het CDA.

De heer Gualthérie van Weezel
(CDA): Om alle misverstanden te
voorkomen: langdurige discussie in
mijn fractie heeft de wens van die
fractie opgeleverd - zij krijgt een
beetje het idee dat het een wat
fluïde zaak is - van een concrete
toezegging van de regering om, in
overleg met de heer Ter Beek, iets
op papier te zetten, waarmee de
Kamer verder kan gaan. Toezeg–

Minister Hirsch Ballin Voorzitter!
Wat wij hier zeggen, bereikt
uiteraard ook het papier, namelijk
dat van de Handelingen van de
Kamer en, zo nodig eerder, van het
stenogram. Ik zal trachten mij zo
duidelijk mogelijk uit te spreken.
Mocht er behoefte aan bestaan dat
dit nog in een brief wordt bevestigd,
dan kan dit uiteraard. Ik heb hier
geen problemen mee.
Laat ik alvast aangeven waarom
het gaat, verwijzend naar mijn
antwoord in tweede termijn, namelijk
dat er voor het kabinet - ik heb toen
ook gesproken in de lijn van het
overleg dat heeft plaatsgevonden
met collega Ter Beek - inderdaad
een probleem is, zoals de heer
Gualthérie van Weezel ook zelf
erkent, namelijk dat zelfs de
capaciteit van de Koninklijke
marechaussee eindig is. Dat is een.
Ten tweede: dat er de bereidheid
bestaat bij het kabinet om de
capaciteit die hiervoor kan worden
vrijgemaakt, beschikbaar te stellen
voor ondersteuning van de politie–
functie in de grensregio's, in het
kader van het vreemdelingentoezicht
dat hier na de inwerkingtreding van
de Akkoorden van Schengen dient te
worden verricht.
Ten derde: dat bovenop de 200
mensen van de marechaussee
waaromtrent wij eerder toezeg–
gingen hebben gedaan, het kabinet
zo nodig enige tientallen extra
mannen c.q. vrouwen van de Konink–
lijke marechaussee voor deze taak
zal trachten vrij te maken.
De heer De Hoop Scheffer heeft
hieraan zijn inschatting toegevoegd,
interrumperend, dat dit inderdaad
nodig zal blijken. Ik hoop dat er geen
twijfel over bestaat - voor zover die
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er mocht zijn, wil ik die bij dezen
graag wegnemen, voorzitter! - dat
wij dit volstrekt ernstig bedoelen en
dat wij ook van onze kant
doordrongen zijn van het grote
belang van een goede vervulling van
de politietaken, ook op het gebied
van het vreemdelingentoezicht en
waar nodig met inschakeling van de
Koninklijke marechaussee in de
grensregio's.
Voorzitter! Ik hoop dat ik duidelijk
ben geweest met deze punten.
Mocht de heer Gualthèrie van
Weezel desalniettemin nog behoefte
hebben aan een brief, dan zal ik
hetzelfde graag, mede namens
collega Ter Beek, in een brief aan de
Kamer bevestigen.

Minister Hirsch Ballin: Mijnheer de
voorzitter! Het lijkt mij eigenlijk het

beste dat ik in een brief bevestig wat
ik de Kamer zojuist heb toegezegd.
Wij zullen ons nog hedenavond aan
het schrijven van deze brief zetten.
Misschien is het mogelijk om het
desbetreffende stenogram bij de
hand te hebben, zodat ik elke discre–
pantie kan vermijden.
De heer Van Traa heeft enige
toelichtende opmerkingen gemaakt
over het gewijzigde amendement
inzake de parlementaire betrok–
kenheid bij de besluitvorming in het
Uitvoerend Comitè. Ik heb reeds
schriftelijk laten weten dat er onzer–
zijds geen bezwaren tegen dit
amendement bestaan. Ik heb daarbij
aangetekend dat het naar ons
oordeel ook verenigbaar is met de
structuur van het verdrag. Ik wil van
mijn kant ook graag ingaan op de
constitutionele vragen die de heer
Van Traa zoëven heeft aangeroerd.
Dat lijkt mij ook van belang omdat
het hier gaat om een nieuw element
in ons staatsrecht dat is toege–
sneden op deze situatie. Het moet
zowel uit het oogpunt van ons
constitutionele recht als uit dat van
de structuur van het verdrag worden
beoordeeld.
Er zijn in dit verband eigenlijk drie
punten te beoordelen. De eerste
vraag is of in het verdrag de ruimte
wordt gelaten voor zo'n nationale
procedure. Het antwoord op die
vraag luidt bevestigend. Het verdrag
spreekt zich niet uit over de manier
waarop in de nationale, in dit geval
Nederlandse, verhoudingen de
beoordeling tot stand dient te komen
alvorens een lid van het Uitvoerend
Comité deelneemt aan de besluit–
vorming en meewerkt aan de
totstandkoming van een besluit.
Daarover laat het verdrag zich niet
uit. Het verdrag laat het dus op dit
punt over aan het nationale recht van
de betrokken staten of men al dan
niet zo'n voorziening zal willen
treffen ten aanzien van de parlemen–
taire betrokkenheid. In dit geval gaat
het om een parlementair instem–
mingsvereiste ten aanzien van de
besluitvorming voordat een ontwerp–
besluit besluit wordt.
De tweede vraag is of ons eigen
constitutionele recht een procedure
zoals voorzien in het voorgestelde
artikel 1a, toelaat. Ook het antwoord
op die vraag luidt naar ons oordeel
bevestigend. In de wetgeving kan bij
de goedkeuring van het verdrag
worden bepaald op welke manier de
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De heer Gualthérie van Weezel
(CDA): Voorzitter! Ik ben
boodschapper. Ik zal de mededelmg
door de minister gedaan, aan mijn
fractie overbrengen, maar ik heb een
heel eng mandaat van mijn fractie,
namelijk om te vragen om zo'n brief.
De heer Van Traa (PvdA):
Voorzitter! Ik kan mij voorstellen dat
het mandaat van de fractie van de
heer Van Weezel zo eng is. Maar
indien de heer Van Weezel in de
brief dezelfde tekst vindt als die
welke de minister hier voorstelt, is hij
dan tevreden?
De heer Gualthérie van Weezel
(CDA): Voorzitter! Twee dingen. De
motie spreekt niet alleen over het
vreemdelingentoezicht. Er is een
interpretatieverschil over steek–
proeifsgewijze controle waartoe de
marechaussee beter in staat is dan
de reguliere politie. Ten tweede
heeft de minister het over "zo
nodig". Wij zeggen niet "zo nodig".
Wij zeggen: regering, heden dient u
tot extra werving te komen om aan
het getal van ten minste 80 te
komen aan de oostgrens. Gezien de
hele ontwikkelingen in Oost-Europa
maakt mijn fractie zich grote zorgen
over de aanzuigende werking in de
richting van Nederland en wil zij
gewoon de marechaussee in de
oost-provincies gemarkeerd hebben.
Zo simpel is het.
De heer Van Traa (PvdA): Dat
begrijp ik, maar dat vroeg ik niet.

interne procedures worden uitge–
voerd. ik bedoel dan de interne
procedures ten opzichte van de
Schengenpartners, in dit geval de
procedure tussen regering en
Staten-Generaal.
De derde vraag is of de werkwijze
van deze bijzondere internationale
organisatie, waarin deze bevoegd–
heden zijn opgedragen aan het
Uitvoerend Comité, dit toelaat. Dan
moeten wij kijken naar de voorzie–
ningen in artikel 132, tweede en
derde lid. In het tweede lid wordt de
schriftelijke besluitvorming toege–
laten. De heer Van Traa heeft ernaar
verwezen. In het derde lid wordt de
mogelijkheid geboden om de defini–
tieve besluitvorming op te houden.
De conclusie is, gegeven het feit dat
een huishoudelijk reglement van het
Uitvoerend Comitè door het
Uitvoerend Comité dient te worden
vastgesteld, dat de werkwijzen zoals
die geregeld worden bij of krachtens
het verdrag, zich niet verzetten tegen
dat wat er vervat is aan regeling in
het voorgestelde artikel 1a.
De drie vragen dienen dus ter
beoordeling van de passendheid van
dit amendement in enerzijds ons
eigen constitutionele recht en ander–
zijds het recht van het verdrag in
kwestie. Die beantwoord ik dus
bevestigend.
De heer Van Traa (PvdA):
Voorzitter! Ik ben zeer verheugd met
deze uitleg van de minister, met dien
verstande dat Schengen een
geschiedenis en een toekomst heeft.
Het is natuurlijk ook de bedoeling
van de indieners, hiermee te trachten
het democratische tekort in overeen–
komsten die handelen over vrij
personenverkeer en justitie, in te
perken. Wij zullen zien hoe dit in de
praktijk zal werken, ook eventueel in
andere verdragen met betrekking tot
deze materie, indien die verdragen er
zijn.
Minister Hirsch Ballin Mijnheer de
voorzitter! Dat is helder. Dergelijke
verenigbaarheidsvragen laten zich
niet bij voorbaat voor alle verdragen
beantwoorden. Ik bevestig nogmaals
dat ook wij dit zien als een nieuw
element in ons staatsrecht en dat
ook wij het belangrijk vinden dat op
deze manier gestalte wordt gegeven
aan parlementaire betrokkenheid bij
de besluitvorming over de aangele–
genheden die hierbij aan de orde
zijn.
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De heer Schutte (GPV): Ik verzoek
de minister ook te reageren op het
interruptiedebat dat ik met de heer
Van Traa had over de interpretatie
van het ontbreken van vormregels.
Deelt hij het standpunt van de heer
Van Traa dat elk der beide Kamers
als eerste het verzoek kan indienen
en dat een verzoek van een der beide
Kamers betekent dat de uitdrukke–
lijke instemming van beide Kamers
vereist is, ongeacht de volgorde?
Minister Hirsch Ballin: Mijnheer de
voorzitter! De manier waarop een
Kamer tot instemming komt, is een
zaak van elk der Kamers der Staten–
Generaal Het amendement voorziet
in de mogelijkheid van stilzwijgende
instemming indien geen van beide
Kamers gebruik maakt van de
mogelijkheid, uitdrukkelijke
goedkeuring door de Staten–
Generaal te verlangen.
De heer Van Traa (PvdA): Wij
moeten nog wennen aan de term.
Het gaat om instemming, niet om
goedkeuring.
Minister Hirsch Ballin Herstel,
"goedkeuring" dient door
"instemming" te worden vervangen.
Het amendement voorziet in de
mogelijkheid van stilzwijgende
instemming wanneer binnen de
termijn van vijftien dagen geen
andersluidend bericht wordt
gegeven. Wanneer een van beide
Kamers de uitdrukkelijke instemming
van de Staten-Generaal verlangt, zal
dit betekenen dat op een of andere
manier de instemming van beide
Kamers moet blijken. De manier
waarop de andere Kamer vervolgens
concludeert tot het gegeven van die
instemming is weer een interne zaak
van die andere Kamer.
De voorzitter: Ik constateer, dat de
minister mede namens de staatsse–
cretarissen heeft geantwoord.
De algemene beraadslaging wordt
gesloten.
De voorzitter: Ik stel voor, morgen
na de lunchpauze te stemmen over
het wetsvoorstel, waarbij ik ervan
uitga dat de gevraagde brief in de
loop van deze avond of morgen–
ochtend de Kamer bereikt, omdat wij
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anders in tijdnood komen wat de
stemming betreft.

Staatssecretaris Ter Veld:
Voorzitter! Ik wil graag beginnen met
de Kamer dank te zeggen voor de
positieve wijze waarop zij dit
wetsvoorstel heeft benaderd.
Misschien is het goed - daarnaar is
verwezen door de heer Schutte,
mevrouw Doelman en de heer Van
Hoof; de laatste zelfs met enige
weemoed, meen ik - iets te zeggen
over het verleden. Ik zal dit vrij kort
doen.
Sinds 1988 - inderdaad, mevrouw
Vliegenthart wees erop, dus ook al
onder het vorige kabinet - vindt
discussie plaats over bijvoorbeeld de
beperking van het recht op de uitwo–
nendennorm, de hoogte van het
minimumjeugdloon en de uitkerings–
rechten van mensen jonger dan 27
jaar. Maar niemand zal het mij
kwalijk nemen als ik begin bij het
regeerakkoord van het huidige
kabinet.
In het regeerakkoord hebben wij
duidelijk vastgelegd, dat de uitwo–
nendennorm voor jongeren beneden
de 21 jaar uitsluitend nog toegepast
zou worden in specifiek omschreven
gevallen, dat voor schoolverlaters
van 21 jaar en ouder een wachttijd
van zes maanden zou worden
ingevoerd vooraleer het recht op
RWW zou worden ingevoerd, waarbij
in dat halfjaar een uitkering zou
worden verstrekt ter hoogte van de
huidige norm van levensonderhoud
van de WFS, met een grotere
vrijlating ten opzichte van de huidige
RWW en dat behalve deze twee

maatregelen en de sluitende aanpak
geen verdere wijziging in de uitke–
ringsniveaus en uitkeringsrechten
voor jongeren beneden 27 jaar
zouden worden aangebracht. Het is
ook aan mij om daaraan zo goed
mogelijk mee vorm te geven. Het is
duidelijk dat wij daarmee bezig zijn
geweest.
Ik dank mevrouw Schimmel voor
haar constatering - zij riep: wat een
triestheid - dat het pad om het
voornemen uit het regeerakkoord tot
uitvoering te brengen niet erg
gemakkelijk is begaan. Wij waren
begonnen met de IWS, de
Inkomensvoorziening werkloze
schoolverlaters, een soort eigen
wetje voor schoolverlaters,
gedurende het eerste halfjaar, met
een IWS-uitkering gelijk aan het
WSF-budget. Maar de
commissie-Kortmann constateerde,
dat een dergelijk apart uitkerings–
regime in een aparte wetgeving
onverstandig zou zijn. Het zou tot
complicaties leiden. Het element
moest worden opgenomen in het
zogenaamde BLN.
De tweede stap was de oorspron–
kelijke wijziging van het BLN, met
aparte normen voor schoolverlaters
en niet-schoolverlaters waarbij, naar
ik toegeef voor het gemak, voor
echtparen en samenwonenden geen
aanpassing van de bijstandsnorm
werd overwogen. Dat is ook
belangrijk voor de discussie die door
de heren Schutte en Van der Vlies is
aangekaart. Wij hebben toen
overwogen schoolverlaters een
halfjaar een lagere uitkering toe te
kennen, maar voor echtparen en
samenwonenden de leefsituatie
prioriteit te geven boven schooltijd
en leeftijd.
De Raad van State achtte dat in
strijd met de gelijke behandeling. Dit
is al een eerste reactie op de vraag
van de heren Schutte en Van der
Vlies of ik bereid ben, het BLN aan te
passen. De Raad van State consta–
teerde bij het oorspronkelijke
voornemen tot wijziging van het
BLN, dat als voor alleenstaanden met
of zonder kinderen de norm kan
worden afgestemd op het niveau van
de studiefinancierlng dezelfde
overwegingen behoren te gelden
voor echtparen en samenwonenden.
Mevrouw Schimmel heeft gelijk.
Het is niet zo gemakkelijk om derge–
lijke voornemens keurig in wetsvoor–
stellen om te zetten. Na het
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Daartoe wordt besloten.
Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:
het wetsvoorstel Wijziging
van de Algemene Bijstandswet
en de Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeids–
ongeschikte werkloze
werknemers in verband met
wijziging van de bijstandsuitke–
ringen voor bepaalde groepen
personen jonger dan 27 jaar
(22163)
De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D
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Ter Veld
mondeling overleg van 23 oktober
1990 kwam het kabinet tot het
nadere besluit, dat de
schoolverlatersnormen zouden
worden afgeleid van de norm voor
18-jarigen van de bijstand en dus
niet van de WSF. Er wordt dan
uitgegaan van de normale syste–
matiek zoals die geldt voor bijstand,
inclusief de koppelingssystematiek.
De schoolverlatersnorm zou gaan
gelden voor alle categorieën, dus
ook voor echtparen en samenwo–
nenden. Het kabinet heeft ook
besloten de doorwerking van een en
ander naar de normen voor degenen
die jcnger zijn dan 21 jaar te vereen–
voudigen.
Op 21 februari 1991 hadden wij
opnieuw een mondeling overleg. Ik
kom daarop terug bij de discussie
over echtparen. Mevrouw
Vliegenthart was toen content met
de toezegging, dat nooit voor meer
dan één van de echtelieden de thuis–
wonendennorm zou worden
toegepast; voor de ander dus de
uitwonendennorm. Een echtpaar zal
toch hooguit in één van de
huishoudens waaruit het voortkomt
wonen.
Ik wil niemand er de schuld van
geven, maar door het hele proces
zijn de wetgevingsmaatregelen voor
degenen die jonger zijn dan 21 jaar
niet eerder van kracht geworden dan
met de inwerkingtreding van het
JWG. Die wens uit de Kamer is dus
in ieder geval volledig gewaarborgd.
Over de voorstellen in het
algemeen maakte de heer Schutte
een heel belangrijke opmerking,
namelijk dat hij van rnening was dat
een budgetonderzoek niet de norm
voor de Algemene bijstandswet zou
kunnen bepalen. Ik ben dat met hem
eens. Voordat wij het BLN invoerden,
werd er inderdaad getracht, de
minimumbestaansnorm af te leiden
van budgetonderzoek. Een van mijn
voorgangers, mevrouw Dales als
staatssecretaris, heeft ook al eens
gezegd dat wie uitgaat van een
uitgavenpatroon voor het bepalen
van de minimumnorm, het risico
loopt dat hij die norm steeds lager
moet stellen, want als je een
bepaalde uitgave niet kunt doen,
wordt dat na verloop van tijd
normaal. Zo hebben wij het dan ook
niet gedaan. In het onderzoek
waarnaar de Raad van State vroeg,
hebben wij alleen nagegaan of er
een onderscheid was tussen de

leefwijze van schoolverlaters en die
van studenten. In beide gevallen
hebben wij niet bekeken of er sprake
was van het juiste minimum.
Mevrouw Dales wees er indertijd op
dat budgetonderzoek in Zuid-Afrika
tot de conclusie leidde dat men
kennelijk geen jas nodig had omdat
men er nooit een kocht, terwijl het
ook daar toch wel eens vriest.
Nogmaals, het onderzoek op verzoek
van de Raad van State had dus niet
te maken met de hoogte van de
uitkering, het was uitsluitend
bedoeld om na te gaan of de
leefwijze van studenten en school–
verlaters het eerste halfjaar
verandert als gevolg van de wijziging
van hun situatie. En wij hebben allen
kunnen constateren dat de grootste
wijzigingen voornamelijk veroorzaakt
worden door het feit dat men een
hogere uitkering krijgt.
De heer Van Hoof merkte op dat
hij het werk van het kabinet als
"baanbrekend" zou willen karakteri–
seren. Vanuit mijn invalshoek hoop ik
dat wij meer banen zullen creëren
dan "breken". Een verdere inventari–
sering lijkt mij niet noodzakelijk.
Mocht de heer Van Hoof van mening
zijn dat bij de herziening van de
Algemene bijstandswet verder–
gaande voorstellen denkbaar zouden
zijn dan door het kabinet zijn
gedaan, dan wacht ik de schriftelijke
inbreng van de fractie van de WD
daarover graag af.
De heer Willems is tegen. Toch wil
ik hem zeggen dat zijn positieve
interpretatie absoluut de juiste is
geweest. Ik dank hem er dan ook
voor dat hij in ieder geval in staat is
geweest, deze positieve interpretatie
door de hele tekst heen terug te
vinden.
Dan nog een algemene opmerking
over het wetsvoorstel. Zelfstan–
digheid is zeker een belangrijke zaak
voor jongeren, die opgroeien en
zelfstandig willen zijn. De eerste zaak
die daarbij hoort is naar mijn
overweging dat degene die
zelfstandig wil kunnen functioneren,
die gebruik wil kunnen maken van
het recht om zelfstandig te wonen,
dat moet kunnen doen op grond van
het eigen arbeidsinkomen.
Zelfstandig zijn ten laste van een
uitkering hebben wij voor mensen
die vroeg gehandicapt zijn en niet
anders kunnen, in de AAW en derge–
lijke gerealiseerd. Onze invalshoek is:
"Zelfstandigheid? Zeker, maar voer

die zelfstandigheid dan wel door
naar de arbeidsmarkt."
Bij de voorgestelde maatregelen,
met name voor de jongeren onder de
21 jaar, zijn een aantal vragen
gesteld over de beperking van de
norm voor uitwonenden. In het
algemeen wordt de norm voor uitwo–
nenden toegepast wanneer deze
noodzakelijk of redelijk is. Wij
hebben daarbij een aantal
voorbeelden genoemd: beide ouders
zijn overleden, de ouders zijn
woonachtig in het buitenland, de
jongere is in het kader van de jeugd–
hulpveriening buitenshuis geplaatst
of de jongere woont al ten minste
een jaar buitenshuis vaor het begin
van de bijstand.
Vanzelfsprekend hebben de
gemeenten via de bijstandswet de
mogelijkheid om, bijvoorbeeld op
basis van een indicatiestelling door
een instelling voor jeugdhulpver–
lenlng, te besluiten dat er ook dan
sprake kan zijn van toepassing van
de norm voor uitwonenden, ook
zonder dat er sprake is van
vermeende plaatsing buitenshuis,
dus wanneer verblijf bij de ouders
niet mogelijk is. Mevrouw Doelman
vroeg hiernaar. Deze mogelijkheden
hoef je niet nader te omschrijven,
omdat je dan alle uitzonderingen
categoraal zou moeten omschrijven,
waardoor je niet meer kunt spreken
van individualisering. De genoemde
mogelijkheid tot individualisering bij
het toepassen van de norm voor
uitwonenden is dus inderdaad
inherent aan de bijstandsnorm.
Wij hebben verder bij de uitke–
ringen voor mensen onder de 21
geen onderscheid meer naar
niveaus. In het eerste halfjaar is
daarvan overigens nog geen sprake,
omdat dan immers de ouders kinder–
bijslaggerechtigd zijn. Wat dat
betreft is er dus enige vereenvou–
diging. Bij echtparen of samenwo–
nenden, als elk van de echtgenoten
jonger dan 21 jaar is, is er een
optelsom van de uitkeringen die elk
als alleenstaande zou hebben, maar
per persoon nooit meer dan de halve
echtparennorm en slechts voor één
de thuiswonendennorm. Ik begrijp
heel goed dat er een discussie kan
zijn - die discussie hebben wij hier al
eerder gevoerd - over de vraag wat
nu grotere gelijkheid is. Is dat de
gelijkheid naar het schoolverlater zijn
en onder de 21 of de gelijkstelling
tussen echtparen c.q. samenwo–
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Ter Veld
nenden en de leefsituatie? Ik moet er
toch op wijzen dat de Raad van
State juist op dit punt mijn eerste
voornemen tot wijziging van het BLN
ten stelligste heeft afgeraden, omdat
ik daarmee een onderscheid zou
maken dat strijdig wordt geacht met
de Grondwet en artikel 26 van het
BuPo. Zou een dergelijk onderscheid
wel worden aangebracht, dan kan
ook een alleenstaande die wordt
geconfronteerd met een beperking
van de uitwonendennorm,
waarschijnlijk met succes een
beroep doen op grond van ongelijke
behandeling. Dus uitvoering van een
dergelijk voorstel zou leiden tot het
schrappen van de gehele uitwonen–
denmaatregel. Nog los van het
besparingsverlies van 56 mln. lijkt
mij dat ook niet de bedoeling.
Voorzitter! Op zichzelf is het zo dat
in het voorstel voor echtparen,
evenals voor alleenstaanden, met
kinderen geen beperking van de
uitwonendennorm wordt aange–
bracht. Voor echtparen zonder
kinderen geldt de beperking slechts
ten aanzien van één van hen. De
maatregel maakt dus het voeren van
een gezamenlijke huishouding
mogelijk, zij het dat het paar in
voorkomende gevallen bij de ouders
van één van hen moet inwonen. Een
ouderlijke bijdrage wordt niet in
mindering gebracht op de bijstands–
uitkering, als er sprake is van wonen
binnen de huishouding van één van
de ouders en als die bijdrage bestaat
uit de normale activiteiten, zoals
bewassing, het beschikbaar stellen
van een kamer en dergelijke. Met
een relatief beperkte ondersteuning
kan er dus in die zin toch sprake zijn
van zelfstandig wonen. Nogmaals, de
maatregel geldt alleen voor nieuwe
gevallen. Echtparen die jonger zijn
dan 21 jaar en nu een bijstandsuit–
kering ontvangen, houden dus de
gewone norm. Dat is een kwestie
van een overgangsperiode.
Voorzitter! Juist omdat ik zelf in de
eerste versie van het BLN een
dergelijk voorstel had opgenomen
om het alleen voor de alleenstaande
jongeren te gebruiken en omdat de
Raad van State zo uitdrukkelijk
adviseerde om dat absoluut niet te
doen, maar om de gelijke behan–
deling daar te laten plaatsvinden
waar het om de leeftijd ging, lijkt het
mij verstandig dat ik adviseer om een
dergelijke wijziging niet aan te
brengen. Voor alle duidelijkheid: ik
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Staatssecretaris Ter Veld: Mevrouw
Vliegenthart heeft inderdaad
gevraagd of er geen mogelijkheid
bestaat om voor alleenstaande
ouders voor wie de lage norm voor
personen onder de 21 jaar of school–
verlaters gaat gelden, als een soort
hardheidsclausule de gemeente de
bevoegdheid te geven om de
gewone eenoudernorm toe te
kennen, als sprake is van een
bijzondere situatie en deelname aan
de arbeidsmarkt absoluut niet
gevergd kan worden en dergelijke. Ik
moet er toch eerst op wijzen dat
tussen de normen voor alleen–
staande jongeren en de alleen–
staande ouders een behoorlijk
verschil zit. In vergelijking met een
alleenstaande schoolverlater zonder
kinderen ontvangt de alleenstaande
ouder onder de 21 jaar een
bijstandsuitkering die per maand
ƒ 700 hoger ligt. Er is dus uitdruk–
kelijk rekening gehouden met het feit
dat een alleenstaande ouder in een
andere situatie verkeert dan een
alleenstaande schoolverlater zonder
kinderen. Bij 23-plussers, waarbij de
gewone normen gelden, ligt de norm
voor een alleenstaande ouder

ongeveer ƒ 360 boven datgene wat
een alleenstaande krijgt. Desalniet–
temin is er voor de gemeente, zoals
bekend, altijd de mogelijkheid, voor
bijzondere en noodzakehjke kosten
een aanvulling te bieden voor
bijzondere bijstand. In de nieuwe
Algemene bijstandswet is er voor de
gemeenten zelfs een iets ruimere
bevoegdheid om aanpassingen in
strikt mdividueel gedefinieerde en
getoetste situaties aan te brengen.
Het verschil tussen een alleen–
staande en een alleenstaande ouder
met kinderen is dus ook bij de
schoolverlatersregeling zeer ruim.
Het duurt een halfjaar. In bijzondere
situaties is er altijd de mogelijkheid
van bijzondere bijstand. En, zoals ik
al zei, in de nleuwe Algemene
bijstandswet kennen wij in artikel 1b
- als ik het goed heb, want ik ken de
nieuwe wet niet uit mijn hoofd - ook
de mogelijkheid dat een gemeente
de uitkering hoger dan de norm
vaststelt, in individuele, dus nooit
categorale situaties. Het is overigens
inderdaad de bedoeling om deze
wijziging van de Algemene
bijstandswet - zij is al voor een deel
geïncorporeerd - op te nemen in de
nieuwe Algemene bijstandswet, die
thans voor behandeling bij de Kamer
ligt. Ik zeg dit ook in antwoord op
een vraag van de heer Van Hoof.
Voorzitter! Allen hebben gevraagd:
staatssecretaris, maakt u het niet
veel te ingewikkeld? Op een aantal
punten is het er inderdaad niet
eenvoudiger op geworden. Ik wees
echter al op enkele punten waar de
zaak er wèl eenvoudiger op
geworden is. Als ik het geheel zou
moeten voorrekenen aan een zaal,
waarbij ik alle normen zou
opnoemen, kan ik mij heel goed
voorstellen dat het ingewikkeld is.
Voor de uitvoering als zodanig is het
echter helemaal niet zo ingewikkeld.
Bij de situatie en de leeftijd kan men
gewoon het bedrag uit de computer
laten rollen. Ik heb van horen zeggen
dat de gemeente Den Haag de hele
invoeringssystematiek al helemaal
klaar heeft. Het is bijvoorbeeld
simpeler geworden, doordat bij de
alleenstaanden die jonger zijn dan 21
jaar, de huidige leeftijdsdifferentiatie
is vervallen. Voor de alleenstaanden
van 21 tot 27 jaar worden mderdaad
twee criteria van belang. Ten eerste
is er de vraag of men al dan niet
schoolverlater is. Ten tweede is er de
vraag of men al dan niet feitelijk bij
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ben dus ook niet van plan om het
BLN opnieuw in die zin te wijzigen.
Mevrouw Vliegenthart (PvdA): Ik
steun de redenering van de staatsse–
cretaris op het punt van de verge–
lijking tussen de categorieën van de
alleenstaande jongeren en de
gehuwde of samenwonende
jongeren die beide beschikbaar
dienen te zijn voor de arbeidsmarkt
en een uitkering ontvangen omdat zij
als werkloos kunnen worden
beschouwd. Ik vind het echter wat
onhelder op het punt van de eenou–
dergezinnen, omdat de situatie bij
eenoudergezinnen, niet per se
generiek, maar in individuele
situaties, zo kan zijn dat er geen
beschikbaarheid voor de arbeids–
markt kan worden gevergd en men
dus langdurig op die lagere norm kan
zijn aangewezen. Daarin verschilt de
sociale positie van dat eenouder–
gezin dus fundamenteel van de
positie van de alleenstaande
jongeren. Als je het vraagstuk van
artikel 26 van het BuPo toepast op
de vraag waar sprake moet zijn van
gelijke behandeling, is de sociale
positie als criterium belangrijker dan
de leeftijd sec.
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Ter Veld
de ouders woont. Deze laatste toets
komt voor de schoolverlaters in de
plaats van de woningdelersregeling.
Er zijn dus enkele vereenvoudi–
gingen, maar er zijn ook enkele
zaken iets ingewikkelder geworden.
Ik heb niet de indruk dat het verschil
in normbedragen als zodanig een
probleem is bij de uitvoering.
Met name de heer Willems is
uitgebreid ingegaan op de
samenhang met de studiefinan–
ciering. Ik moet toegeven dat ik in
1986 de discussie over de Wet op
de studiefinanciering niet intensief
gevolgd heb, hoewel dat een heel
spannende en interessante discussie
was. Ik geloof dat ik in 1986 als
kamerlid vanuit de oppositie de
stelselherziening sociale zekerheid
aan mijn hoofd had.
Ook in reactie op de vragen van de
heer Van Hoof merk ik allereerst op
dat wij inderdaad uitgaan van het
normbudget van de WSF. De WSF
kent, zoals men weet, verschillende
hoogten, bestaande uit het ouderin–
komensonafhankelijk deel en het
ouderinkomensafhankelijk deel. Wij
zijn bij onze eerste invalshoek
uitgegaan van het normbudget. Het
is dus niet de bedoeling, ervan uit te
gaan dat de ouders in principe
onderhoudsplichtig blijven, bijvoor–
beeld bij boven-21-jarigen. Ook al
verplicht het Burgerlijk Wetboek dat
niet, toch is in de WSF de invalshoek
dat er wél een ouderbijdrage wordt
gerekend.
De tweede vraag, met name
gesteld door de heren Van der Vlies,
Schutte en Leerling, was waarom in
de WSF wel een keuze is gemaakt
tussen uit– en thuiswonend en
waarom men niet ook daarbij
uitwonend mag zijn als dat absoluut
noodzakehjk is. Die discussie kwam
iets later dan 1986. Ik herinner mij,
die discussie wél gevolgd te hebben.
Door het vorige kabinet is getracht,
een onderscheid te maken in de
noodzaak van het uitwonend zijn,
met name voor bepaalde sectoren in
het onderwijs. Naar mijn beste herin–
nering is dat gewoon niet zodanig
gelukt dat de Kamer het acceptabe!
vond. Er zit inderdaad ook enig
verschil in. Mede naar aanleiding van
het verzoek van de Raad van State
om dit verder te onderbouwen, zeg ik
dat het studiefinancieringsniveau van
de WSF niet uitgaat van econo–
mische zelfstandigheid. Ik zei al dat
de ouders worden geacht, onder–

Staatssecretaris Ter Veld Ik heb dit
gemotiveerd met het argument dat
solliciteren ook uitstekend vanuit het
ouderlijke huis te doen is en dat
jongeren die studeren, uitwonend
zijn omdat de afstand tot hun

Staatssecretaris Ter Veld: Ik krijg de
indruk dat ik slechts een zeer
voorzichtige boodschap aan mijn
collega de heer Ritzen kan
doorgeven, namelijk dat er in de
Kamer enige vragen aan mij over zijn
gesteld waarom bij hem niet een
zelfde strengheid dan wel soepelheid
in benadering kon plaatsvinden als
kennelijk bij de bijstandswet wel
mogelijk was, maar dat de grote
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houdsplichtig te blijven. Het studiefi–
nancieringsniveau is bovendien een
kostencompensatie, zoals al door de
huidige minister van Onderwijs en
Wetenschappen is aangegeven.
Mede daarom is het naar zijn mening
hooguit gevoelig voor prijscompen–
satie. Wij hebben voor een uitkering
gekozen die binnen het BLN
gekoppeld is. Ook is er bij de studie–
financiering, waar men geacht wordt,
een deel te lenen, een andere
vrijlating van inkomsten uit arbeid.
Men wordt geacht, met de
inkomsten uit arbeid de eigen lening
te kunnen verlagen. Een bijstandsuit–
kering is om niet; men krijgt en hoeft
niet terug te betalen. Daarom
hebben wij gekozen voor een binnen
de bijstand passende systematiek
van vrijlating.
Het huidige voorstel wijkt dus een
beetje af van het regeerakkoord, wat
ik al eerder gemotiveerd heb. Men
krijgt dus niet exact dezelfde norm
als bij de WSF, maar de norm is er
wel in die zin van afgeleid dat wij,
zoals bij de WSF oorspronkelijk is
uitgegaan van de bijstandsnorm voor
18-jarigen, ook hier van de
bijstandsnorm voor 18-jarigen
uitgaan. Het is logisch dat in de
systematiek van de WSF door een
door de Kamer geaccepteerde
andere wijze van verhoging en door
de OV-jaarkaart, die niet aan
bijstandsgerechtigden toekomt, een
ander niveau ontstaat. De koppeling
als zodanig betekent ook weer een
verschil van ongeveer ƒ40. Dat
andere niveau is niet onterecht, want
studenten hebben ook andere
uitgaven, bijvoorbeeld voor ziekte–
kostenverzekeringen.
Er is dus inderdaad enig verschil,
maar de invalshoek is in beide
gevallen gelijk geweest. Je kunt dus
niet zeggen dat een student exact
hetzelfde heeft. Er is een verschil,
dat inherent is aan de keuze dit
binnen de bijstand te regelen.
De heer Schutte (GPV): Die
verschillen waren mij duidelijk. Ik
heb gewezen op het verschil in
keuzevrijheid tussen uitwonen of
inwonen.

opleiding dit vereist. Nogmaals, ik
herinner mij dat er een discussie is
gevoerd over de vraag of dit
inderdaad zo is, maar dat hiervoor
geen adequate oplossing kon worden
gevonden.
Mevrouw Groenman (D66): Als een
student een uitwonendenbeurs krijgt
omdat hij zegt dat hij uitwoont, is
hierop geen enkele toets mogelijk.
Het verhaal erachter, van de onder–
wijsspreiding, begrijp ik wel, maar er
wordt niets getoetst, terwijl voor
andere jongeren allerlei zware
criteria worden aangelegd. Ik blijf er
een enorme ongeüjkheid in zien.
Staatssecretaris Ter Veld: Ik zal aan
mijn collega van Onderwijs
doorgeven dat er bij de Kamer
dringende behoefte aan bestaat,
opnieuw te bezien of het inderdaad
terecht is dat in de Wet op de
studiefinanciering die vrije keuze
bestaat.
Mevrouw Groenman (D66): De Wet
op de studiefinanciering is langza–
merhand helemaai niet meer heilig.
Er zal dus wel een discussie over
gevoerd gaan worden en dan kan dit
daarbij wel degelijk aan de orde
komen.
Mevrouw Vliegenthart (PvdA): Wat
zij zei, hoeft de staatssecretaris niet
namens de fractie van de PvdA door
te geven.
Staatssecretaris Ter Veld Ik zeg de
fractie van de PvdA toe dat ik dit er
uitdrukkehjk bij zal vermelden.
Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Ik
wil nog een nuance aanbrengen. Wij
willen best over de studiefinanciering
praten, niet met deze invalshoek,
maar over de gehele studiefinan–
ciering. Dan kan dit aspect erbij
betrokken worden. Dat bepalen wij
dan wel graag zelf.
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Staatssecretaris Ter Veld: Stel nu
dat iemand op 1 juni de school
verlaat en na verloop van enige tijd
een baan accepteert, maar dat
vervolgens het bedrijf failliet gaat en
hij of zij op dat moment nog niet de
zes maanden heeft gehaald. Dan
krijgt betrokkene geen
WW-uitkering. Is betrokkene

evenwel langer dan zes maanden van
school af, dan is hij zonder meer
geen schoolverlater. Doet het zich
voor in een situatie waarin
betrokkene korter dan zes maanden
geleden de school verlaten heeft,
dan kan hij voor de rest van die
periode nog als schoolverlater
worden aangemerkt, aangezien hij
nog geen nieuw recht op grond van
de WW heeft kunnen opbouwen. Het
totale recht van een schoolverlater
duurt dus zes maanden en dat begint
op het moment dat men als school–
verlater de opleiding beëindigt.
De uitvoerbaarheid is aldus
verhoudingsgewijze vrij gemakkelijk.
Als iemand twee maanden met
vakantie gaat en drie maanden
werkt, loopt hij of zij het risico van
nog één maand een schoolverlaters–
uitkering, om daarna niet meer als
werkzoekend, maar als werkloos te
worden aangemerkt. Dat is de syste–
matiek zoals deze in de wet voorligt.
Voorzitter! Ik kom nu bij de relatie
met de Jeugdwerkgarantiewet. Door
onze keuze om mensen eerst een
halfjaar als werkzoekend en daarna
als werkloos aan te merken, vallen
mensen na een halfjaar inderdaad
onder alle vreugdes en regelgeving
die wij aan werkloze werkzoekenden
toekennen. Voor jongeren is daarbij
relevant dat na een halfjaar een
jongere in aanmerking kan worden
gebracht, als hij of zij schoolverlater
is, voor het JWG. Wij kennen op dit
moment 124 jeugdwerkgarantie–
organisaties, waarvan er een aantal
voor meerdere gemeenten werken.
Dit betekent dat ongeveer in alle
gemeenten sprake is van een actieve
inzet voor het Jeugdwerkgaran–
tieplan. Eerlijk gezegd, zou ik geen
gemeente kunnen noemen waar men
er niet aan werkt. 25% van de
gemeenten is op enigerlei wijze
bezig met het versneld invoeren van
het Jeugdwerkgarantieplan. En er
zijn, zo kan ik melden in antwoord op
een vraag van de heer Van der Vlies,
nauwelijks weigeringen; ik hoop dat
dit ook zo blijft bij de volgende
generatie, respectievelijk het
volgende cohort. De motivatie om
deel te nemen is derhalve hoog.
Ten aanzien van het eerste
kwartaal blijkt uit declaratiege–
gevens, dat ruim 6200 jongeren
deelnemen. De raming voor 1992
gaat uit van 6500 jongeren. Er is dus
eigenlijk geen sprake van een
afwijking tussen de raming en de

actieve deelname. Wij moeten ervan
uitgaan dat, hoewel het op dit
moment allemaal goed loopt, er een
risico bestaat dat een aantal
gemeenten het snelle invoerings–
tempo niet zal kunnen bijhouden. Als
de mvoering voor alle gemeenten
versneld zou moeten gaan - men
heeft de mogelijkheid zelf sneller te
gaan dan onze fasering voorschrijft lopen wij het risico dat het JWG
geen banenpool maar een
inkomenspool wordt. Dat is natuurlijk
niet de bedoeling. Wij beogen niet
mensen uit de bijstandsuitkering
over te hevelen naar een
inkomenspool. Wij proberen hen via
het JWG aan werk te helpen.
Voor de jongeren onder de 21 is in
feite een koppeling tussen JWG en
schoolverlatersuitkering in die zin al
gelegd, dat het JWG al voor hen
geldt. Men kan daarbij na een
halfjaar voor een baan in aanmerking
komen en op die manier zijn eigen
zelfstandigheid via arbeid verwerven.
Voor jongeren boven de 21 is de
relatie naar mijn stellige overtuiging
niet een juiste. Het JWG is geen
compensatie voor een lagere
uitkering. De uitkering betreft het
eerste halfjaar. Na een halfjaar komt
een jongere hetzij in aanmerking
voor het JWG, hetzij in aanmerking
voor een verlengde zoekperiode,
waarbij de uitkering gesteld wordt op
de "normale" hoogte voor een
werkloze. Natuurlijk zou het kunnen
lijken als een soort pleidooi om de
uitkering dan een jaar langer laag te
maken. Dit lijkt mij om een aantal
redenen niet verstandig. Ik denk dat
wij daarmee zowel in strijd komen
met het regeerakkoord, aisook het
risico lopen dat een trage gemeente
de uitkeringssituatie van een jongere
vergaand zou kunnen beïnvloeden.
Bovendien worden schoolverlaters
niet allemaal op hetzelfde moment
21: zij worden niet allemaal 21 op
het moment dat hun schoolperiode
afloopt. Ook daar zou het een
merkwaardig effect geven als wij op
die manier een fasering zouden
aanbrengen.
Tegen de heer Willems en
mevrouw Schimmel zou ik willen
zeggen, dat ik het niet verstandig
vind om zo'n directe relatie aan te
brengen tussen het JWG en de
schoolverlatersuitkering.
Mevrouw Vliegenthart stelde nog
een vraag over de activiteiten van de
RBA's. Inderdaad zijn er enkele
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fracties van oordeel zijn dat zij zelf
best kunnen bepalen wanneer zij dit
aan de orde willen stellen. Een mooie
formulering, toch?
Mevrouw Vliegenthart had een
heel concrete vraag. Zonder in
casuïstiek te willen verzeilen, wil ik
deze hier toch even behandelen. Het
gaat om een schoolverlater die direct
na de opleiding een periode gaat
werken, daarna een tijd in het
buitenland verblijft en vervolgens
werkloos in Nederland terugkeert. Is
dit nu een schoolverlater of niet? Het
maakt niet zoveel uit in welke
volgorde het gebeurt. De schoolver–
latersperiode begint op het moment
dat men de opleiding beemdigt,
ongeacht of men in die periode in
Nederland of erbuiten verblijft. In het
voorbeeld geldt voor de betrokkene
bij terugkeer de gewone
bijstandsnorm, als de periode van
werken plus van verblijf in het
buitenland langer dan zes maanden
duurt. Alleen als iemand opnieuw
naar het onderwijs gaat, wordt de
wachttijd opgeschort. lemand die na
vier maanden uitkering weer naar
school gaat en dan weer een
opleiding afmaakt, bijvoorbeeld in
het buitenland, resteert nog twee
maanden schoolverlatersuitkering.
Mevrouw Vliegenthart (PvdA)
Voorzitter! Waar het om gaat in de
redenering die de staatssecretaris
toepast en waar zij ook het
onderzoek naar heeft laten doen,
betreft de vergelijkbaarheid van de
leefsituatie van een student en van
een schoolverlater ten opzichte van
de situatie dat men arbeid verricht.
De leefsituatie kan dan wezenlijk
verschillen ten opzichte van de
situatie toen men een student was,
en of men dan naar het buitenland
gaat, is een ander chapiter. Is het
dan niet zo dat bij het werkloos
worden de situatie die gold op het
moment dat men werknemer was,
doorslaggevend is en niet het
gegeven dat men daarvoor ook nog
gestudeerd heeft?

92-5759

Ter Veld
RBA's die in de jongeren geen
principiële doelgroep dreigen te zien.
Dat is mogelijk want er zijn veel
aanloopproblemen. Maar daarom
hebben wij in samenwerking met het
CDA en de VNG besloten om in
september te starten met een
monitor– en evaluatiesysteem,
waarbij we per kwartaal de cijfers en
de ontwikkelingen zullen krijgen
toegeleverd. Daaruit zullen wij
moeten bezien of de verwachting
van mevrouw Vliegenthart dat
sommige RBA's de jongeren niet
meer als doelgroep zien, waar is of
niet. Indien afspraken op centraal
niveau niet op een juiste wijze vorm
krijgen, dan geeft ons dat inzicht in
de wijze van vormgeving en de
redenen daarvoor. Op die manier zijn
wij in staat om voor de ontwikkelmg
van zowel het JWG als de andere
activiteiten voor jongere werklozen,
de vinger aan de pols te houden.
Wat zou uitstel betekenen?
Voorzitter! Vuistregel bij deze
maatregel is: ieder maand uitstel
kost 10 mln. Daarom ben ik
dankbaar dat uw Kamer in deze
drukke tijd in staat is geweest, dit
wetsvoorstel op haar agenda te
plaatsen.

dat ik de regering een motie wil
aanbieden die weliswaar niet door
alle maar wel door vele fracties
gesteund wordt, waarin uitgesproken
wordt dat wij na twee jaar willen
bezien hoe het systeem werkt. Wij
denken dan niet alleen aan het uitke–
ringssysteem maar ook aan de relatie
tussen arbeid en het inkomens–
regime.
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat het voorgestelde
uitkeringsregime voor jongeren
evenals de sluitende aanpakvan het
JWG onderdeel uitmaakt van het
jongerendossier;
overwegende, dat er sprake is van
een nieuw uitkeringsregime;
verzoekt de regering de regeling over
twee jaar te evalueren en de Kamer
de resultaten aan te bieden,
en gaat over tot de orde van de dag.

D
Mevrouw Doelman-Pel (CDA):
Mijnheer de voorzitter! Ik dank de
staatssecretaris voor de door haar
gegeven antwoorden. Ik ben blij dat
zij nogmaals heeft geconstateerd dat
er voor individuele gevallen, indien
dat nodig is, mogelijkheden zijn om
via de ABW tot afwijkende
vaststelling van het uitkeringsregime
te komen.
De staatssecretaris heeft op al
onze vragen in eerste termijn geant–
woord. Ik wil nog eens nadrukkelijk
vaststellen dat in onze ogen de
inkomensvoorziening voor jongeren
tot 27 jaar een evenwicht is tussen
rechten en plichten, zowel van de
jongeren als van de organisaties en
de gemeenten in verband met de
aanbieding van arbeid en inkomen.
Voor dit laatste mag van de jongere
duidelijk een echte inspanning
gevergd worden.
Nadat wij het antwoord van de
staatssecretaris gehoord hebben,
kan ik constateren dat wij in een
regime terechtkomen dat redelijk
nieuw voor ons is; een afstemming
tussen arbeid en inkomen. Vandaar,

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden
Doelman-Pel, Vliegenthart, Van
Hoof, Schutte, Van der Vlies en
Leerling.
Zij krijgtnr. 11 (22163).
Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Tot
slot, voorzitter, wil ik hier duidelijk
vaststellen dat voor ons het JWG
nooit een inkomenscompensatie voor
jongeren die geen werk kunnen
vinden, kan zijn. Wij verlangen
duidelijk van jongeren dat zij zelf
initiatieven ontwikkelen. Wij willen
het gebruiken van het JWG ook tot
27 jaar, niet tot een onmogelijkheid
bestempelen maar bezien als een
van de mogelijkheden in het totale
pakket van mogelijkheden om te
komen tot een sluitende aanpak.
Mevrouw Vliegenthart (PvdAj
Voorzitter! Ik kan mij volledig
aansluiten bij de woorden van
mevrouw Doelman. In verband met
de tijd doe ik dat ook.

D

Mijnheer de voorzitter! ik wil de
staatssecretaris graag dankzeggen
voor haar beantwoording. Ik had al
instemming betuigd met het
wetsvoorstel en dat is zo gebleven.
Toch maak ik nog een paar opmer–
kingen. Ik wil de staatssecretaris nog
eens bijvallen als zij zegt dat
zelfstandigheid ook voor jongeren
belangrijk is. Maar als daarvoor
gekozen wordt, moet er ook sprake
zijn van een onafhankelijk inkomen.
Dat legt de koppelmg naar de
arbeidsmarkt. Zo heb ik haar
begrepen. Ik vind dat een heldere
stelhngname, een stellingname die
ook resultaat is, denk ik, van een
leerproces dat wij met elkaar in de
politiek doormaken, in onder–
scheidene verantwoordelijkheden
overigens. Want in de jaren zeventig
en in het begin van de jaren tachtig
is er wel eens wat anders over
gedacht en gesproken. Ik spreek
daar de staatssecretaris op zichzelf
niet op aan, ik constateer dit in zijn
algemeenheid. Ik denk daarbij ook
aan de discussies die wij hadden
over het zelfstandig woonrecht vanaf
18 jaar.
Ik heb instemming betuigd met het
verzoek om evaluatie, zoals ook blijkt
uit de ondertekening van de motie Ik
maak echter van deze tweede
termijn nog gebruik, omdat ik nog
even aandacht wil vragen voor het
volgende. Er werd uitemdelijk toch
nog wat terughoudend gereageerd
op het punt van de uitwonen–
dennorm, waar de leeftijd het op
zichzelf in zich draagt dat daar
kritisch naar gekeken wordt en op de
vergelijking tussen iemand die zich
klaar maakt voor, respectievelijk
beschikbaar stelt voor de arbeids–
markt en iemand die studeert. De
SGP heeft nooit echt begrepen
waarom iemand die in de stad kan
en gaat studeren waar zijn of haar
ouders wonen en toch kiest voor een
ander adres dan dat van de ouders,
zonder nader onderzoek en zonder
nadere randvoorwaarden, in
aanmerking komt voor die uitwonen–
denbeurs, terwijl er geen noodzaak
bestaat voor het niet meer bij de
ouders wonen en terwijl er, dat is
toch bekend, ook heel erg wordt
geleund op de thuissituatie. Ik heb
dit al herhaaldelijk gezegd en ik denk
dat ik dat maar moet blijven doen, in
de hoop dat die gestage drup de
steen toch nog een keer uitholt.

De heer Van der Vlies (SGP):
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DeheerVan Hoof (VVD):
Voorzitter! Ook ik dank de staatsse–
cretaris voor de antwoorden op de
vele vragen die ik heb gesteld. Ik heb
overigens begrepen dat mijn vragen
bij een aantal fracties de gedachte
hebben opgeroepen dat daaruit
moest worden afgeleid dat mijn
fractie zich misschien zeer kritisch
ten opzichte van dit wetsvoorstel zou
willen opstellen. Laat ik dat misver–
stand dan bij dezen wegnemen. De
intentie van de wet spreekt ons wel
degelijk aan. Het woordspelletje van
de staatssecretaris over
"baanbrekend" en "baanbevor–
derend" zal ik niet proberen te
verscherpen. Ik denk dat zij heel
goed heeft begrepen waar het om
gaat. Dat is ook de reden geweest
voor mijn fractie om de motie die
daarnet is ingediend mede te
steunen. Het gaat daarbij wat ons
betreft met name om de samenloop
van de werking van het Jeugdwerk–
garantieplan en deze maatregelen en
niet zozeer over de vraag of dit uitke–
ringsregime op zichzelf staand nu
wel of niet geëvalueerd moet
worden. Zoals gezegd, wat mij
betreft zijn de effecten over twee
jaar van het totaal erg belangrijk.
Ik vind het jammer dat de staats–
secretaris misschien wat gemakkelijk
gezegd heeft dat de inventarisatie
die ik heb gevraagd niet noodzakelijk
is en dat, als de WD-fractie vindt
dat er op een aantal punten verder
gegaan moet worden, zij dat dan wel
zal zien in de schriftelijke voorbe–
reiding. Ik vind dit daarom jammer,
omdat er ten minste een paar onder–
delen zijn die op dit moment best
aan de orde zouden kunnen komen.
Wanneer in dit wetsvoorstel wordt
gesproken van de harmonisering van
de 18-, 19- en 20-jarigen, dan
vermag ik niet in te zien waarom ik
dan ook niet de harmonisering van
de 21- en 22-jarigen tegelijk mag
meenemen. En als het gaat om de
koppeling naar het minimumloon,
stel ik in de richting van de staatsse–
cretaris vast, dat ik daar nu wel over
moet praten, omdat in de schrifte–
lijke voorbereiding van het
wetsvoorstel straks het minimumloon
niet aan de orde is. Dus die kans
voor de harmonisering van leeftijd bij
het minimumjeugdloon zou ik op dit
moment niet willen laten lopen

Mevrouw Groenman (D66):
Voorzitter! Excuses namens
mevrouw Schimmel dat zij hier niet
kan zijn. In haar plaats zal ik in
tweede termijn het woord voeren.
Ik heb in 1982 een motie
ingediend waarin samenhangend
inkomensbeleid voor jongeren werd
gevraagd, een adviesaanvrage aan
de Raad voor het jeugdbeleid. Dat
werd prachtig. Maar als ik het nu
allemaal overzie, hangt het toch niet
erg met elkaar samen. De staatsse–
cretaris heeft gezegd dat op verzoek
van de Raad van State een
onderzoek is geweest naar het
verschil in budget, in inkomensbe–
steding van werkzoekende school–
verlaters en studenten. Zo'n
onderzoek is buitengewoon aardig,
maar ik denk dat je het dan bij heel
verschillende groepen zou kunnen
doen. Het is enigszins willekeurig dat
het op dit punt gedaan is, zonder
daaraan overigens consequenties te
verbinden.
De zelfstandigheid is belangnjk
voor jongeren, aldus de staatssecre–
taris, en wie zelfstandig wil functio–
neren, moet dat kunnen op grond
van het arbeidsinkomen. Dat is wel
eens anders geweest in deze Kamer.
Als ik kijk naar hetgeen er vanuit een
oogpunt van jeugdbeleid en emanci–
patie in deze Kamer is gezegd,
constateer ik dat wij kennelijk nu een
andere lijn volgen. Wij zeggen nu:
dat kan alleen op grond van arbeids–
inkomen.
Wij blijven er moeite mee houden
dat de uitwonendennorm wel kan
gelden voor studenten en slechts
onder zeer strikte voorwaarden voor
andere jongeren. Wij hebben
overwogen een motie ter zake in te
dienen. Wij denken inderdaad dat
het ook kan in het kader van de
studiefinanciering omdat mijn fractie
er niet gerust op is, dat de studiefi–
nanciermg niet alsnog gewijzigd zal
worden. Als wij nu zeggen, dat deze
jongeren ook recht moeten kunnen
hebben op een uitwonendennorm,
halen wij misschien iets overhoop
dat later weer teruggehaald moet
worden. Ik ben het er echter wel
mee eens dat er sprake is van een
ongelijkheid. De Raad van State
heeft ook gelijk als hij zegt, dat de
regering geen objectieve rechtvaar–
digingsgrond heeft aangedragen.
Ik heb de staatssecretaris horen
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zeggen dat veranderingen in de
jongerenuitkeringen tegelijk
ingevoerd worden met de invoering
van het Jeugdwerkgarantieplan. Ik
zou dan toch nog eens het
amendement dat D66 samen met
Groen Links heeft ingediend, in
herinnering willen roepen. Ik heb uit
het voorlopig verslag begrepen dat
ook de Partij van de Arbeid, althans
indertijd, vond dat, als het JWG
gefaseerd werd mgevoerd, ook de
bijstelling van de jongerenuitke–
ringen gefaseerd moest worden
ingevoerd.
Mevrouw Vliegenthart (PvdA): Nee,
dat heeft u verkeerd begrepen. Wat
er toen dreigde te gebeuren, was,
dat verlaging van de uitkeringen voor
jongeren van 18 tot 21 jaar vóór zou
ïopen op de invoering van het Jeugd–
werkgarantieplan voor diezelfde
categorie. Wij hebben nooit gezegd
dat wij een directe relatie aanleggen
met de maatregel voor boven–
21-jarigen. Het gaat om een
maatregel die betrekking heeft op
het eerste halfjaar analoog aan de
wachttijd in de RWW voor 18- tot
21-jarlgen. Daar leggen wij die
koppeling tussen invoering JWG en
die maatregel.
Mevrouw Groenman (066): Dan is
mij dat verkeerd doorgegeven. Wij
verkeerden in de veronderstelling dat
de Partij van de Arbeid dat wel een
logische relatie vond. Nu wordt er
iets gedaan bij ouderen die geen
recht hebben onder het JWG te
vallen. Dat vinden wij op dit moment
inconsequent. Het zou geleidelijk
moeten oplopen. Nogmaals, wij
bevelen dat amendement in de
aandacht aan. Wij vinden het
amendement beter dan de motie van
mevrouw Doelman. Wij zouden die
motie wellicht wel kunnen steunen,
maar wij vinden dat eerst het
amendement een kans moet krijgen
omdat wij anders twee jaar iets
scheefs laten bestaan en dan op
grond van een evaluatie zeggen, dat
het misschien anders had gemoeten.

D
De heer Willems (Groen Links):
Voorzitter! Ik dank de staatssecre–
taris voor haar zeer bondige en
heldere beantwoording. Zij riep mij
op om met name het positieve
aspect van mijn beoordeling te laten

23 juni 1992
TK92

92-5761

Willems
prevaleren en wel in de zin, dat het
nog veel slechter had gekund Er
lagen nog veel slechtere voorstellen
op tafel en dan valt dit voorstel
natuurhjk mee. Ik heb tegelijkertijd
gezegd dat het een verslechtering is
en blijft. Dat is voor ons de doorslag–
gevende reden, het voorstel niet te
steunen.
Wat ik in mijn eerste termijn
aangaf, gebeurde eigenlijk precies bij
de beantwoording van de staatsse–
cretaris toen er een interruptiede–
batje ontstond over de parallel
tussen studiefinanciering en uitke–
ringen voor schoolverlaters. De
staatssecretaris geeft in haar beant–
woording eigenlijk haarscherp aan
dat er enorm veel verschil blijft
bestaan - en ook wordt geaccep–
teerd - tussen de systematiek van de
studiefinanciering en die van de
uitkering in het kader van het BLN en
de bijstandswet en dat de hoogte
van de uitkering het enige is dat
overeenstemt. Er vindt dus qua
inkomensniveau voor schoolverlaters
en studerenden een nivellering
plaats. Het feit dat de systematiek
blijft verschillen, maakt het wellicht
voor de uitvoeringsorganisaties
gemakkelijk een en ander te
berekenen, doch voor degenen die
daarvan de dupe zijn is het niet altijd
gemakkelijk te begrijpen - ook
bijvoorbeeld vanwege de verschil–
lende indexeringen, vanwege de
verschillende componenten die in
het bedrag zitten of daaraan toege–
voegd worden - dat er altijd
verschillen blijven in uitkerings–
niveau, terwijl er wel een soort
parallel wordt nagestreefd. Althans
dat neemt de regering voortdurend
als leidmotief voor het wetsvoorstel.
Tegelijkertijd heb ik gezegd: nu we
een verslechtering aanbrengen in de
jongerenuitkeringen, parallel aan die
van de studiefinanciering, dreigt
natuurlijk het gevaar van haasje–
over-springen, en van nieuwe
verslechteringen in de studiefinan–
ciering, die weer gebaseerd zijn op
de verslechteringen die nu al worden
doorgevoerd bij de jongerenuitke–
ringen. En jawel, er wordt nu al
openlijk gesproken over het
afschaffen van de thuiswonen–
dennorm binnen de studiefinan–
ciering, en zelfs de staatssecretaris
is bereid om dat aan haar collega
van Onderwijs en Wetenschappen,
zij het in zeer bescheiden mate, voor
te leggen als een in deze Kamer

gerezen wens. Ik wil mij aansluiten
bij degenen die zeiden: niet namens
mij. Ik wil dat haasje-over-springen
nu juist voorkomen, iets wat
mevrouw Vliegenthart ook terecht
opmerkte. Om dit nog eens duidelijk
te illustreren wijs ik op iets wat ik in
mijn eerste termijn al heb gezegd,
namelijk dat ik vind dat je de uitwo–
nendennorm in de bijstandswet en
de uitkeringen van jongeren in stand
moet laten. Daarmee ga ik niet in op
de suggestie van de heer Van der
Vlies om dit als normaal door te
trekken naar 21 –jarigen. Ik vind dat
je 18- tot 21-jarigen die uitwonend
zijn in het kader van hun studie, en
die dus ook als schoolverlater
uitwonend zijn, niet moet dwingen
om een aantal maanden thuis te
gaan wonen, om van daaruit te gaan
solliciteren omdat dat voor de
schatkist goedkoper is. We hadden
nu juist het systeem bedacht om de
economische zelfstandigheid vanaf
18 jaar zoveel mogelijk te vergroten,
wat nog niet over de gehele breedte
voor de 18- tot 21-jarigen is
ingevoerd. Het zetten van een stapje
terug op het gebied van de econo–
mische zelfstandigheid lijkt me in
strijd met de ontwikkeling die we in
de afgelopen jaren hebben gepropa–
geerd.
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De heer Van der Vlies (SGP): Ik
mag er de heer Willems aan herin–
neren dat ik het begrip "schatkist" bij
mijn argumentatie ten enenmale
buiten beeld heb gehouden. Het is
een argument, maar bepaald niet het
gewichtigste.
De heer Willems (Groen Links): Ik
heb de indruk dat uw argumentatie
van meer principiële aard is dan die
van de regering. De argumentatie
van de regering wordt min of meer
volledig door de zorgen om de
schatkist gedomineerd. De princi–
piële argumenten wegen bij de
regering veel minder. Dat maakt
overigens voor de uitkomst van uw
beider conclusies niet veel uit, want
die komen op hetzelfde neer. Ik zie
dat ook de regering al weer denkt
aan het schrappen van de thuiswo–
nendennorm in de studiefinanciering,
waarmee men dicht komt bij uw
principiële redenering.
Om deze neerwaartse spiraal
tegen te gaan, wil ik de volgende
motie aan de Kamer voorleggen.

Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslagmg,
constaterende, dat de regering het
recht op de uitwonendennorm voor
18- tot 21-jarige schoolverlaters
aanzienlijk wil beperken;
van oordeel, dat dit voornemen
onverenigbaar is met zowel de
huidige leeftijd voor meerderja–
righeid als de bevordering van
economische en zorgzelfstandigheid
voor jongens en meisjes;
verzoekt de regering af te zien van
haar voornemen tot beperking van
de uitwonendennorm,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter Deze motie is
voorgesteld door het lid Willems.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.
Zijkrijgtnr. 12 (22163).
De heer Willems (Groen Links):
Voorzitter! Ik zie de ondersteuning
van mijn motie als een puur
technische zaak!
Het andere punt, waarvoor
mevrouw Groenman al aandacht
vroeg, is het amendement van de
leden Schimmel en Rosenmöller, die
nu zijn vertegenwoordigd door
mevrouw Groenman en de heer
Willems. Dat betreft de parallel met
het Jeugdwerkgarantieplan en de
Jeugdwerkgarantiewet. De
weerstand die de staatssecretaris
daartegen nu ten toon spreidt, is in
feite vooral geïnspireerd door het feit
dat het JWG nog geen sluitend
karakter heeft. Er komen dus veel
jongeren nog niet in het JWG terecht
als zij schoolverlater zijn, terwijl het
naar mijn idee juist de bedoeling van
het JWG was dat het een sluitende
aanpak zou garanderen. Wellicht zou
dat niet onmiddellijk gebeuren - er is
enige tijd nodig om dat tot stand te
brengen - maar juist de perspectief–
volle wijze waarop volgens de staats–
secretaris gemeenten met het JWG
bezig zijn, waarbij zij proberen om in
dat kader zinvolle banen te
scheppen, zou er toch toe moeten
leiden dat op 1 januari 1993, of
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Willems
zoveel later, een parallel met de
jeugdwerkgarantieplaatsen moet
kunnen worden gelegd. Ons
amendement om die relatie nu al te
leggen, en niet pas na twee jaar te
kijken of dat allemaal nog wenselijk
is - de gedachte die spreekt uit de
motie van mevrouw Doelman - is
beter. Het gaat natuurlijk niet om de
hele categorie die nu ineens op de
arbeidsmarkt zou verschijnen. Het is
een groep die de komende jaren
mondjesmaat als schoolverlater op
de arbeidsmarkt komt. Deze groep
moet via het JWG op te vangen zijn.
Dat is de opdracht waarvoor de
regering staat, gelet op haar eigen
intentie om de JWG-regeling een
sluitende aanpak te laten zijn.
Voorzitter! Laat dit mijn bijdrage
zijn aan het bevorderen van de
economische zelfstandigheid, ook
van jongeren vanaf 18 jaar.

D
Staatssecretaris Ter Veld:
Voorzitter! Ik begin met een
opmerking in de richting van
mevrouw Groenman. Het onderzoek
dat wij hebben gedaan, mede op
verzoek van de Raad van State, was
niet bedoeld als een inkomenson–
derzoek. Het was uitsluitend bedoeld
om na te gaan of de leefsfeer van
studenten, scholieren zich wijzigde in
het eerste halfjaar nadat men de
school verlaten had. De heer Schutte
heeft een vrij principiële vraag
gesteld. Wij maken geen normen op
grond van budgetonderzoek. Wij
maken in Nederland de normen,
afgeleid van het minimumloon. Het
lijkt mij heel verstandig om de
discussie of dit hoog of laag is en
om welk budget het gaat, niet te
voeren. Het onderzoek had
uitsluitend tot doel om na te gaan of
de leefsituatie, de leefsfeer van
iemand zich wijzigt in dat halfjaar.
Voorzitter! Ik kom bij de motie van
mevrouw Doelman en vele anderen.
Wij hebben inderdaad bij het JWG,
omdat het hierbij ook om de
sluitende aanpak gaat, de afspraak
om dit constant in de gaten te
houden. Dit betekent dat er per drie
maanden informatie verstrekt wordt.
Er is tussen CBA, VNG en SZW een
afspraak om een onderzoek te laten
doen door het NEI naar de gang van
zaken rondom het JWG. Het lijkt mij
belangrijk om de motie in dat kader
te zien. Het is goed om over twee
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jaar meer inzicht te hebben in de dan
voor die generatie geldende
sluitende aanpak. Hoe werkt het?
Hoe werkt het JWG erop in? Wat
was het effect van de gang van
zaken?
Op zichzelf is er voor de 18- tot
21-jarige schoolverlaters, juist voor
de groep onder de 21, het eerste
halfjaar geen sprake van een
wijziging in het regime en de uit– en
thuiswonendennorm. De ouders
kregen al kinderbijslag. Ik zeg dit
nogmaals in de richting van de heer
Willems. Men kan zich via het JWG
zijn eigen economische zelfstan–
digheid verwerven, als men niet op
een andere wijze een baan kan
vinden, op grond waarvan men door
eigen arbeid in eigen inkomen kan
voorzien, waarna men daar kan gaan
wonen waar men het zelf verkiest.

kunnen hebben tegen het onderzoek,
zoals de staatssecretaris dit heeft
geformuleerd en zoals het in de
motie is gevraagd, ofschoon ik de
tekst niet meer exact voor ogen heb.
Het gaat mij erom dat een dergelijke
evaluatie losstaat van onze wens om
nu al die koppeling met elkaar af te
spreken. Als je het vrijblijvend
formuleert, in de zin van: wij zullen
straks eens kijken hoe het JWG
uitpakt met de andere elementen die
voor een sluitende aanpak gelden,
dan houd je een aantal jaren
onzekerheid over de afstemming van
de uitkeringsregeling en de JWG.
Die afstemming zou ik juist graag via
ons amendement willen afspreken.

De heer Willems (Groen Links):
Voorzitter! Voor alle duidelijkheid.
Het lijkt mij niet dat wij bezwaar

Staatssecretaris Ter Veld:
Voorzitter! Het is volstrekt duidelijk,
ook gezien de ondertekening van de
motie, dat de indieners van de motie
beogen zicht te blijven houden op de
werkelijkheid. Geen van de indieners
van de motie heeft een dergelijke
relatie tussen JWG en voorgenomen
maatregelen in de bijstandssfeer op
dezelfde wijze gelegd als de heer
Willems en mevrouw Schimmel. Die
relatie kan ook niet in de motie
zitten, zoals mevrouw Doelman zelf
ook aangaf.
De heer Willems legt opnieuw vast
dat er tussen het JWG en deze
maatregelen een directe relatie moet
liggen. Ik heb al aangegeven dat dit
naar mijn opvatting juist niet het
geval dient te zijn. Ik zie de relatie
ook niet, omdat het JWG in werking
treedt na een halfjaar en omdat bij
de mensen boven de 21 na het
halfjaar van de periode van werkzoe–
kende de normale uitkering gaat
gelden, wanneer men een verlengde
zoektijd krijgt, bijvoorbeeld niet in
het JWG behoeft te worden
opgenomen. Ik zie de relatie dus
niet. Door de vertraging in deze
behandeling, die wij mede met z'n
allen hebben veroorzaakt door
keuzen die de Raad van State niet
accepteerde en dergelijke, hebben
wij nu de situatie dat de JWG al in
werking is terwijl deze maatregel nog
behandeld moet worden. Wie had
dat kunnen denken!
Voorzitter! De heer Willems legt in
zijn motie nogmaals vast dat hij de
zorgzelfstandigheid van jongens en
meisjes met name wil zien in het
toekennen van een bijstandsuitkering
op grond waarvan men buitenshuis
ook kan functioneren. Die motie
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Mevrouw Doelman-Pel (CDA):
Voorzitter! Voor alle duidelijkheid: de
interpretatie van de motie, zoals de
heer Willems die gaf, is niet de
mijne. Ons gaat het om de sluitende
aanpak. Er zijn verschillende
elementen belangrijk. Het JWG,
maar ook de scholing, de terugkeer
naar het onderwijs, het aanbieden
van een baan, ook via de arbeidsbe–
middeling bijvoorbeeld. Wat dit
betreft vragen wij in het kader van
de sluitende aanpak en het nieuwe
uitkeringsregime inderdaad een
onderzoek. Het gaat niet alleen om
het JWG.
Staatssecretaris Ter Veld:
Voorzitter! Misschien is het duidelijk
dat het onderzoek van het NEI gaat
over het JWG en de gevraagde
elementen. Als de Kamer de motie
zou aannemen en ik het
NEI-onderzoek naar de Kamer
toestuur, kunnen wij op dat moment
bekijken of vraag en aanbod op
elkaar aansloten of dat er verder
materiaal nodig is. Het JWG en de
gang van zaken zal hierbij zeker vaak
aan de orde komen. In die zin,
voorzitter, lijkt het mij heel
verstandig om als wij het
NEI-rapport hebben, verder te kijken.
Als de Kamer deze motie wil
aannemen om dat vastgelegd te
hebben, heb ik hier geen enkel
bezwaar tegen.
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Ter Veld
spreekt mij natuurlijk op geen enkele
wijze aan. Ik zou het begrip
"zorgzelfstandigheid" veel liever
definiëren als een wijze waarop
mannen en vrouwen, onafhankelijk
van sekse en burgerlijke staat, de
zorg voor een eigen huishouden, hun
eventuele kinderen en de zorg voor
een eigen arbeidsinkomen als hun
eigen verantwoordelijkheid op zich
nemen. In die zin zit ook bij de
zorgzelfstandigheid en de econo–
mische zelfstandigheid in al onze
discussies de actieve deelname aan
de arbeidsmarkt opgesloten. De heer
Van der Vlies zou het niet beter
hebben kunnen zeggen: zelfstan–
digheid uitstekend, maar dat doe je
wel door je eigen arbeidsmarkt–
deelname. Als dat niet mogelijk is,
dan hebben wij altijd de
AAW-uitkering voor mensen met een
handicap.

De algemene beraadslagmg wordt
heropend.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Mijnheer de voorzitter!
Verleden week woensdag heb ik hier
een– en andermaal gezegd dat het
wetsvoorstel inzake de Algemene
nabestaandenwet een goed
wetsvoorstel is. Het beschermt
degenen die bescherming nodig
hebben en dat geldt zeker sinds de
verbeteringen die de staatssecretaris
heeft aangebracht. Tegelijkertijd heb
ik de vraag aan een ieder hier
voorgelegd of het wetsvoorstel nog
verbeterd zou kunnen worden. De
PvdA-fractie wil graag dat meer
recht wordt gedaan aan de
maatschappelijke ongelijkheid die
bestaat tussen mannen en vrouwen.
Daartoe hebben wij een inkomens–
toets ontwikkeld die erop neerkomt
dat mensen met een kleine baan en
een laag inkomen, meestal oudere
vrouwen en vrouwen met kleine
kinderen, meer uitkering krijgen en
mensen met een redelijk tot hoog
inkomen minder of geen uitkering.
Deze gedachte had verleden week
nog niet tot een amendement geleid,
omdat tot voor zeer kort het
ILO-verdrag 121 een blokkade leek
te vormen. Dat is naar mijn idee
sinds de brief van het ILO veranderd.
Ruimte dus voor ons idee. Verleden
week heb ik de vraag aan de Kamer
voorgelegd in hoeverre dat idee op
steun zou kunnen rekenen. De
essentie ervan was tijdens de schrif–
telijke behandeling uiteengezet.
Aan het eind van het debat heb ik
vastgesteld dat die steun er behalve
bij Groen Links niet was. Ik heb toen
gezegd: dan kunnen wij nu stemmen,
want ik wil niet dat de afhandeling
van een op zichzelf goed
wetsontwerp zonder zin wordt
opgehouden tot misschien wel na de
zomer. Mevrouw Brouwer vroeg
vervolgens om een schorsing. Zij was
inmiddels zo gecharmeerd van ons
idee dat zij zelf een amendement

wilde indienen. Het spreekt vanzelf
dat ik, toen die schorsing een feit
was, mijn idee nader heb uitgewerkt.
Dit heeft geresulteerd in een
amendement dat door mevrouw
Brouwer mede is ondertekend. Nu
kan kristalhelder blijken hoe de
diverse fracties erover denken.
Ik wil daarbij de VVD-fractie in het
bijzonder aanspreken, omdat zij in
eerste termijn een helder verhaal
heeft gehouden dat mijns inziens
noopt tot steun aan dit amendement.
Ten eerste heeft de WD-fractie erop
gewezen dat juridisch gelijke behan–
deling in maatschappelijk ongelijke
situaties noopt tot het rekening
houden met die verschillen. De heer
Linschoten wees er terecht op dat
het nogal wat uitmaakt of je als
weduwe achterblijft met kleine
kinderen na het overlijden van de
kostwinner of dat je zelf kostwinner
bent zonder kinderen en je verzor–
gende partner overlijdt. Aan die
ongelijke situaties beoogt dit
amendement recht te doen.
Ten tweede heeft de WD-fractie
gezegd dat bepalend voor het
antwoord op de vraag of er een
langlopende nabestaandenuitkering
moet zijn niet het gegeven is van het
overlijden van de partner op zichzelf,
maar het gegeven van de arbeidspar–
ticipatie. Met andere woorden:
bepalend dient te zijn of je van
mensen kunt en mag verwachten dat
zij door betaald werk in hun
onderhoud voorzien. Terecht! Dit
betekent dat mensen, die erin slagen
zelf een redelijk inkomen te
verdienen, geen recht hoeven te
krijgen op een langlopende,
inkomensonafhankelijke uitkering.
Dat is precies wat met dit
amendement wordt beoogd.
Ten derde heeft de WD-fractie
gezegd dat zij bij de vormgeving van
een nabestaandenwet, gesteld voor
de vraag of er meer sprake moet zijn
van een verzekeringselement of meer
van een behoefte-element, kiest voor
het laatste. Ook daarop sluit dit
amendement aan. Immers, mensen
die niet behoeftig zijn, omdat zij zelf
een redelijk inkomen hebben, krijgen
ingevolge dit amendement geen
uitkering meer, terwijl de mensen die
wel behoeftig zijn meer krijgen.
De logica gebiedt derhalve, zo
komt het mij voor, dat de
VVD-fractie dit amendement moet
steunen.
Ter toelichting merk ik nog het
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De algemene beraadslaging wordt
gesloten.
De voorzitter: Ik stel voor, af te zien
van artikelsgewijze behandelmg en
morgen na de lunchpauze te
stemmen.
Daartoe wordt besloten.
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
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),
- van:
- de motie-Doelman-Pel/Kalsbeek–
Jasperse over aanpassingen van
pensioenregelingen aan de
Algemene nabestaandenwet (22013,
nr. 23).
(Zie vergadering van 17 juni 1992.)

De voorzitter: Mij is gebleken dat
vorige week om heropening van de
beraadslaging is gevraagd in verband
met de mogelijke indiening van
amendementen. Tegen die achter–
grond geef ik eerst het woord aan
mevrouw Kalsbeek en vervolgens
aan mevrouw Brouwer. Daarna zal ik
nagaan of nog andere leden het
woord wensen, alvorens de staatsse–
cretaris reageert.

D
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Kalsbeek-Jasperse

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! De bedoeling
van het amendement dat door
mevrouw Kalsbeek en mij is onder–
tekend is, het wetsontwerp zodanig
te wijzigen, dat in de toekomst geen
uitkeringen meer worden betaald
waar dat niet meer nodig is omdat
het - ik haal aan wat de heer
Linschoten de vorige keer zei - gaat
om degenen die zelf al over
voldoende inkomen beschikken. Met
dat geld kan iets meer ruimte
gegeven worden aan de weduwen
die een schuchtere part-time stap op
de arbeidsmarkt zetten en dus
worden aangemoedigd tot econo–
mische zelfstandigheid.
In de tussentijd waarin het debat
geschorst is geweest is er overleg
over het amendement geweest
tussen de fracties van Groen Links,
Partij van de Arbeid en WD met als
resultaat - mevrouw Kalsbeek
meldde het al - dat de Partij van de
Arbeid en Groen Links gezamenlijk
het amendement hebben ingediend,
helaas niet ondertekend door de
WD. Dat was volkomen onverwacht,
na de de vorige keer gewekte
verwachtingen. Toen zei de heer
Linschoten dat voor de gedachte bij
de WD toch wel enige steun te
verwerven viel. Hij noemde daarvoor
drie argumenten, die ik nog even
herhaal, om de discussie helder te
hebben.
Ten eerste zei hij dat het hem
erom ging het zuinig met collectieve
middelen omgaan centraal te stellen.
Ten tweede viel met de WD vanuit
dat uitgangspunt best te praten over
het gegeven, dat het onnodig is
mensen die toch al een hoog
inkomen hebben een dergelijke
uitkering te geven. Een letterlijk
citaat: "Ik kan mij er iets bij
voorstellen dat het geld wordt
weggehaald bij mensen die het niet
nodig hebben." Ten derde zei hij:
"Dan moeten wij beoordelen in

welke gevallen wij op grond van het
behoeftecriterium de conclusie
trekken dat het anno 1992 niet meer
voor de hand ligt dat vanuit de
collectieve sector een uitkering
wordt verstrekt."
Dat zijn prima, heldere uitgangs–
punten. Vanuit die uitgangspunten
en uitspraken lag het voor de hand,
dat de fracties van de Partij van de
Arbeid en Groen Links gingen
overleggen met de fractie van de
VVD. Als je heldere uitgangspunten
hebt die in dezelfde richting gaan,
moet er toch een politieke
meerderheid te vormen zijn die zich
hier de vorige keer een beetje aan
het aftekenen was.
Duidelijk was dat de heer
Linschoten een warm pleidooi
voerde voor een horizonbepaling. Hij
heeft veel argumenten gebruikt. Hij
zei dat duidelijkheid moest ontstaan
wanneer de wet afloopt.
Er ligt nu een amendement op
tafel volgens welk de ANW geheel
inkomensafhankelijk wordt, op de
halfwezenuitkering na. Ik constateer,
dat inkomensafhankelijkheid in de
Nederlandse sociale zekerheid de
meest beproefde methode is om de
behoefte vast te stellen. Weduwen
en weduwnaars die een bruto
arbeidsinkomen hebben van 100%
minimumloon gaan er in het voorstel
ƒ 215 op vooruit. Dat wil zeggen, dat
de groep die een kleine deeltijdbaan
heeft meer aan inkomen overhoudt
dan in het wetsvoorstel. Voor de
WD zeg ik er maar even bij, dat dit
niet alleen de laag betaalden zijn,
maar dat ook een hoog betaalde
weduwe met een baan van twee
dagen per week meer inkomen
overhoudt dan in het wetsvoorstel;
een stimulans dus tot arbeidspartici–
patie van de groep weduwen waar
wij het over hebben, die meestal blij
mogen zijn als zij zover komen dat zij
een part-time baan hebben.
Erop achteruit gaan vooral de
weduwen en weduwnaars met een
inkomen van 200% van het
minimumloon en hoger. Wie zijn dat?
Dat zijn vooral de weduwen en
weduwnaars die een gewone
voltijdbaan hebben met een inkomen
van zo'n ƒ 4000 bruto of meer. Maar
dat zijn toch de groepen voor wie ik citeer de heer Linschoten - "het
anno 1992 niet meer voor de hand
ligt dat vanuit de collectieve sector
een uitkering wordt verstrekt." Aan
wie moet ik anders denken? Ik kan

mij toch niet voorstellen dat bij de
VVD de behoefte toeneemt naarmate
het arbeidsinkomen toeneemt. Of
heb ik de VVD dan toch zo verkeerd
begrepen?
Als het de heer Linschoten om
andere groepen gaat, had ik een
amendement van hem verwacht,
maar dat ligt er niet. Ik neem dus
aan dat hij geen andere invulling van
het behoeftecriterium heeft dan wij
voorstellen De vraag is: waarom dan
geen medeondertekening? Wat
houdt hem na de heldere en stellige
standpunten van de vorige week
tegen? De VVD houdt toch van - wat
zeg ik, zij eist toch - helderheid in
het politieke debat. Wat let haar? Ik
hoor graag de uitleg van de heer
Linschoten.
Ik zei al dat mij bekend is dat hij
zijn steun aan het amendement wilde
verbinden aan een horizonbepaling.
Wat mijn fractie betreft, viel
daarover te praten, maar het einde
van de wet kan natuurlijk niet
worden bepaald terwijl ondertussen
een ondoelmatig, onrechtvaardig en
onnodig gebruik van collectieve
middelen wordt toegestaan, met
andere woorden, dat wordt toege–
laten dat uit de collectieve middelen
een uitkering wordt verstrekt aan
mensen die dat niet nodig hebben.
Tot nu toe een gemiste kans voor
een oppositiepartij om niet alleen in
woorden, maar ook in daden een
wetsontwerp van de coalitie een
andere inhoud te geven! Het is zelfs
een gemiste kans om de "paarse
coalitie" eens in de praktijk uit te
proberen, waarvoor de heer
Linschoten buiten het parlement zo
vurig pleit. Het gaat toch een beetje
lijken op bühnepolitiek, waarvoor de
VVD als het erop aankomt, zelf toch
wegloopt. Wij wachten de uitkomst
van het debat nog even af, maar wij
zullen het onthouden.
Voorzitter! Het amendement past
in de uitleg van het bureau van de
ILO, te meer daar de ILO bij de
50%-bepaling in 1959 wel degelijk
een uitkering na het overlijden van
de kostwinner voor ogen had. Wel,
de weduwe met een inkomen van
150% van het minimumloon of meer
is een tweeverdiener, en geen van
een kostwinner afhankelijke partner.
Een geheel andere partner dus dan
de vrouwelijke partner die de
ILO-partijen anno 1959 voor ogen
hadden.
Een ander argument tegen de

Tweede Kamer

Algemene nabestaandenwet

23 juni 1992
TK92

volgende op. Verleden week is als
bezwaar tegen onze gedachtengang
gesteld, dat bij doorvoering daarvan
de marginale druk verhoogd wordt in
vergelijking met aanvaarding van het
wetsvoorstel. Ik heb het
amendement nu zo ingericht dat dit
niet meer het geval is. Evenals in het
wetsvoorstel wordt 35% van het
meer verdiende inkomen vrijgelaten.

D
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Brouwer
gedachte achter het amendement is
afkomstig van de CDA-fractie, die
het ook als een principieel argurnent
hanteert. Deze fractie legt de nadruk
op het verzekeiïngskarakter van de
volksverzekering en zij pleit daarom
voor het in stand houden van het
inkomensonafhankelijke deel. Een
volksverzekering, aldus mevrouw
Doelman, mag immers niet alleen
het behoeftecriterium als
uitgangspunt hebben. Met alle
respect, ik vind dat de CDA-fractie
dat argument toch een beetje laat
naar voren brengt. Bij de grote
stelselwijziging van CDA-staatsse–
cretaris Louw de Graaf, gesteund
door de VVD in de coalitie met deze
partij, is er heel wat behoefte in alle
volksverzekeringen en werknemers–
verzekeringen in Nederland gestopt.
Van een individuele AOW-uitkering
kun je nu met een partner niet meer
leven, dus er is een Toeslagenwet.
Wie drie weken werkt, betaalt
premie voor de WW, maar alleen
met een goed arbeidsverleden kun je
een WW-uitkering krijgen, anders ga
je de bijstand in.
Ik haal er een paar deskundigen
bij. Kluwer zegt hierover in zijn
Schets van het sociaal verzekerings–
recht anno 1991: "Belangrijk is
tevens, hoewel zulks wellicht niet
noodzakelijkerwijs uit de rechtsgrond
van de commissie-Van Rijn voort–
vloeit, dat juist bij de zojuist
genoemde volksverzekering een
strikte band tussen premie en
uitkering, alsmede tussen premie en
risico, niet steeds aanwezig is." De
specialist P. Kavelaars maakt zelf in
zijn uitgave "Premieheffing volksver–
zekeringen" uit 1986 onderscheid
tussen het verzekeringsbeginsel van
de verzekeringen en het solidariteits–
beginsel van de voorzieningen. Dat is
een onderscheid tussen ideale
modellen, want hij merkt daarbij op
dat volksverzekeringen steeds meer
het karakter krijgen van solidariteits–
regelingen, hetgeen de indeling op
basis van dit criterium aanzienlijk
verzwakt. Ik moet echter zeggen dat
die constatering komt nadat CDA en
WD halverwege de jaren tachtig
kortingen hebben doorgevoerd op de
uitkeringen waardoor de band tussen
premiebetaling en verzekering is
verzwakt en de gaten door middel
van het solidariteitsbeginsel zijn
opgevuld. Nu daarover een princi–
pieel debat beginnen vind ik rijkelijk
laat. Het lijkt mij beter, vast te stellen

Tweede Kamer

dat wij in de volksverzekeringen
meer in de richting gaan van
behoefte als uitgangspunt en dat de
Kamer nu dient af te wegen, hoe de
middelen van de ANW de meest
rechtvaardige bestemming krijgen.
Dat kan uiteraard door het te laten
zoals het nu is, want zolang er nog
geen sprake is van volledige econo–
mische zelfstandigheid voor
vrouwen, doe je dan toch recht aan
het principe van gelijke behandeling,
aan het verzekeringsprincipe en aan
de stimulering van vrouwen om toe
te treden tot de arbeidsmarkt, ook
als ze een hoog inkomen hebben. Als
je deze gedachte loslaat, zoals in het
wetsvoorstel, door los van de vraag
of weduwen zich economisch
kunnen redden, nu op de uitkering te
korten, dan ben je verplicht jezelf de
vraag te stellen hoe je dat zo recht–
vaardig mogelijk kunt doen. In ons
amendement is aan de eis van recht–
vaardigheid beter voldaan dan in het
wetsvoorstel. Ik wil daarom zowel de
fractie van het CDA als die van de
WD, die de stelselherziening
wellicht nog in het achterhoofd
hebben, vragen dit nog eens serieus
te overwegen.
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die wij tot nu toe kennen, was er
duidelijk één uitgangspunt en dat
was de behoefte. Die behoefte werd
echter wel vertaald in een volksver–
zekering. Die volksverzekering gaf
duidelijk rechten aan mensen, als
men voldeed aan bepaalde criteria.
Doordat wij het behoefte-element
overeind houden en op een bepaalde
manier versterken door maar een
kleiner deel toe te kennen, omdat de
maatschappij is veranderd, is 40%
inkomensafhankelijk geworden. Ik
heb ook in het debat gezegd dat wij
ook daarmee al de nodige problemen
hebben.
Als mevrouw Brouwer dan met
een aantal deskundigen komt, is dat
natuurlijk prachtig. Wat dat betreft
zeggen wij echter toch nog steeds
dat het bij de gehele stelselher–
ziening altijd zo is geweest dat je aan
een bepaalde premie ook bepaalde
rechten ontleent. Als je werk hebt,
betaal je premie en heb je recht op
een werkloosheidsuitkering. Die
relatie is ook altijd overeind
gebleven. Dat recht is ook geïndivi–
dualiseerd. Bepaalde rechten staan
met bepaalde plichten in verband en
zijn niet gebaseerd op behoeften.
Het kan best zijn dat je beiden een
prachtige baan hebt, maar als je in
de WW terechtkomt, krijg je ook een
WW-uitkering van 70% van het
laatstverdiende inkomen tot een
bepaald maximumdagloon. Wat dat
betreft, onderschrijf ik niet de inter–
pretatie van mevrouw Brouwer van
de behoefte en de deskundigendis–
cussie die daarover eventueel kan
worden gevoerd.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA):
Mijnheer de voorzitter! Als je coali–
tiepartner met voorstellen tot
wijziging van de wet komt, vind ik
dat je die in elk geval serieus moet
bekijken. Dat neemt echter niet weg
dat wij ook zelf onze keuzes hebben
gemaakt. Kortheidshalve wil ik een
aantal elementen daaruit noemen.
Voor ons blijft een belangrijk
element dat een verzekering
bepaalde rechten geeft. Het is geen
voorziening, het is geen bijstand.
Regering en Kamer stellen normen
vast voor een verzekering, waaraan
een burger in elk geval enige rechts–
zekerheid mag ontlenen. Een ander
element was voor ons dat er rechten
ontstaan. Alleen bij onvoldoende
inkomen is er eventueel een toeslag.
Het CDA hecht ook aan enige
harmonie in de sociale zekerheid. Dit
zijn een paar elementen uit onze
inbreng in eerste en tweede termijn.
Als mevrouw Brouwer zegt dat wij
in de stelselherziening het behoefte–
criterium steeds meer hebben
geïntroduceerd, verschil ik daarin
met haar van mening. Bij de
Algemene weduwen– en wezenwet

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Maar de verzekeringsgedachte
betekent dat wie premie betaalt,
daardoor inderdaad een recht
verkrijgt. Dat recht is echter altijd
gekoppeld aan het laatstverdiende
inkomen. Met andere woorden: er is
een relatie tussen inkomen, verze–
kering en de uitte betalen uitkering.
Mijn stelling is dat die relatie bij de
stelselherziening, maar ook bij
andere kabinetsbesluiten, bijvoor–
beeld bij het WAO-besluit, princi–
pieel is doorbroken. De rol van de
behoefte is toegenomen en de rol
van de verzekeringsgedachte is
afgenomen. Wat mevrouw Doelman
nu zegt, is dus geen principiële
tegenwerping tegen het
amendement. Het kan op zijn hoogst
een relatieve zijn.
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Doelman-Pel
Mevrouw Ooelman-Pel (CDA): Nee,
ik blijf met mevrouw Brouwer van
mening verschillen. Er is duidelijk
een relatie tussen premiebetaling in
het kader van de werkloosheid en
het recht op een uitkering. Er zit
geen behoefte-element in. Je kunt
hooguit zeggen dat niet het volledige
laatstverdiende loon telt, maar het
maximumdagloon. Dat is echter
altijd al zo geweest, alleen hebben
wij in het verleden ook een dagloon
voor kostwinners gehad, maar dat is
afgeschaft. De relatie tussen
uitkering en premiebetaling is recht
overeind gebleven
Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Mevrouw Doelman
benadrukte net als in de eerste en
tweede termijn heel sterk de verze–
keringsgedachte. Nu ik haar in derde
termijn echter opnieuw beluister,
vraag ik me af of ik eigenlijk niet nog
iets anders hoor, namelijk dat de
gedachte achter mijn amendement
om de mensen die het harder nodig
hebben, wat meer te geven en de
mensen die het minder hard nodig
hebben, niets of minder te geven,
haar in principe wel aanspreekt,
maar dat zij een blokkade vindt in die
verzekeringsgedachte. Zie ik dat
goed?
Mevrouw Doelman Pel (CDA): Als
men wil kijken naar een ander
systeem, moet men geen verzekering
willen afsluiten, want dan komt men
aan de voorziening. Ik heb de vorige
keer ook al gezegd dat men dan
bereid moet zijn iets aan de IOAW of
de IOAZ te doen. Ik vind dat deze
wet ver gaat wat de toets betreft en
ik vind 40% inkomensafhankelijkheid
ver genoeg gaan.
Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): De achterliggende gedachte
spreekt u dus wel aan. U zegt echter:
in deze wet, omdat het een verze–
kering is, kan het niet. Is dat juist?
Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Nee,
ik heb de vorige keer al gezegd dat
het allemaal zo mooi oogt en dat wij
eigenlijk alleen maar praten over de
mensen met een kleine deeltijdbaan,
maar dat er ook weduwen zijn die
een volledige baan hebben. Die gaan
er ook 40% op achteruit. In uw ogen
verliezen die zelfs de 70%. Omdat zij
juist hun economische zelfstan–
digheid hebben verworven naast de
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uitkering van 100%, die zij nu
ontvangen, verliezen zij dat in uw
ogen tot bij wijze van spreken 20%
als men kinderen heeft. Dat is een
geweldige achteruitgang in inkomen.
Wat dat betreft is het voor de groep
30%-60% van het minimumloon
prachtig. Tegelijkertijd is er sprake
van een geweldig inkomensverlies
voor een ander deel. Het zijn niet
alleen de mannen. Als men zover wil
gaan, moet men ook bereid zijn om
het begrip "inkomen" nader te
toetsen. Dat moet men niet alleen
praten over inkomen uit arbeid, want
relatief zijn er meer vrouwen die een
partnerpensioen hebben, met
eventueel een afgesloten pensioen–
regeling. Door de bank genomen zijn
de mannen degenen die, als zij
weduwnaar worden, niet een
partnerpensioen hebben, met
eventueel een afgesloten pensioen–
regeling. Dat is namelijk de andere
consequentie. Als men zegt dat de
vrouw het over het algemeen
slechter heeft, omdat zij minder
economisch zelfstandig is en omdat
zij korter werkt, dan betekent het ook
dat zij minder opgebouwde rechten
heeft, zoals ik de vorige keer al zei.
Als die man alleen komt te staan,
komt hij dus meestal ook in een
nadelige positie. Als men zover wil
gaan in de 70% toets - ik wijs dat af
- dan moet men ook bereid zijn, het
inkomensbegrip te herdefiniëren. Dat
heb ik trouwens ook de vorige keer
al gezegd.
Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): De bestaande gevallen die u
noemt, kunnen ook vrouwen zijn. Zij
kunnen veel verdienen. Voor zover zij
nu al weduwe zijn, krijgen zij in uw
casus bovenop dat redelijk tot goede
inkomen een volledige uitkering. Die
uitkering moet via een zorgvuldig
overgangsrecht geleidelijkaan terug–
gebracht worden. Het lijkt mij echter
dat er buitengewoon weinig voor te
zeggen is om vrouwen en mannen
die ƒ 40.000 of ƒ 50.000 per jaar
verdienen, daar bovenop nog een
gedeeltelijke uitkering te geven. Daar
lijkt mij buitengewoon weinig voor te
zeggen.

verzekeringsgedachte en dat de
hogere vrijlating voor de kleine
deeltijders redelijk beloond is, maar
dat zij voor andere mensen een
geweldige inkomensachteruitgang is.
Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Het CDA is toch altijd vóór een
rechtvaardige verdeling van
middelen? Dat is toch ook een
argument?
Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Dan
herhaal ik maar weer wat ik net
gezegd heb. Als wij vinden dat het
op een andere manier moet, dan
moeten wij hier met elkaar bereid
zijn om tot een andere voorziening te
komen. Wij moeten tot een
voorziening willen komen, maar wij
moeten niet net doen alsof de
mensen rechtszekerheid kunnen
ontlenen aan een volksverzekering.
Die mening blijf ik toegedaan.
Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Dat argument is niet sterk. Rechtsze–
kerheid is er ook niet in de WAO
geweest. Ik vind de rechtszekerheid
hierbij dan sterker gegarandeerd dan
in de WAO, waar de uitkeringen van
mensen bevroren worden of achter–
uitgaan. Die mensen hebben daar
ook niet op kunnen rekenen. Dat is
dus geen sterk argument.
Mevrouw Doelman-Pe! (CDA): In
de WAO-discussie vindt er een
achteruitgang plaats, maar er blijft
een basisverzekering overeind wat
de inkomensbescherming betreft. De
uitkering gaat dan achteruit tot een
bepaald niveau. Er vindt een
bevriezing plaats of eventueel een
herkeuring, maar men kan niet
zeggen dat het inkomen tot nul
wordt gereduceerd, tenzij men als
arbeidsgeschikt wordt aangemerkt.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Ik
kan blijven herhalen wat ik gezegd
heb en wat onze keuze is. Een van
mijn volgende opmerkingen zou ook
geweest zijn dat wij vinden dat de
70% toets zich niet verdraagt met de

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Het inkomen blijft in ieder geval op
100% van het minimumloon, als men
volledig arbeidsongeschikt Is. Bij het
wetsontwerp dat wij nu behandelen,
is het inkomensonafhankelijke deel
waar u het over heeft, echt nooit en
te nimmer voldoende om aan de
behoefte van een alleenstaande
weduwe te voldoen. In die zin is de
verzekeringsgedachte in het
wetsontwerp allang losgelaten, als je
ervan uitgaat dat je je verzekert voor
een inkomen waarvan je in ieder
geval kunt rondkomen.
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Mevrouw Doelman-Pel (CDA):
Vandaar dat ik heb gezegd dat het
wat ons betreft al ver genoeg is
gegaan. Wat dat betreft zou ik de
omgekeerde redenering kunnen
volgen, waarbij wij zouden pleiten
voor de 70%-90% bescherming. Dat
betekent weer een geweldig hogere
uitgave Gezien de tijdelijkheid
hebben wij daarom gezegd dat wij
dit willen accepteren. Het gaat ons
echter al ver genoeg. Eigenlijk gaat
het ons te ver. Op dit punt blijven
onze interpretaties tegenover elkaar
staan. Je kunt niet zeggen dat de
een meer gelijk heeft dan de ander.
Ik blijf achter mijn standpunt staan
en u achter het uwe. Wij hebben dus
allebei evenveel gelijk! Ik denk dat de
zaak duidelijk is. Bij verschillende
debatten in de Kamer is altijd
gepraat over de effecten van de
marginale druk. Dat speelt niet alleen
hierbij een rol, maar ook bij andere
onderwerpen, zoals bij de discussie
die wij in de Kamer hebben gehad
over de verzelfstandiging en de
individualisering. Dan blijkt altijd
weer dat een grote marginale druk
als zeer negatief wordt ervaren. Wat
nu in het wetsvoorstel wordt voorge–
steld met de vrijlating, vind ik, ook
gezien de consistentie met enige
andere regelingen, best te verde–
digen.

rekenen, toch door de Kamer wordt
aangenomen. Wat is dan het oordeel
van de fractie van het CDA over het
totale wetsontwerp?
Mevrouw Doelman-Pel (CDA): De
heer Linschoten zal begrijpen dat wij
over ons stemgedrag nog een
discussie in de fractie zullen hebben.
Als woordvoerster kan ik alleen
zeggen dat ik mijn fractie, als het
amendement wordt aangenomen, zal
voorstellen om tegen het
wetsvoorstel te stemmen.
De heer Linschoten (WD): Dank u
wel.
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een beetje van af en wil het dan
verder zien. Mijn fractie doet dat
beetje niet en in ieder geval ook een
beetje erger niet.
Dit geeft mij geen aanleiding om
verder op het amendement in te
gaan. Wij kunnen natuurlijk nog wel
praten, niet zozeer over de marginale
effecten als wel over de inkomenste–
ruggang. Mijn fractie heeft ook
amendementen ingediend die de
inkomensteruggang voor huidige
nabestaanden voorkomen. Of je die
door ons niet gewenste inkomenste–
ruggang nu op de ene of op de
andere manier regelt, of het deze
marginale effecten of andere
marginale effecten heeft, is voor ons
niet relevant.

De heer Linschoten (WD): Ik heb
nog een vraag aan mevrouw
Doelman. Stel dat het amendement
dat niet op haar volledige steun kan

Mevrouw Groenman (D66):
Voorzitter! Mevrouw Kalsbeek begon
haar bijdrage opnieuw, zoals zij haar
bijdrage in eerste en tweede termijn
begon, met stellig te zeggen dat het
een goed wetsvoorstel van de
regering is. Mijn fractie heeft een– en
andermaal gezegd dat het
wetsvoorstel slecht is, wegens de
inkomensafhankelijkheid, de toets op
het eigen inkomen en de invoering
van het behoeftecriterium. Ik heb
hierover geen misverstand laten
bestaan en zal mijn fractie dan ook
suggereren, tegen het wetsvoorstel
als zodanig te stemmen.
Als mijn fractie tegen inkomensaf–
hankelijkheid in een nieuwe
nabestaandenwet is, is zij zeker
tegen een amendement dat de
inkomensafhankelijkheid verder
vergroot. Voor de optiek zouden wij
iets aardigs kunnen doen, maar dit
neemt niet weg dat het karakter van
de volksverzekering ernstig wordt
aangetast. Mevrouw Doelman heeft
het ook gezegd. Wij begeven ons
hiermee op een hellend vlak. Als wij
het nu in de Algemene nabestaan–
denwet doen, doen wij het straks in
de Algemene kinderbijslagwet en
later weer in de AOW. Mijn fractie
wil aan het principe vasthouden dat
een volksverzekering een volksverze–
kering moet blijven en niet vermengd
moet worden met behoeftecriteria.
Daarom zijn wij tegen het
wetsvoorstel, overigens anders dan
het CDA. Mevrouw Doelman gaat
een heel eind mee met onze
opvatting dat een volksverzekering
een volksverzekering is en dat je iets
moet terugkrijgen voor de premie die
je betaalt. Het CDA doet er dan toch

Mevrouw Groenman (D66): Wij
hebben dat afgewogen. Wij hebben
heus afgewogen om voor dat
amendement te gaan en tegen het
wetsvoorstel te gaan. Maar wij
hebben gezegd: als je tegen
inkomensafhankelijkheid bent en
tegen inkomenstoetsen als zodanig,
dan moet je ook tegen het
amendement zijn dat die inkomens–
toets en die inkomensafhankelijkheid
nog sterker maakt. Je toetst immers
alles weg. Ik begrijp wel dat u zegt
dat u voor kleine deeltijders, mensen
tot 50% van het minimumloon, wat
wilt doen, maar dat moet je wel
weghalen bij de groep die meer
verdient dan 50% van het
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Mevrouw Kalsbeek Jasperse
(PvdA): Voor een goed begrip over
de marginale druk...
Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Ik
zeg niet dat de marginale druk bij u
groter is. Ik heb gezegd dat een
grote marginale druk altijd negatief
uitwerkt op de arbeidsparticipatie.
De marginale druk is bij u even groot
als bij de staatssecretaris.
Ik heb al gezegd dat het
amendement niet alleen positieve,
maar ook negatieve effecten heeft.
Voor de mogelijkheden van het
ILO-verdrag blijf ik de interpretatie
van de staatssecretaris en van de
SER steunen. Onze interpretatie is
dezelfde. Zoals ik al in eerste en
tweede termijn gezegd heb,
verwacht ik over vijf jaar de evaluatie
die de staatssecretaris ons heeft
toegezegd.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
begnjp dat u vasthoudt aan uw
ideale beeld van een nabestaan–
denwet Eigenlijk is dat geen
nabestaandenwet, maar gewoon
economische zelfstandigheid.
Mevrouw Groenman (D66): Dit heb
ik niet gezegd. Zo kunt u mijn
inbreng in eerste en tweede termijn
absoluut niet uitleggen.
Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
neem aan dat economische zelfstan–
digheid inhoudt dat iemand geen
rechten kan ontlenen aan een
partner die overlijdt. Misschien heb
ik mij hierbij in uw inbreng vergist. Ik
vraag mij wel af of je, zelfs als je dat
standpunt inneemt, niet toch iets
moet doen voor de groep weduwen
die het het moeilijkst heeft om
economische zelfstandigheid te
bereiken. De uitwerking ervan ligt
onder andere in ons amendement.
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minimumloon. Zo ziet het er wel uit.
En dat zijn - mevrouw Doelman
heeft het ook gezegd - niet alleen
mannen; dat zijn ook vrouwen. Als je
kinderen groter worden en je vanuit
een part-time baan van 50%
overgaat naar een voltijdbaan en
daar 100% van het minimumloon
mee verdient, dan heb je daar
nauwelijks iets aan. Dat moet u zich
ook realiseren. Zoudt u vrouwen
altijd in die laagste sectoren van de
arbeidsmarkt willen laten zitten? Ik
weet wel dat de bedoeling van uw
amendement ontzettend goed is,
maar het strookt niet met onze
principes. U mag overigens heel lang
praten over principes, hoor.

gesteld heb met betrekking tot de
voorlichting over de wet. Ik ben
overigens buitengewoon benieuwd
wat er nu gebeurt: wat zal de
opstelling van het CDA zijn, wat zal
de opstelling van de VVD zijn en wat
zal de opstelling van de PvdA zijn,
als de VVD-fractie opeens met het
amendement meegaat? Het kan nog
buitengewoon leuk worden. De
sleutel ligt in handen van de VVD,
zoals wel eens vaker het geval is.
Maar het is buitengewoon belangrijk
wat mevrouw Kalsbeek dan doet. Ik
begrijp evenwel dat de voorlichting
er zal zijn, als de wet wordt
ingevoerd en in ieder geval zal er
voorlichting zijn vanuit de Sociale
verzekeringsbank naar, zo neem ik
aan, de huidige nabestaanden. Maar
welke voorlichting zal er gegeven
worden voor mensen die nu geen
nabestaanden zijn, maar dit zullen
worden? Daar moet je een algemeen
soort voorlichting toe geven, omdat
mensen dan wellicht op het idee
kunnen komen om zelf een particu–
liere verzekering af te sluiten. Je
moet mensen wel waarschuwen voor
iets dat kan gaan gebeuren, te weten
inkomensachteruitgang, iets dat zich
zowel bij het voorstel van de staats–
secretaris voordoet, alsook bij het
amendement.

discussie in dit debat tot nu toe
geeft mij daarop niet meer hoop dan
ik tot voor die tijd al had.
Mevrouw Brouwer (Groen Links):
De discussie met de Partij van de
Arbeid wel, begrijp ik?

Mevrouw Groenman (D66): Ik
begrijp de redenering wel, maar ik
wil niet dat je vanuit een volksverze–
keringsgedachte gaat kijken wat
iemand eigenlijk wel of niet nodig
heeft. Dan zit je namelijk op een
hellend vlak en kun je met een aantal
andere wetten dezelfde richting op
gaan. Daar willen wij eventueel wel
een principiële discussie over
houden, maar die hebben wij ook
gehad bij de AOW. Toen heeft mijn
fractie precies hetzelfde gesteld: je
moet geen dingen inkomensafhan–
kelijk maken via volksverzekeringen.
Ik denk dat dit een duidelijk
standpunt is.
Voorzitter! Ik heb er niet veel meer
aan toe te voegen. Ik wil alleen aan
de staatssecretaris nog een
antwoord vragen op een vraag die ik

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Laat ik beginnen met mijn
erkentelijkheid uit te spreken aan het
adres van collega Kalsbeek voor het
overleg dat zij ook met de
VVD-fractie de afgelopen dagen
heeft gevoerd in plaats van met de
coalitiepartner. Dat bevordert het
dualisme en, zoals u ziet, ook de
levendigheid in het debat. Het
betekent dat er meerdere opties zijn,
vergeleken met de situatie dat wij
hier alleen maar de zaken met elkaar
zouden bespreken zonder dat er nog
mogelijkheden zijn om wijzigingen
aan te brengen.
Mijn tweede opmerking moet een
opmerking zijn aan het adres van
collega Brouwer. Er zijn in de
afgelopen jaren een hoop modellen
van "paarse coalities" vanuit de hoek
van de VVD-fractie bediscussieerd.
Ik kan mij evenwel niet herinneren
dat er een bij heeft gezeten die
bestond uit VVD, PvdA en Groen
Links. Wellicht zou het daar ooit nog
van kunnen komen, maar de

De heer Linschoten (VVD): Dat is
een interessante vraag mevrouw
Brouwer. Vindt u het goed dat ik die
beantwoord nadat ik er even over
heb nagedacht?
Ik begin met de zaak zelf,
voorzitter. Aan het einde van de
tweede termijn waren wij met
betrekking tot de problematiek,
neergelegd in het
amendement-Kalsbeek–
Jasperse/Brouwer in een impasse
terechtgekomen omdat de vraag aan
de orde was op welke manier een
aantal principiële uitgangspunten,
door fracties naar voren gebracht,
nader zouden kunnen worden
ingevuld. Die principiële uitgangs–
punten hadden te maken met het feit
dat gelijke behandeling van mannen
en vrouwen weliswaar een juridisch
gegeven is, maar dat desalniettemin
in de praktijk van alledag de achter–
blijvende weduwe, niet kostwinner
zijnde, met kinderen, natuurlijk niet
helemaal vergelijkbaar is met een
achterblijvende kostwinner die een
behoorlijk inkomen heeft. Dat is juist
voorzitter! Ik wijs beide indieners van
het amendement erop, dat als de
wet aangenomen wordt zoals de
staatssecretaris hem aan ons
voorstelt, daar ook rekening mee is
gehouden.
Mijn tweede opmerking heeft te
maken met de vraag welke basisge–
dachte achter dit wetsvoorstel zou
moeten liggen. Is dat de basisge–
dachte van de loondervingsfunctie,
zoals consequent wordt volgehouden
door de fractie van D66 of zijn we
van mening dat dat op termijn geen
goede weg is en dat wij meer
behoefte-elementen naar voren
zullen moeten brengen, ervan
uitgaande dat we vooralsnog met
een gemengd systeem te maken
hebben? Ik heb toen namens de
VVD-fractie aangegeven dat wij niet
de keuze hadden gemaakt voor de
loondervingsfunctie. Ik heb dat niet
alleen in mijn eerste termijn gedaan
maar ook in de schriftelijke voorbe–
reiding.
Mijn derde opmerking heeft te
maken met de volgende opvatting
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Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Het amendement heeft als
uitwerking dat iemand die 150% van
het minimumloon aan arbeidsin–
komen heeft, er ten opzichte van het
wetsvoorstel nog steeds op
vooruitgaat. Dat is één constatering.
Dit zijn bijvoorbeeld weduwen die
twee, drie dagen werken. Dat lijkt mij
een verbetering voor een groep die
wel belangrijk is op dit moment. Die
afweging moet je maken, op dit
moment. Maar bovendien is het zo
dat, als u zegt dat het weggehaald
wordt bij een groep die een hoger
inkomen heeft, dit nu precies de
keuze is die wij hebben gemaakt. Wij
zeggen namelijk - daarover zou ik uw
standpunt willen horen - dat als je
een bepaald inkomen bereikt, je het
eigenlijk ook niet meer nodig hebt
dat je vanuit collectieve middelen
nog een uitkering krijgt.
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van mijn fractie. Wij zijn van mening
dat een nabestaandenregeling in de
sfeer van de collectieve sector haar
langste tijd heeft gehad. Uiteindelijk
moeten mensen in staat zijn om
zelfstandig op de arbeidsmarkt voor
een inkomen te zorgen, dan wel
moeten wij, in termen van welvaart,
zover gekomen zijn dat dit risico heel
goed particulier verzekerbaar is. De
collega's kunnen zich herinneren dat
ik tijdens mijn tweede termijn een
polis bij mij had, die duidelijk aangaf
hoe goedkoop en goed dergelijke
zaken nu al particulier te regelen zijn.
Je moet je dus in toenemende mate
de vraag stellen of dat echt in de
sfeer van de collectieve sector
geregeld moet worden.
Voorzitter! Mevrouw Kalsbeek
heeft daar toen een vierde element
aan toegevoegd. Is het niet, zeker
gezien de financiële problematiek
binnen de collectieve sector,
verstandig om verantwoord om te
gaan met collectieve middelen? Moet
je niet voortdurend, als je praat over
onderdelen van ons stelsel van
sociale zekerheid, je de vraag stellen
of het noodzakelijk is om collectieve
middelen uit te trekken om mensen
in het genot te stellen van een
inkomen zonder dat dit anno 1992
echt noodzakelijk is?
Ik heb toen namens mijn fractie
gezegd, dat wij dit een interessante
mvalshoek vinden en niet in de
laatste plaats omdat het een betrek–
kelijk nieuw geluid is vanuit de
PvdA-fractie. Zeker als je van mening
bent dat je uiteindelijk toe moet naar
een situatie waarin er geen collec–
tieve algemene nabestaandenwet
bestaat, dat dit een individuele
verantwoordelijkheid van mensen is,
kun je je afvragen of je door middel
van een horizonbepaling - een
uitgroeimodel of het op voorhand al
uitzonderen van bepaalde groepen
die het niet nodig hebben - stapjes
in de richting kunt zetten van een
model waarin er geen nabestaanden–
regeling meer bestaat in de collec–
tieve sector. Die discussie wilde mijn
fractie voeren en dat heb ik aange–
geven.
Ik dank de collega's voor de
waarderende woorden over de
helderheid van mijn betoog op dat
punt. Maar wanneer zij die heldere
redenering nog eens op zich laten
inwerken, dan kunnen ze bijna
onmogelijk tot de conclusie komen
dat dit zeer beperkte amendement

dat ingediend is, recht doet aan de
wens die ik heb uitgesproken om
juist op dat punt met elkaar een
discussie te voeren. Als wij kijken
naar het wetsvoorstel dat door de
staatssecretaris aan ons is
voorgelegd, dan moet ik vaststellen
dat er verscheidene groepen zijn, los
van de hoogte van het inkomen van
mensen, waarvan je je in redelijkheid
moet afvragen of ze niet zelf voor
hun inkomen zouden kunnen zorgen.
Ik noem nabestaanden boven een
bepaalde leeftijd die een heel
behoorlijke arbeidsmarktpositie
hebben en die zelf voor een inkomen
zouden kunnen zorgen. Zij kunnen op
basis van deze wet niettemin een
uitkering ontvangen. Ik noem
nabestaanden met relatief oudere
kinderen, het voorbeeld van de
kinderen tussen de 12 en de 18 jaar,
waarbij een nabestaande echt niet
de gehele dag thuis behoeft te zijn
om de zorg voor die kinderen waar te
maken. Het is zeer de vraag of je in
dat soort gevallen vanuit die collec–
tieve sector vanuit datzelfde idee
geredeneerd een uitkering zou
moeten realiseren. Ik heb namens
mijn fractie aangegeven dat als
coïlega Kalsbeek, maar ook collega
Brouwer, bereid was om al die
elementen in de discussie te
betrekken waarbij het
behoefte-element een belangrijke rol
speelt en waarbij de vraag een
belangrijke rol speelt of mensen zelf
die verantwoordelijkheid kunnen
waarmaken, er bij de VVD-fractie
tegen de achtergrond van ons idee
om uiteindelijk stapje voor stapje in
de richting te gaan van geen
algemene nabestaandenwet de
bereidheid bestond die discussie te
voeren.
Mijn fractie is dan buitengewoon
teleurgesteld als ik dan een
amendement zie waarbij alle
voorbeelden buiten beschouwing
worden gelaten waarbij je de vraag
kunt stellen of het terecht is dat hier
anno 1992 iets vanuit de collectieve
sector wordt geregeld. Mevrouw
Brouwer voegde mij toe dat ik op dit
punt geen amendementen had
ingediend, maar ik wijs haar erop dat
ik dat wel heb gedaan. Ik heb twee
amendementen in het bijzonder
ingediend, zowel op het punt van de
leeftijdsgrens voor kinderen als op
het punt van het uitgroeien van het
leeftijdscriterium voor mensen die
zometeen boven de 45 jaar nog
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recht hebben op een uitkering. Maar
al die elementen komen in dit
amendement niet voor. Het ene
element dat in deze Partij van de
Arbeid/Groen Links-coalitie over is
gebleven - ik kan mij daar op zichzelf
qua achtergrond iets bij voorstellen is het element van de mensen die
een iets hoger inkomen hebben. Dat
betekent dat dit amendement niet
veel meer is dan een buitengewoon
forse nivelleringsoperatie en
helemaal geen invulling is van een
discussie zoals wij die aan het eind
van de tweede termijn hebben
gehad. De verbazing van de beide
dames is volstrekt, maar dan ook
volstrekt, misplaatst. Ik verwijs naar
wat ik daarover in tweede termijn
heb gezegd.
Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Mag ik nu even? U hebt nu een hele
stortvloed van argumenten gegeven
waarom de WD absoluut niet voor
dit amendement kan zijn.
De heer Linschoten (WD): Zover
ben ik nog niet.
Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
geef maar even de conclusie die ik
uit uw woorden moet trekken. Het is
prachtig bühnewerk, maar het heeft
niets met de werkelijkheid te rnaken.
Laten wij nu wel wezen. U hebt drie
uitgangspunten genoemd die zo
helder waren, net zo helder als wat u
nu zegt, alleen klopt het een niet
helemaal met het ander. Die
uitgangspunten waren heel centraal:
geen uitkering geven aan de mensen
die er geen behoefte aan hebben.
Dan kun je natuurlijk discussiëren
over de vraag wie er wel en wie er
geen behoefte aan die uitkering
heeft. Daar hebben wij ook over
gediscussieerd en u hebt toen niet
gezegd dat er nog andere groepen
bij moesten. Dat heeft u hier gezegd,
maar wij hebben het er niet over
gehad toen wij spraken over...
De voorzitter: Wilt u uw interruptie
wel kort houden, want het is geen
termijn. Nu graag kort en bondig.
Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Goed, voorzitter! Mijnheer
Linschoten, u moet nu maar eens
even duidelijk maken waarom er
vanuit de heldere uitgangspunten die
u had, in dit amendement niet wordt
tegemoet gekomen aan die heldere
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uitgangspunten. Want als u vindt dat
er meer bij hoort, dan moet u zeggen
waarom het dan gaat en dan moet u
daarover onderhandelen.
De heer Linschoten (WD):
Voorzitter! Ik heb in tweede termijn
vanaf dit spreekgestoelte precies
aangegeven welke andere groepen
wat mijn fractie betreft in het geding
zijn. Ik heb de collega's gewezen op
de wijzigingsvoorstellen die ik
namens de WD-fractie op dat punt
concreet heb mgediend. Als ik dan
moet vaststellen dat alleen de voor
mevrouw Brouwer en mevrouw
Kalsbeek qua inkomenspolitiek
interessante groep eruit wordt
gelicht en alle overige voorstellen die
de WD-fractie daarbij gedaan heeft
absoluut niet op hun steun kunnen
rekenen, dan kan ik niet veel anders
doen dan hier mijn teleurstelling
uitspreken over de beperktheid van
het amendement, gegeven de
discussie die wij aan het voeren
waren en mijn teleurstelling
uitspreken over de achterliggende
gedachte die met niet veel meer te
maken heeft dan met de hoop tot
verdere nivellering en een verder
herverdeling van inkomens. Maar het
heeft dan helemaal niets meer te
maken met die discussie over de
vraag of het noodzakelijk is.
Mevrouw Kalsbeek–Jasperse
(PvdA): Volgens mij was u daarnet
buitengewoon helder, mijnheer
Linschoten, op een misschien wel
enigszins onbewaakt moment. Het
amendement dat wij hebben
ingediend sluit logisch aan bij al die
overwegingen die u hebt gegeven.
Maar wat zei u daarnet, nadat u had
vastgesteld dat de waslijst van
verlangens die op zichzelf met deze
gedachten niets te maken hebben
niet werd gehonoreerd. Nee, dat laat
zich raden als de VVD er verder
nauwelijks meer over wil spreken. U
zei toen: het gaat hierbij eigenlijk om
een denivellerende maatregel. De
hogere inkomens wordt iets
afgenomen, terwijl dat bij de mensen
met een lager inkomen terechtkomt.
Dat maakt wat mij betreft volstrekt
duidelijk waar de loyaliteit van de
WD ligt.

bijstandswet. Wij praten hier over
een volksverzekering. Als wij
daarover praten, ben ik best bereid
de discussie aan te gaan, in het licht
van een afschaffing op termijn van
een dergelijke volksverzekering, over
de vraag of er tussenstappen moeten
worden gezet. Ik vraag dan echter
van u, daarover, met alle kaarten op
tafel, met elkaar een eerlijke
discussie te voeren. Wat u nu doet,
is precies aangeven wat blijkbaar de
achterliggende wens en gedachten
van de fractie van de Partij van de
Arbeid zijn: iets weghalen bij mensen
die toch een behoorlijk inkomen
hebben en dat geven aan mensen
die wat minder hebben Als u de
discussie daartoe verengt - en dat
heeft u gedaan met dit amendement
- dan kunt u zich voorstellen dat de
fractie van de VVD die discussie een
te beperkte vindt om in redelijkheid
te kunnen aannemen, dat wij de
discussie die wij aan het einde van
de tweede termijn met elkaar
hadden, nu op een zinvolle manier
aan het doorzetten zijn.
Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): U zei net: wij praten hier niet
over de bijstand. Dat klopt, wij
praten hier over de Algemene
nabestaandenwet. U hebt, gesteld
voor de keuze of het verzekerings–
element of het behoefte-element
moet overheersen, zelf gezegd, dat
uw fractie kiest voor het
behoefte-element. Daarvan blijkt nu
helemaal niets, zo stel ik vast.

De heer Linschoten (WD): Beslist.
Ik sluit dan echter aan bij hetgeen
collega Doelman heeft gezegd: wij
praten hier niet over de Algemene

De heer Linschoten (VVD): Dat is
niet waar. In de voorstellen die ik
gedaan heb en in de opmerkingen
die ik over het wetsvoorstel van de
staatssecretaris heb gemaakt, heeft
dat behoefte-element een zwaarder
gewicht gehad dan het loondervings–
karakter. Ik wijs u erop dat ook de
staatssecretaris, die een groot
tegenstander is van uw
amendement, kiest voor het
doorslaan naar het behoefte–
element. Op dat principe scheiden
onze wegen niet. U heeft mij en de
rest van de Kamer echter misleid op
het punt van de bereidheid om met
elkaar die brede discussie te voeren
over de vraag, of het in al die
gevallen noodzakelijk was om anno
1992 nog steeds een regeling in de
sfeer van de collectieve sector te
hebben. U heeft bij alle mogelijk–
heden die u bij de discussie had
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kunnen betrekken, er eentje uitge–
haald, namelijk mensen met een
inkomen boven een bepaald niveau,
en de opbrengst daarvan gebruikt u
niet om de premies te verlagen maar
om die in het kader van de verreke–
ningsregeling, te geven aan mensen
die wat minder bijverdiensten
hadden. Dan bent u naar mijn
mening met niet veel meer bezig
geweest dan met een hele ordinaire
nivellerende maatregel. Dan kunt u
niet langer op dat punt alleen op
steun van de fractie van de WD
rekenen. Dat is ook de reden
waarom u mijn handtekening niet op
dat amendement aantreft.
Mevrouw Doelman-Pel (CDA):
Voorzitter! Ik luister met geweldige
belangstelling. Ik heb echter zo
langzamerhand behoefte aan echte
helderheid. Ik wil graag weten of de
heer Linschoten voor of tegen het
amendement is, of moet ik uit zijn
woorden opmaken dat hij wil gaan
heronderhandelen? Hij heeft mij een
heldere vraag gesteld. Op mijn beurt
zou ik een duldeüjk antwoord willen
op de vraag, wat de heer Linschoten
nu eigenlijk beoogt: voor of tegen
het amendement stemmen?
De heer Linschoten (WD): Ik ben
tegen dit amendement. Daarover wil
ik geen enkel misverstand laten
bestaan. Ben ik bereid nog te onder–
handelen tot aan de stemmingen?
Ja, daarin is helemaal niets
veranderd. Als dat tot niets leidt,
zullen wij als fractie ons eigen
oordeel moeten opmaken. Ik heb
begrepen dat uw fractie, als zij
althans uw voorstel steunt en indien
het amendement wordt aange–
nomen, tegen het wetsvoorstel
stemt, mevrouw Doelman. U weet
dat wij nogal wat bezwaren hebben
tegen deze wet. Dat zal in mijn
fractie aanleiding geven tot een
nadere afweging. Die fractieverga–
dering zal donderdag vóór de
stemmingen plaatsvinden. Alleen op
inhoudelijke gronden zullen wij geen
millimeter in de richting van dit
amendement schuiven.
Voorzitter! Ik hoop hiermee het
optimum aan duidelijkheid verschaft
te hebben aan de collega's.

D
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de behandelmg van dit wetsvoorstel
niet in een sfeer terecht zouden
komen, waarin de discussie vooral
lijkt te gaan over toekomstige
coalities! Wellicht is het voor
niet-betrokkenen interessant om te
zien, op welke wijze de WD de
onderhandelingen tot aan de
stemmingen voortzet.
Ik dank de eerste indienster van
het amendement voor haar
opmerking dat het wetsvoorstel als
zodanig een goed wetsvoorstel is,
maar dat het desondanks verbetering
kon gebruiken. Ik heb geconstateerd
dat haar verbetering inderdaad op
een aantal inkomensniveaus
aanwezig is. Wanneer men een
vrijlatingsbepalmg kiest die op een
veel hoger niveau begint met de
marginale druk en tot 50% van het
minimumloon vrijlaat, worden de
allerlaagste inkomens - 30% van het
minimumloon - inderdaad gevrij–
waard. Ik denk dat het goed is dat de
marginale druk zo is aangepast, dat
het amendement niet meer leidt tot
negatieve inkomenseffecten bij
stijgende inkomsten. Een marginale
druk is overigens niet alleen afhan–
kelijk van de druk, maar ook van de
inkomensniveaus waartussen die
druk zich beweegt. Inkomensvrij–
lating heeeft altijd een bescher–
mende en een belemmerende
werking op arbeidsdeelname. In het
oorspronkelljke wetsvoorstel had ik
eerst een vrij streng vrijlatingsbeleid
opgenomen, met het grote voordeel
dat er slechts een korte periode was
waarin een inkomen getoetst moest
worden. Daarnaast zouden er weinig
uitvoeringsproblemen zijn, en een
vrij direct resultaat van het eigen
arbeidsinkomen.
De heer Leerling vroeg in tweede
termijn, toen het amendement in
theorie in discussie was, of het meer
uitvoeringskosten en fraude met zich
mee zou brengen. Naarmate de
uitvoeringsorganisatie een langer
inkomenstraject zal moeten toetsen,
zullen de uitvoeringskosten stijgen.
Dat is redelijk vanzelfsprekend. Het
gaat hierbij immers om een traject
tot 160% van het minimumloon
waarop nog een uitkering wordt
toegekend, en daarna niet meer. Het
is overigens even wennen om een
inkomen onder modaal als hoog
gekenmerkt te horen, iets wat ik niet
helemaal had verwacht. Tot nu toe
noemde ik dat nog niet eens een
middeninkomen, omdat het nog

beneden modaal lag, maar ik ga
ervan uit dat het bij andere volksver–
zekeringen niet de bedoeling is,
diezelfde discussie over deze als
hoge inkomens gekarakteriseerde
inkomens aan te horen, want ik zou
schrikken als ik hoor dat een midde–
ninkomen minimumloon is, een laag
inkomen 30% daarvan en een topin–
komen 160% daarvan! Daarbij gaat
het om zo'n ƒ 3500 bruto per maand.
Nogmaals, dat is even wennen!
Ik had een aantal bezwaren tegen
het amendement. Ik heb in eerste
instantie gewezen op het effect van
de marginale druk en het traject
waarin dat voorkomt. Vrijlating over
dat traject - het zwaarst degenen
treffend tussen 60% en 160% van
het minimumloon - bevordert
bepaald niet de arbeidsdeelname van
mensen met kleine deeltijdbanen
Ik heb er verder op gewezen dat
het de verantwoordelijkheid is van
een regering die verdragen is
aangegaan om strijdigheid met het
ILO-verdrag 121 te voorkomen. Ik
heb er al eerder op gewezen dat de
ILO, naar aanleiding van een
concrete vraag van onze kant, met
een brief heeft gereageerd die als
cryptisch door de Kamer werd
opgevat. Ik heb de ILO gebeld,
waarbij mij werd meegedeeld dan
men de brief volstrekt duidelijk acht.
Ik kan meevoelen met mensen die
dat niet vonden. De brief houdt
volgens mij toch in dat het huidige
ILO-verdrag de regering het recht
toekent, te bepalen wie voor een
uitkering in aanmerking komt en
eventueel gereduceerde uitkeringen
toe te kennen - het oorspronkelijke
wetsvoorstel voorziet daarin waarbij er, zoals uit de laatste alinea
blijkt, in goed vertrouwen van uit
wordt gegaan dat waar een uitkering
wordt toegekend, de minimum–
normen van de ILO worden geres–
pecteerd.
Voor alle duidelijkheid, voorzitter!
Ik denk dat het hoe dan ook van
belang is dat wij als Nederlandse
regering aandringen op herziening
van het ILO-verdrag 121 dat een
belangrijk basisverdrag is voor de
ILO-invalshoek van de sociale
zekerheid. Wij dienen dit te doen in
het licht van de gewijzigde omstan–
digheden, waar immers het verdrag
gezien de tijd waaruit het stamt,
uitgaat van de afhankelijke positie
van weduwen en de kostwinnerspo–
sitie van mannen. Dat is een

toezegging die ik hier in ieder geval
zal doen, voorzitter! Het verdrag is
een belangrijk verdrag. Het zou
jammer zijn, wanneer wij een
verdrag niet bij de tijd zouden weten
te houden en het zouden moeten
opzeggen, omdat wij het niet kunnen
nakomen.
Voorzitter! Mijn derde argument
was het volgende. Wanneer men iets
volstrekt inkomensafhankelijk maakt,
komt men in het spanningsveld van
de vraag of het nog past binnen een
volksverzekering. Nogmaals, een
volksverzekering is een verzekering
waarin de solidariteit een belangrijke
rol speelt, absoluut verschillend van
het equivalentiebeginsel, wat een
veel strengere rol speelt in de
werknemersverzekeringen, waarbij
het uitdrukkelijk gaat om
loonderving. Immers, bij volksverze–
keringen betaalt iedereen afhankelijk
van zijn inkomen wel een premie hetgeen voor inkomens bij de
maximumpremiegrens een behoorlijk
hoge premie is - maar de uitkering is
voor iedereen - zie ook de AOW gelijk. In die zin hebben volksverze–
keringen altijd een veel sterker
karakter van solidariteit. Mevrouw
Brouwer had hier gelijk in.
Dat laat echter onverlet, voorzitter,
dat het inderdaad verstandiger zou
zijn dat wij, als wij zouden komen tot
een systematiek waarbij het eigen
inkomen zo doorslaggevend is, ook
nadat de calamiteit - het overlijden
van de partner - zich heeft
voorgedaan, zouden komen tot een
voorzieningenwet, meer in de sfeer
van de voorzieningen. Maar wij
kunnen natuurlijk altijd na vijf jaar
een evaluatie houden om te kijken
hoe wij in deze richting verder willen
gaan, meer in de sfeer van de
voorzieningen. Het blijft een
vreemde zaak om dan inkomen uit
vermogen zoveel ontzienswaardiger
te achten dan inkomen uit arbeid.
Voorzitter! het zal duidelijk zijn, uit
mijn verdediging van het
wetsvoorstel in tweede en derde
termijn, dat ik een grote voorkeur
heb voor het wetsvoorstel, zoals het
door mij is ingediend. Ik ontken
geenszins dat de herverdeling van
uitkeringen binnen hetzelfde budget,
zoals door mevrouw Kalsbeek en
mevrouw Brouwer is gesteld, voor
bepaalde groepen gunstiger is. Ik zie
ook dat het voor bepaalde groepen
niet alleen ongunstiger is, maar naar
mijn invalshoek ook een ander
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Voorzitter! Ik denk dat het verstandig
is, niet zo sterk te preluderen op de
nabije toekomst. Als wij kijken naar
de arbeidsmarktdeelname - dit geldt
zeker voor vrouwen, maar in mindere
mate ook voor mannen - dan zien wij
bij 50 een heel duidelijk neergaande
lijn. Mevrouw Doelman heeft uitdruk–
kelijk gevraagd om een evaluatie. Ik
denk dat het goed is hierbij de vinger
aan de pols te houden. Ik denk dat
het goed is om over een aantal jaren
- ik dacht dat mevrouw Doelman in
eerste termijn zes jaar vroeg en nu
vijf– ruim binnen een periode van
tien jaar, opnieuw een zodanig
inzicht te verwerven dat wij weten
hoe wij met de ANW willen
doorgaan. Voordat de
1990-generatie in aanmerking zal
komen voor een uitkering, omdat zij

de leeftijd van 50 jaar bereikt heeft,
is er nog een forse periode te gaan.
Wij moeten het er niet op laten
aankomen dat wij iedere keer op het
laatste ogenblik dit soort discussies
voeren Deze evaluatie zeg ik dus
graag toe.
Mevrouw Groenman, voorzitter,
vroeg om voorlichting. Het is vanzelf–
sprekend - dit is mij ook tijdens het
debat bevestigd - dat de Sociale
verzekeringsbank over de wet,
wanneer deze zal zijn aangenomen,
uitgebreid alle betrokkenen zal infor–
meren. Hoe staat het met de
voorhchting naar hen die nog geen
weduwe of weduwnaar zijn
geworden? Ik vrees dat de particu–
liere verzekeraars zich met groot
enthousiasme op dit "in hun ogen
reeds ontstane gat in de markt"
zullen storten. Het is vanzelfsprekend
dat in de normale informatie van het
Voorlichtingscentrum sociale verze–
kering de informatie over de toekom–
stige nabestaandenwet zal worden
vermeld, zodat een ieder er kennis
van kan nemen. Als mevrouw
Groenman van mening is dat wij alle
toekomstige weduwen en weduw–
naars moeten informeren, dan kan
dit niet anders dan via de normale
wijze van bekendheid geven aan
wetgeving, zoals die altijd pleegt te
gebeuren. Het Voorlichtingscentrum
sociale verzekering geeft informa–
tiebladen uit die mensen kunnen
krijgen.
Voorzitter! De volgende opmerking
over het amendement van de heer
Lmschoten wil ik in ieder geval kwijt.
Hij weet dat zijn voornemen om te
komen tot een zusterpensioen bij alle
debatten die hij daarover gevoerd
heeft, altijd mijn warme belang–
stelling heeft gehad. ledere keer
opnieuw probeer ik dan te bedenken
of dat, wat er staat, ook inderdaad
beoogd wordt. De heer Linschoten
bedoelt een zusterpensioen voor die
zuster die met haar broer samen–
woont en hem onderhoudt in de zin
van de kost en de bewassmg, terwijl
hij voor haar inkomen zorgt. Hoewel
ik nog steeds betwijfel of de rechte
lijn de goede definitie is, moet ik op
het volgende wijzen: als het nader
gewijzigde amendement op stuk nr.
25 zou worden aangenomen, dan
zou dit bijvoorbeeld ook betekenen
dat een weduwe haar uitkering zal
verliezen als zij gaat samenwonen
met haar zuster of broer.
Ik wil er opnieuw op wijzen dat het
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karakter geeft aan het wetsvoorstel.
Voorzitter! Ik ontraad daarom het
amendement, omdat ik vind dat
daarmee het wetsvoorstel een heel
ander voorstel wordt dan ik heb
ingediend, namelijk veel meer het
karakter van een voorziening zou
krijgen. Betekent dit nu, voorzitter,
dat ik hiermee een aantal opvat–
tingen van de heer Linschoten deel?
Nee, ik vind een zekere mate van
nivellering niet ernstig. Ik vind de
opvatting van de heer Linschoten dat
het nog lang niet ver genoeg gaat te
vergaand. Ik ben namelijk van
mening dat zeker op dit moment de
overheid nog verantwoordelijk is
voor de minimuminkomensbe–
scherming van mensen met kinderen
die door overlijden van de partner er
alleen voor te komen staan. Ik
herinner even aan de discussie in de
IOAW en de IOAZ dat het zeker nog
een tijd geboden zal zijn om mensen
van 50 jaar en ouder, zeker degenen
die nooit de kans hebben gehad aan
de arbeidsmarkt deel te nemen, een
beschermmg te bieden die niet gelijk
is aan de bijstandswet. Dat dit op
termijn zal veranderen, denk ik wel.
Ik heb de wet gekarakteriseerd als
een overgangsregeling.
De heer Linschoten (WD):
Voorzitter! Voor alle duidelijkheid: de
staatssecretaris weet dat mensen
boven de 50 jaar in de amende–
menten, zoals ik deze tot nu toe heb
mgediend voor de huidige groepen,
er niet anders uitkomen dan in de
voorstellen van de staatssecretaris.

veel verstandiger is om de
verbreding vanuit het oude
amendement-Linschoten, waarbij de
familieleden in eerste en tweede
graad van een samenwooncon–
structie zijn uitgesloten, te betrekken
bij de discussie in de
commissie-Kortmann. Ik ben bereid,
bij Justitie nadere informatie te
vragen over de goede formulering en
de goede terminologie. Ik denk dat
de aanvaarding van het amendement
onverstandig is, omdat de conse–
quentie daarvan niet alleen het recht
op een uitkering kan zijn maar ook,
conform de wet zoals die er ligt, het
doen vervallen van een uitkering
wanneer een weduwe zou besluiten
om met haar zuster te gaan samen–
wonen. Dat lijkt mij iets wat wellicht
niet door de heer Linschoten is
beoogd.
Voorzitter! Ik hoop dat wij na alle
beraadslagingen, die naar ik heb
begrepen tot aan de stemmingen
zullen doorlopen, uiteindelijk zullen
komen tot een wet die in ieder geval,
zoals mevrouw Kalsbeek reeds over
het door mij ingediende wetsvoorstel
zei, een goede wet is. Mijn
emotionele begrip voor de voorge–
stelde verbeteringen is groot, maar
mijn praktische begrip voor het
amendement is klein.
Mevrouw Groenman (D66): Stel dat
de VVD zich bedenkt, wat doet de
staatssecretans dan? Zo duidelijk
was het verhaal niet.
Staatssecretaris Ter Veld: Laat ik
heel duidelijk zijn. Wanneer bij de
stemmingen zou blijken dat dit
amendement in het wetsvoorstel
wordt opgenomen, dan zou ik mij
kunnen voorstellen dat ik voor de
eindstemming van het wetsvoorstel,
nadat de artikelsgewijze behandeling
is geweest, zou verzoeken om een
ogenblik van rust en reflectie
teneinde mij opnieuw te kunnen
beraden over de wijze waarop ik het
wetsvoorstel dan zou moeten verder
leiden naar de overkant
De heer Linschoten (WD): Ik vind
dat dit niet kan. De staatssecretaris
heeft een politiek oordeel uitge–
sproken over het amendement. Zij
heeft gezegd dat zij de aanneming
daarvan ontraadt. Zij heeft niet
aangegeven dat zij het amendement
onaanvaardbaar vindt. Als er onder
dit soort omstandigheden sprake is
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Ter Veld
van een stemming en het
amendement wordt aangenomen,
dan vind ik dat wij geen verdere
momenten van reflectie hoeven in te
bouwen.
Staatssecretaris Ter Veld:
Voorzitter! Ik vond dat iedereen zeer
duidehjk was. Daardoor kon ik vrij
duidelijk zeggen dat ik de
aanvaarding van het amendement
ontraad Ik zeg erbij dat ik een
opmerking in de zin van een verder–
gaande ontrading niet zal maken.
Mocht de Kamer nu het idee hebben
dat zij, na dit antwoord van mij, in de
vierde termijn allemaal andere opvat–
tingen heeft, dan zal ik na die termijn
willen zeggen: geef mij dan even tijd
voor reflectie. Gehoord de woord–
voerders, kan ik zeggen dat ik de
aanvaarding van het amendement
ontraad, hoewel ik ernotioneel alle
begrip heb voor de keuzen die
gemaakt zijn vanuit de bescherming
van de zeer lage inkomens.

lijke Verklaring en Protocol (22661).
Deze koninklijke boodschappen, met
de erbij behorende stukken, zijn al
gedrukt en rondgedeeld;

een, over een Benelux/EG proef
inzake motorvoertuigverlichting
overdag (22100, nr. 11);
een, over handhaving van de milieu–
wetgeving (22343, nr. 5);
een, van de minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
over de gevolgen van het rapport–
Kroes (22323, nr. 7);
een, van de staatssecretaris van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
ten geleide van de Slotverklaring en
een uitwerkingsprogramma inzake
gemaakte afspraken in Esbjerg over
bescherming van de Waddenzee
(22300-XIV, nr. 56);
twee, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, te
weten:
een, over beëindiging van de
overheidsbemoeienis met het
emigratiebeleid (22300-XV, nr. 84);
een, ten geleide van het kabinets–
standpunt inzake flexibele arbeidsre–
laties (22659);
een, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
ten geleide van het kabinets–
standpunt inzake de middelen ter
bestnjding van seksuele intimidatie
op de werkplek (22658);
twee, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, te
weten:
een, ten geleide van een verslag van
de EG-Raad van ministers van
cultuur van 18 mei 1992 (21501-05,
nr. 7);
een, over het zogenaamde geïnte–
greerde subsidiebeleid (22150, nr.

1. twee koninklijke boodschappen,
ten geleide van de volgende
voorstellen van (rijks)wet:
Goedkeuring van het op 7 februari
1992 te Maastricht tot stand
gekomen Verdrag betreffende de
Europese Unie met Protocollen, een
overeenkomst betreffende de sociale
politiek tussen de Lidstaten van de
EG, met uitzondering van het
Verenigd Koninkrijk, en verklaringen
(22647, R1437);
Goedkeuring van de op 29 maart
1991 te Brussel tot stand gekomen
Overeenkomst betreffende de
overname van onregelmatig binnen–
gekomen of verblijvende personen
met bijbehorende Gemeenschappe–

2. de volgende brieven:
een, van de minister voor Ontwik–
kelingssamenwerking, over de
droogtesituatie in Zuidelijk Afrika en
in de Hoorn van Afrika (22300-V, nr.
116);
een, van de minister van Justitie,
over de beschikbare middelen inzake
uitvoering van wijziging van het
Wetboek van Strafrecht en het
Wetboek van Strafvordering (21504,
nr. 22);
twee, van de staatssecretaris van
Justitie, te weten:
een, over de betrokken maatschap–
pelijke groeperingen bij jeugdbe–
scherming (21980, nr. 6);
een, over oprichting bureaus rechts–
bijstandvoorziening (22667);
een, van de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken, over de
aanwending van extra aardgasbaten
uit export 1992 (22236, nr. 8);
een, van de minister van Financiën,
ten geleide van het verslag van de
Ecofin-raad van 9 juni 1992
(21501-07, nr. 63);
een, van de ministers van
Financiën en voor Ontwikkelingssa–
menwerking, ten geleide van een
verslag van vergaderingen,
gehouden inzake het IMF en de
Wereldbankgroep op 27 en 28 april
1992(22300-1X6, nr. 39);
een, van de staatssecretaris van
Defensie, ten geleide van de agenda
van de Algemene Raad van 15 juni
1992 (21501-02, nr. 64);
een, van de minister van Volks–
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, over risicobenadering
in het milieubeleid (22666);
twee, van de staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, te weten:
een, over het bouwsparen (22183,
nr. 2);
een, over de interim-oplossing
verdeling stadsvernieuwingsgelden
1993 (22396, nr. 6);
vier, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, te weten:
een, over de preventieve werking van
een puntenstelsel inzake de Wegen–
verkeerswet (22030, nr. 8);
een, over de voorlichtingscampagne
inzake motorvoertuigverlichting
overdag (22100, nr. 10);

3. de volgende brieven:
twee, van de minister van Buiten–
landse Zaken, te weten:
een, ten geleide van het verslag over
de Hervatte vijfenveertigste zitting,
de zesenveertigste zitting van de
Algemene vergadering der Verenigde
Naties en de Veiligheidsraad 1991;
een, ten geleide van het slotcommu–
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De algemene beraadslaging wordt
gesloten.
De voorzitter Ik stel voor, af te zien
van artikelsgewijze behandeling,
morgen na de lunchpauze over het
wetsvoorstel, de amendementen en
de motie te stemmen en donderdag
de eindstemming te doen plaats–
vinden.
Daartoe wordt besloten.
Sluiting 22.43 uur.
Lijst van ingekomen stukken,
met de door de voorzitter ter
zake gedane voorstellen:

9);

twee, van de staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
te weten:
een, over premiestelling particuliere
ziektekostenverzekering (22393, nr.

21);

een, over de onderhandelingsresul–
taten inzake oprichting van een
Europees Drugswaarnemings–
centrum (22657, nr. 2).
Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;

92-5774

Lijst van ingekomen stukken
niqué en een tweetal verklaringen
van de Noordatlantische Raad van 4
en 5 juni 1992;
twee, van de minister van
Onderwijs en Wetenschappen, te
weten:
een, over het ziekteverzuim en
wachtgelden in de onderwijssector;
een, ten geleide van het rapport
Academische ziekenhuizen als
werkplaats voor onderzoek;
twee, van de minister van
Financiën, te weten:
een, ten geleide van een overzicht
van de Nederlandse betalingsbalans
over het eerste kwartaal van 1992;
een, over een sanctiebeschikking
betalingsverkeer en financieel
dienstenverkeer Servië en Monte–
negro;
een, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, ten geleide van de
concessierapportage 1991 Konink–
lijke PTT Nederland NV;
een, van de minister van Econo–
mische Zaken, over dieselmotortech–
nologie (deze brief is ter vertrouwe–
lijke inzage voor de leden op de
griffie gelegd);
twee, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, te
weten:
een, ten geleide van de
NOS-rapportage samenwerking
Nederland en Vlaanderen;
een, ten geleide van het jaarverslag
1991 van het Commissariaat voor de
Media.

Kamerlljn op de radio voor Sky
Radio.
Deze brieven e.a. liggen op de griffie
ter inzage.

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 het Nederlandse Rode
Kruis, over buitenlanduitgaven door
de regering;
een, van J.S. Hagens, over vlieg–
tuigen en straaljagers,
een, van W.F.C. Brunekreef, over
financiële problemen;
een, van P.Q.M. Op 't Eijnde, over
een verlichting voor 's Rijks lasten;
een, van J. van Leeuwen, over
persfotografen;
een, van de Open Universiteit, over
de eerste afgestudeerde
OU-student;
een, van P. Nomes, over privacy in
de gevangenissen;
een, van G. van den Steenhoven,
over het verdwijnen van de Tweede
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