
34ste vergadering Donderdag 5 december 1991

Aanvang 10.15 uur

Voorzitter: Deetman

Tegenwoordig zijn 135 leden, te
weten:

Achttienribbe-Buijs, Akkerman,
Apostolou, Beckers-de Bruijn,
Beijlen-Geerts, Beinema, J.H. van
den Berg, J.T. van den Berg,
Biesheuvel, Bijleveld-Schouten,
Blaauw, Boers-Wijnberg, Bolkestein,
Brinkman, Brouwer, M.M. van der
Burg, V.A.M. van der Burg, Buur–
meijer, 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 Heemskerck Pillis-Duve–
kot, Van Heemst, Hermes, Hillen, Van
der Hoeven, Van Hoof, Huibers,
Huys, Van lersel, Janmaat, Janmaat–
Abee, A. de Jong, G. de Jong,
M.D.Th.M. de Jong, Jorritsma-Leb–
bink, Jurgens, Kalsbeek-Jasperse,
Kamp, Kersten, Koetje, Kohnstamm,
De Kok, De Korte, Korthals, Krajen–
brink, Laning-Boersema, Lankhorst,
Lansink, Lauxtermann, Leerling, Van
Leijenhorst, Leijnse, Lilipaly, Van der
Linden, Linschoten, Lonink, Mate–
man, Melkert, Middel, E. van
Middelkoop, R.M. van Middelkoop,
Van Mierlo, Netelenbos, Niessen,
Van Noord, Nuis, Van Otterloo,
Paulis, Van der Ploeg-Posthumus,
Quint-Maagdenberg, Reitsma, Van
Rey, Van Rijn-Vellekoop, Roosen-van
Pelt, Rosenmöller, Ruigrok-Verreijt,
Schartman, Scheltema-de Nie,
Schimmel, Schoots, Schutte, Smits,
Soutendijk-van Appeldoorn, Spieker,
Stemerdink, 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, Witteveen-Hevinga,
Wolffensperger, Wolters, Wöltgens,
Ybema, Van Zijl en Zijlstra,

en mevrouw Dales, minister van
Binnenlandse Zaken, de heren Kok,
minister van Financiën, Alders,
minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieube–
heer, Van Amelsvoort, staatssecreta–
ris van Financiën, en mevrouw Ter
Veld, staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.

D

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

Mulder-van Dam, wegens ziekte;

Nijland en Leers, wegens bezigheden
elders.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het voorstel van Rijkswet

Regels betreffende de rechts–
positie van enige militair-rech–
terlijke ambtenaren (22154,
R1412);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de Wet D'gemeenten en
D'provincies inzake het treffen
van een voorziening met betrek–
king tot het toezicht op afval–
stoffenheffingverordeningen
(22356)

Deze voorstellen van (Rijks-)wet
worden zonder beraadslaging en, na

goedkeuring van de onderdelen,
zonder stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Het uitge–

ven en belenen van schatkistpa–
pier en het aangaan van geldle–
ningen ten laste van de Staat der
Nederlanden in 1992 (Leningwet
1992) (22335)

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D

De heer Melkert (PvdA): Voorzitter!
Vandaag spreken wij over de
Leningwet — in het verleden meer
dan eens een hamerstuk — naar
aanleiding van de gedachtenwisse–
ling die in de Eerste Kamer heeft
plaatsgevonden over een element uit
die wet. Ik vind het een goede zaak
dat deze vragen, die door de regering
ook doorgespeeld zijn naar de
Tweede Kamer, in de Eerste Kamer
zijn opgeworpen. In de schriftelijke
voorbereiding hebben wij daarover
reeds met de regering van gedachten
gewisseld.

Het gaat daarbij om het instellen
van een leningplafond. Dit is destijds
begrijpelijkerwijs opgekomen in het
rapport van de studiegroep Begro–
tingsruimte, omdat er in de loop van
de jaren tachtig inderdaad alle
aanleiding is geweest om een aantal
instrumenten die te maken hebben
met de staatsschuldfinanciering en
de afgrenzing van het tekort, nog
eens onder de loupe te nemen. Het
was immers aller zorg om daaraan
veel te gaan doen.

Enkele jaren na het uitkomen van
dat rapport valt ons in het bijzonder
de hoffelijkheid op die de regering
aan de dag legt. Niet dat dit anders
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Melkert

niet het geval is, maar nu valt het
heel erg op. De regering vraag de
Kamer haar oordeel uit te spreken.
Het is overweldigend, hoe er
gewacht wordt op het oordeel van de
Kamer. Soms zouden wij wensen dat
dit op andere punten ook het geval
was. Een regering dient echter te
regeren en het zou mij dan ook niet
verbazen als vandaag het verlossen–
de woord van de kant van de
regering komt over wat uiteindelijk
wenselijk wordt geacht.

Namens mijn fractie heb ik tijdens
de schriftelijke voorbereiding een
aantal vragen gesteld. Die waren er
vooral op gericht, duidelijkheid te
krijgen over de eventuele meerwaar–
de van het instellen van een lening–
plafond. Bij het treffen van een
nadere wettelijke regeling of bij het
eventueel amenderen van de
bestaande wet, moet men zich
immers voortdurend afvragen of het
iets toevoegt aan hetgeen langs
andere weg bereikt kan worden. Het
komt mij voor dat, juist nu er, anders
dan in de jaren tachtig het geval was,
de laatste jaren sprake is van een
brede consensus over de noodzaak
van een stringent financieel beleid en
als uitvloeisel daarvan een stringent
financieringsbeleid, men zich kan
afvragen of er nu behoefte is aan
additionele instrumenten. De Tweede
Kamer heeft immers, anders dan de
Eerste Kamer, het voorrecht om ten
minste viermaal per jaar met de
regering van gedachten te wisselen
over de stand van financiën en de
daaruit af te leiden noodzaak en
ruimte voor het aangaan van
leningen.

Wij hebben ook dit jaar - ik merk
dit ook op in de richting van de heer
De Korte - bij diverse gelegenheden
voortdurend stilgestaan bij de
ontwikkeling van het financierings–
tekort en het voortschrijdend
maandgemiddelde. De heer De Korte
zal zich dat herinneren. In de loop
van het jaar konden wij de vinger aan
de pols houden. Wij hebben op elk
moment van het jaar de gelegenheid
gehad om, als daartoe aanleiding zou
zijn geweest, de regering te verzoe–
ken in haar beleid nadere maatrege–
len te nemen die ook betrekking
hadden kunnen hebben op het
leningbeleid. Wat dat betreft, blijft
het voor ons de vraag of er nu veel
wordt toegevoegd als er een
leningplafond wordt ingesteld, zoals
gesuggereerd door de studiegroep
Begrotingsruimte.

Er is voorts een additioneel

argument dat intussen grote
actualiteit heeft gekregen: datgene
wat nu in de voorziene verdragswijzi–
ging in het kader van de economi–
sche en monetaire unie zal worden
vastgelegd Ik zeg dat met een toon
van optimisme. Ik weet niet of de
minister de neiging heeft om dat te
onderschrijven. Misschien wil hij
liever nog een weekje wachten
voordat hij dat onderschrijft. Er
worden nu echter nota bene langs de
weg van een verdragstekst regels
vastgelegd die de komende jaren ook
voor de Nederlandse regering
gelden. Deze regels geven nadrukke–
lijk de convergentierichting voor de
lidstaten aan, ook als het de omvang
van hun staatsschuld betreft. Dat is
als het ware nog een extra slot op de
deur, die overigens politiek sinds het
jongste regeerakkoord volop
verzegeld is. Dat slot is er om ervoor
te zorgen dat niet meer wordt
geleend dan uit hoofde van de
autorisatie van uitgaven en de raming
van ontvangsten, zoals die ieder jaar
plaatsvinden, strikt noodzakelijk is.

In dat verband hebben wij in de
schriftelijke voorbereiding de vraag
gesteld naar de betekenis van het
economisch feit, zoals de minister
het noemde, van het meewegen van
de ambtenarenpensioenvoorziening
in de beoordeling van het tempo dat
voor Nederland gewenst is. Het is
misschien goed als de minister bij
deze gelegenheid ingaat op de
overeenstemming die op dit moment
is of zou zijn bereikt over de precieze
formulering van het protocol dat
betrekking heeft op de omvang van
de staatsschuld. Is onze indruk juist
dat het nog steeds gaat om 60%
bruto binnenlands produkt overheids–
schuld en dat daaraan is toegevoegd
dat het voor het antwoord op de
vraag of een lidstaat inderdaad
voldoet aan het convergentiecrite–
rium beslissend is in welke mate de
daar eventueel bovenuitgaande
schuld afneemt?

Zal in het verdrag, zoals het er nu
naar uitziet, ook een clausule worden
opgenomen over de gulden financie–
ringsregel, die er in ieder geval naar
het oordeel van de Europese
Commissie bij moet worden betrok–
ken om de financieel-economische
situatie van een lidstaat te kunnen
beoordelen? Het is belangrijk om
hierop in dit kader een toelichting te
krijgen, omdat daardoor in de
komende jaren de zin kan komen te
ontvallen aan additionele instrumen–
ten in de Nederlandse wetgeving.

Het is interessant om te noteren dat
de Nederlandse wetgeving eigenlijk
enigszins aan betekenis verliest
naarmate er in het verdrag duidelijker
afspraken zijn gemaakt en de
mechanismen ter uitvoering van het
verdrag ook sterker gaan werken.

Naar onze mening is er ook in het
verleden jaar in jaar uit de gelegen–
heid geweest om door middel van
een amendement een nader plafond
vast te stellen in het kader van de
Leningwet. Het is opmerkelijk dat
daarvan juist in de periode waarin
daartoe alle aanleiding bestond,
nooit gebruik is gemaakt. Tegen die
achtergrond dient te worden
beoordeeld wat dan de opportuniteit
zou zijn om dat op dit moment wel te
doen. Je kunt zeggen dat ook zonder
dat amendement geleidelijkaan de
inzichten in Nederland en in deze
Kamer zijn gerijpt, dat het goed is om
paal en perk te stellen aan de verdere
groei van de staatsschuld en dat het
zelfs noodzakelijk is om die om te
buigen. Dat bleek dus ook mogelijk
zonder amendering van de Lening–
wet. Het is goed dat wij er dit jaar
over spreken en het niet als hamer–
stuk voorbij laten trekken. Mijn fractie
blijft echter milde vraagtekens zetten
bij wat er overigens mee moet
gebeuren.

Nog een opmerking over een ander
punt dat in de schriftelijke voorberei–
ding aan de orde is geweest, namelijk
een andere suggestie van de
studiegroep om de Leningwet te
integreren in hoofdstuk IX, wat mij
overigens geen hoofdpunt van debat
lijkt. Wij waren eerlijk gezegd niet
overtuigd van het antwoord van de
regering dat in dat geval IXA en IXB
niet meer gelijktijdig zouden kunnen
worden behandeld. Het is natuurlijk
heel wel denkbaar dat IXA en IXB in
de Tweede, en vervolgens ook in de
Eerste Kamer, als eerste begrotings–
wet na de algemene beschouwingen
aan de orde zouden kunnen komen,
zodat daarmee ook voldaan zou zijn
aan de noodzaak om de autorisatie
tot het aangaan van leningen voor
het einde van het jaar tot wet te
hebben verheven. Maar nogmaals,
op dit punt insisteren wij niet; er zijn
belangrijker zaken in het leven, zo
komt het ons voor.

D

De heer Ybema (D66): Mijnheer de
voorzitter! In de Leningwet wordt de
minister van Financiën gemachtigd,
leningen af te sluiten. Daar komt het
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De heer Ybema (D66)

eigenlijk op neer. Normaal gesproken
is de Leningwet in deze Kamer een
hamerstuk; er wordt niet over
gedebatteerd. Op zichzelf is dat
tekenend. In de memorie van
toelichting bij de Leningwet 1992
nodigt de regering de Kamer uit, te
reageren op de suggestie van de
studiegroep Begrotingsruimte,
afkomstig uit het achtste rapport, om
in de jaarlijkse Leningwet een bedrag
te noemen, dat als maximum geldt
voor de in dat jaar door het Rijk af te
sluiten leningen. Op die manier zou
de groei van de staatsschuld in de
wet worden verankerd.

Wat opvalt in de memorie van
toelichting, is de positieve toonzet–
ting van de regering bij deze
suggestie. De regering laat het niet
alleen bij die suggestie, zij geeft ook
een aantal argumenten die nadrukke–
lijk pleiten voor het opnemen van een
leningplafond. Die toonzetting wordt
eigenlijk alleen maar positiever als je
daarbij de reactie van de regering
betrekt, zoals die is vastgelegd in de
nota naar aanleiding van het
eindverslag. In de ogen van mijn
fractie wordt door de regering op een
afdoende manier de mogelijke kritiek
die is aangevoerd, weerlegd. Uit de
schriftelijke reactie is wel gebleken
dat mijn fractie positief staat ten
aanzien van het opnemen van een
leningplafond. Ik wil in dit korte
debat de belangrijkste argumenten

daarvoor nog even de revue laten
passeren.

Allereerst hebben we op dit
moment te maken met een zorgwek–
kende hoogte van de staatsschuld.
Eind 1991 ligt die op het niveau van
circa 340 mld., ofte wel rond de 72%
van het nationaal inkomen. Expliciete
aandacht voor de omvang en de
groei van de staatsschuld is in de
ogen van mijn fractie nodig. Die
expliciete aandacht is er tot nu toe in
de ogen van mijn fractie onvoldoen–
de. Er wordt af en toe over gespro–
ken, maar het onderwerp staats–
schuld komt toch vaak wat terloops
aan de orde. Bij het opnemen van
een leningplafond zou dat in ieder
geval betekenen dat op dat punt
jaarlijks een beleidskeuze moet
worden gemaakt.

Een tweede argument is dat bij een
dreigende overschrijding van het dan
wettelijk vastgelegde leningplafond
de regering wordt gedwongen tot
beleidskeuzes: of tussentijds, indien
mogelijk, extra bezuinigingen
voorstellen, of, indien tussentijdse
extra bezuinigingen niet mogelijk zijn,
of als de regering dat beleidsmatig
niet verantwoord vindt, de keuze voor
verhoging van het leningplafond, om
op die manier de financiering te
kunnen realiseren. Dat betekent dan
wel dat daarmee de weg naar de
Kamer moet worden gevolgd, en dat
betekent een extra drempel om toch
tot een verhoging van het leningpla–

fond over te gaan. Concreet betekent
dat in de visie van mijn fractie een
uitbreiding van het huidige beleidsin–
strumentarium. Zonder daaraan erg
veel gewicht toe te kennen, is het
feitelijk een uitbreiding daarvan. Dat
vindt mijn fractie heel belangrijk.

Voorzitter! Een derde argument dat
pleit voor instelling van een lening–
plafond betreft de nadere betrokken–
heid van het parlement. Mocht zich
een situatie van een dreigende
overschrijding, dus een tussentijdse
ophoging van het leningplafond,
voordoen, dan moet de regering
hierover overleggen met het
parlement. Dit betekent een verdere
uitbreiding, verdieping van de
controlefunctie van het parlement.
Op zich is dit, ook uit democratisch
oogpunt bezien, winst. Het betekent
tevens het inhoud geven aan een
stuk medeverantwoordelijkheid voor
de medewetgever, die meewerkt aan
het vastleggen van het leningplafond.

Voorzitter! In de schriftelijke
procedure is gewezen op de praktijk
die zich de afgelopen twee jaar heeft
ontwikkeld op grond van afspraken
die in het regeerakkoord zijn
vastgelegd over de reductie van het
financieringstekort. De vraag is
gesteld of, gelet op de realisering
van de afspraken en het beleid dat
zich op dit punt ontwikkelt, deze
extensie nodig is. Mijn fractie is van
mening dat dit instrument een
aanvulling is en dat het winst is om
het toe te voegen. Er is gewezen op
een stok achter de deur en op een
extra slot op de deur. Ik wil het
positiever formuleren. Ik zie het als
een steuntje in de rug van de
minister van Financiën bij zijn
financiële beleid en zijn opstelling
binnen het kabinet naar zijn collega's.

Voorzitter! Een volgend argument
betreft de ontwikkelingen op
Europese schaal. In het EMU-proces
is bij de convergentiecriteria heel
nadrukkelijk de omvang van de
overheidsschuld aan de orde. Dit is
een van de criteria die zullen worden
gehanteerd bij de beoordeling van de
toetreding tot de derde fase. Voor
zover nu bekend, zal het criterium op
dit punt 60% van het binnenlands
bruto produktzijn. In 1991 bedraagt
de overheidsschuld in Nederland nog
81 %. Uitgaande van een aantal
realistische voorwaarden, zal deze in
1997 rond de 73% kunnen liggen.
Wij zijn er dus nog niet. Om een
criterium van 60% als norm voor de
overheidsschuld te realiseren, zullen
wij op zijn minst de komende tien jaar
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op een zeer consequente en
gedisciplineerde manier bezig
moeten zijn met het verder verminde–
ren van het financieringstekort en
daarmee met het verder beheersbaar
maken van de staatsschuld. Dit is
een langdurig proces dat de nodige
disclpline zal vergen. Gelet op de
langere termijn die hiermee gemoeid
is, acht mijn fractie het belangrijk om
ter ondersteuning van dit proces een
extra beleidsinstrument toe te
voegen.

Voorzitter! De toevoeging van het
beleidsinstrument invoering lening–
plafond drukt ook uit dat het
belangrijk is om de discpline niet
alleen vast te houden maar hiermee
op zijn minst de komende tien jaar,
gelet op de EMU-norm, door te gaan.
Op dit moment kunnen wij gelukkig
constateren dat het financiële beleid
vruchten begint af te werpen. De
laatste Miljoenennota levert het
beeld op dat de overheidsfinanciën
steeds beter lijken te worden
beheerst en beheerd. Het meerjarige
beeld versterkt dit. Er zijn uiteraard
nog allerlei zorgen met betrekking tot
de beoordeling van de ontwikkelin–
gen op langere termijn, maar het lijkt
of er zich een ontwikkeling ten
gunste begint af te tekenen. Er is
sprake van een toenemende
soliditeit. Mijn fractie heeft het ook
bij de algemene beschouwingen op
die manier verwoord. Dit is op zich
uiterst positief. De ervaring leert
echter dat dit beeld heel snel kan
omslaan.

Voorzitter! De feitelijke betekenis
van het leningplafond in de komende
jaren zou bij een verdere uitvoering
van het financiële beleid zoals zich
dat nu aftekent, materieel wel eens
weinig kunnen inhouden. Ik denk
echter dat de politiek-psychologische
betekenis van het instrument ook
meetelt. Dat is in mijn ogen niet
onbelangrijk. Een en ander heeft te
maken met het verder op orde
brengen van de overheidsfinanciën,
met een groeiende discipline ten
aanzien van de overheidsfinanciën en
ook met het vasthouden van die
discipline in de komende termijn.

Voorzitter! Sprekend over het
leningplafond, doet zich de vraag
voor op welk niveau dat vastgesteld
moet worden. Ook in de voorberei–
ding is hierovervan gedachten
gewisseld. Daaruit tekent zich het
beeld af dat ook het kabinet vindt
dat, naast de geraamde financie–
ringsbehoefte, ook een geringe
marge genomen moet worden voor

het geval dat overschrijdingen niet
meer in het lopende jaar kunnen
worden geredresseerd. Op een vraag
van de PvdA-fractie zegt de regering
dat een marge van 2 mld. acceptabel
zou zijn. Mijn fractie is het daarmee
eens. In de startpositie is dat zeker
een goede marge. Dat zou betekenen
dat voor 1992 de hoogte van het
leningplafond voor de geraamde
financieringsbehoefte 45,4 mld. is
en, aangevuld met de marge van 2
mld., uitkomt in totaal op 47,4 mld.

Voorzitter! De fractie van D66 is
voor invoering van een leningplafond.
Ik heb de argumenten daarvoor
gegeven. Wij zijn voor invoering met
ingang van het begrotingsjaar 1992.
Wij hebben die opvatting met de
collega's De Korte en Van Dis in een
amendement neergelegd. Wij denken
dat het nu nemen van een beslissing
daarover goed aansluit bij de
versterking van de groeiende
soliditeit. Op dit moment is de
situatie daar erg gunstig voor.
Daarom heeft mijn fractie nu sterk de
voorkeur voor een brede parlemen–
taire steun voor invoering van het
leningplafond. Ik roep de collega's
van de regeringsfracties dan ook op
om de beslissing hierover niet uit te
stellen, maar om die nu te nemen.
Dit moment is daar heel geschikt
voor.

D

De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de
voorzitter! Het valt niet te ontkennen
dat in ons land in het verleden — na
1971, 1972 - in de gedachte dat de
bomen tot in de hemel zouden blijven
groeien, de uitgaven in de consump–
tieve sfeer sterk zijn verhoogd. De
aardgasbaten zijn voor een groot
deel gebruikt voor leuke dingen voor
de mensen. Om in de sfeer van
vandaag te blijven: Sinterklaas
spelen. Had men dat maar in de
produktieve sector gedaan, dan
zouden wij nu niet opgescheept
zitten met zo'n enorme staatsschuld,
een van de hoogste in de EG. Onze
fractie heeft altijd de waarschuwende
vinger opgeheven tegen deze
ontwikkeling. Anderen meenden,
helaas, dat het zo'n vaart niet zou
lopen, maar dat deed het dus wel.

In de Miljoenennota is de proble–
matiek vrij duidelijk geschetst. In de
collectieve sector is een enorme
scheefgroei ontstaan. De uitgaven
voor de inkomensoverdrachten en de
rentelasten zijn daardoor onevenre–
dig gegroeid. De overheidsinvesterin–

gen zijn daarentegen achtergebleven.
Sinds 1970 zijn die zelfs gedaald van
4,4% van het nationaal inkomen tot
1,7% daarvan in 1992, dus bijna nog
maar een derde. En dat, terwijl de
overheidsinvesteringen van cruciaal
belang zijn met het oog op de
economische ontwikkeling en de
werkgelegenheid. Welke conclusies
zou de regering daaraan moeten
verbinden? Zijn de pogingen tot
veranderïngen niet nog erg mager?
De normering in EG/EMU-verband
draagt bij aan het streven naar een
snelle tekortreductie. In de EMU-be–
sprekingen — wij hopen daar
vanmiddag nog nader met de
minister over te spreken — is immers
sprake van een norm voor de
overheidsschuld van maximaal 60%
van het BBP. Hoe wordt die ove–
rigens bepaald? Er worden toch geen
appels met peren vergeleken? Ik doel
op het al of niet kapitaliseren van
pensioenrechten. Een zelfde vraag
geldt ten aanzien van de 3% van het
BBP. Is dit hetzelfde als wat wij
gebruiken, het percentage van het
nationaal inkomen? Wij juichen de
reductieversnelling uiteraard hartelijk
toe. Maar waarom gebeurt het nu
pas, nu de EMU dat voorschrijft? Wij
hadden daarvoor a! veel langer recht
moeten zitten.

Bij het regeerakkoord is afgespro–
ken, het financieringstekort in een
aantal jaarlijkse stappen terug te
brengen tot het niveau van 3,25%
van het nationaal inkomen in 1994.
Dat blijkt redelijk voorspoedig te
verlopen, tengevolge van vooral de
hogere inflatie zelfs voorspoediger
dan verwacht. Acht de regering het
wenselijk om het tijdpad dienover–
eenkomstig bij te stellen of moet er
toch nog een aantal boekhoudkundi–
ge trucs worden toegepast?

Om de hoogte van de staatsschuld
af te doen nemen, zal de nadruk
moeten worden gelegd op het doen
van aflossingen en het voorkomen
van het aangaan van nieuwe
leningen. De uitgaven zullen moeten
worden beheerst, in het bijzonder de
consumptieve. De invoering van een
kapitaaldienst met een gulden
financieringsregel kan daar dienstig
aan zijn. Wij gaan daar nu niet op in;
daar komt nog een gelegenheid voor.
Het zal echter duidelijk zijn dat mijii
fractie een hartelijke voorstander is
van een gunstig regime voor
kapitaaluitgaven.

Nader ingaande op de vraag naar
de wenselijkheid van het aanbrengen
van een leningplafond - ik lees het
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in de nota naar aanleiding van het
verslag — uit de minister zich
daarover terecht positief als een
aanvulling met een toegevoegde
waarde ten opzichte van het
stringente begrotingsbeleid van het
kabinet. Weliswaar kan mateneel, via
afspraken in het regeerakkoord,
hetzelfde worden bereikt als met een
formeel wettelijk vastgelegd plafond,
maar de waarde van zo'n expliciete
wet moeten wij niet onderschatten.
Via het vaststellen van zo'n lening–
plafond in de wet is de wetgever er in
zijn geheel bij betrokken, terwijl
afspraken in het regeerakkoord toch
in eerste instantie een zaak zijn van
regering en coalitiegenoten. Boven–
dien kan bij de jaarlijkse Leningwet
worden ingespeeld op de actuele
ontwikkelingen.

Mijn fractie heeft in het verslag
dan ook de suggestie gedaan een
soort meerjarenplafond in te stellen
met een taakstellend karakter. Het is
een beetje vergelijkbaar met de
meerjarenramingen zoals bijvoor–
beeld bij de stijging van het huur–
waardeforfait — dat gaat ook over
drie jaar — en de accijnzen op
sigaretten en tabak. Ook dat gaat
over een aantal jaren. De minister
heeft hierop geantwoord dat zo'n
meerjarenplafond geen taakstellend,
maar slechts een indicatief karakter
kan hebben, omdat de doelstelling
voor het financieringstekort in
procenten van het nationaal inkomen
iuidt, waardoor de tekorten in
guldens aan schommelingen
onderhevig zijn. Acht de minister het
niettemin relevant op enigerlei wijze
een aanvullend meerjarenperspectief
vast te leggen, bijvoorbeeld in de
memorie van toelichting op de elk
jaartoch in te dienen Leningwet? Er
is dan in ieder geval iets om elkaar
op aan te spreken. Het financierings–
tekort in procenten van het nationaal
inkomen is immers ook aan schom–
melingen onderhevig.

Kort geleden is het fenomeen
indexlening weer in discussie
genomen. Ook in de stukken wordt
het besproken. De agent van
Financiën in Amsterdam heeft zich
hier negatief over uitgelaten. Ook in
een artikel van Economisch statisti–
sche berichten van 9 oktober jl. van
de heren M. Damm en M. Smink
worden de onzekerheden die
indexleningen met zich brengen,
uitvoerig belicht. Toch heb ik
hierover een vraagje. Nemen de
onzekerheden af naarmate de
looptijd langer is? Hangt die onzeker–

heid mede af van de hoogte van de
reële rentevoet en de zorg of de
wens van de geldgevers om optimaal
op zeker te spelen? Wij steunen het
streven naar verlenging van de
looptijd van de leningen. Dit verkleint
immers de behoefte aan herfinancie–
ring. Overigens dient naar ons
oordeel ook te worden gestreefd
naar zo gunstig mogelijke vormen
van financiering in termen van
rentekosten en financieringsrisico's:
de Staat dient zo goedkoop mogelijk
te lenen. Recentelijk hebben wij ons
hierover laten voorlichten tijdens een
werkbezoek aan het agentschap van
het ministerie van Financiën te
Amsterdam. Wij hebben dat bezoek
als zeer zinvol ervaren. Wij spreken
onze waardering uit voor de toelich–
ting aldaar gegeven

Ik wil nog enkele aanvullende
vragen stellen. In de nota naar
aanleiding van het verslag stelt de
minister dat er nauwelijks voordelen
zijn te verwachten als de Staat zich
ook op buitenlandse markten gaat
richten. Kan dat echter geen
relevante gevolgen hebben voor de
binnenlandse geld– en kapitaalmarkt?
In het kwartaalbericht van september
1991 van De Nederlandsche Bank
wordt gememoreerd dat het
financieringstekort van de lagere
overheden is omgeslagen in een
overschot van 0,1 % van het natio–
naal inkomen. Ligt het in de lijn der
verwachting dat dit tekort zo laag
blijft? Zo neen, wat zijn daarvan dan
de consequenties? Hoe ontwikkelt
zich de schuld van de lagere
overheden? Over welke beïnvloe–
dingsmechanismen beschikt de
minister met betrekking daartoe? De
in EMU-kader te bereiken grenswaar–
de van 3% omvat toch de hele
schuld van de overheid en niet alleen
van het Rijk?

Uit mijn bijdrage moge blijken dat
het opnemen van een plafond onze
voorkeur heeft. Vandaar dat wij onze
steun hebben gegeven aan het
amendement van de heer De Korte
door dit mede te ondertekenen.

D

De heer De Korte (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Het lijkt een beetje
symbolisch dat wij dit wetsvoorstel
dat de minister van Financiën moet
machtigen om in 1992 opnieuw de
kapitaalmarkt op te gaan ter
financiering van het tekort in 1992
en van de aflossingen, juist vandaag
op 5 december behandelen. De heer

Van Dis heeft zoëven al het verband
gelegd met Sinterklaas. Was de
overheid de afgelopen twintig jaar
minder vrijgevig geweest zoals een
goedheilig man, dan zaten wij nu
waarschijnlijk niet met een staats–
schuld die ultimo 1991 uitkomt op
circa 340 mld.

Die schuld is opgebouwd in een
periode van twintig jaar. In die
periode van twintig jaar maken bijna
alle woordvoerders in deze Kamer
wel enige tijd deel uit van een
kabinet, behalve de heer Van Dis. Hij
heeft dan ook het meeste recht van
spreken als hlj zich afvraagt hoe het
toch mogelijk is dat het zover
gekomen is. Ik wil het overzicht van
de ontwikkeling van de staatsschuld
nog even geven. Wij zien dat in 1970
de staatsschuld 33 mld. bedraagt. De
rentelast is 1,7 mld. In 1980, tien
jaar later is de staatsschuld 100 mld.
en de rentelasten zijn 6,9 mld. Weer
tien jaar later, in 1990, is de
staatsschuld 319 mld. en bedragen
de rentelasten 23 mld.

Die staatsschuld is niet alleen zeer
hoog, zij blijkt bij nadere analyse ook
nog eens van een slechte kwaliteit te
zijn. De opbrengst van die staats–
schuld is namelijk in onvoldoende
mate gebruikt voor de financiering
van de produktieve overheidsinveste–
ringen. Onze staatsbalans vertoont
een negatief saldo van ruim 20 mld.
ultimo 1990. Lenen voor produktieve
overheidsinvesteringen zou bij een
andere samenstelling van de
staatsschuld minder een probleem
behoeven te zijn. Ook ondernemin–
gen financieren een deel van de
vernieuwing van hun kapitaalgoede–
ren met vreemd vermogen, mits zij
over voldoende eigen vermogen
beschikken. Wij komen over deze
elementen nader te spreken bij de
behandeling van de nota Kapitaal–
dienst in februari aanstaande.

Is onze staatsschuld een echt
probleem? Wij zouden zeggen van
wel. Ik wil nog eens een paar
argumenten daarvoor aangeven. Het
eerste argument lijkt mij dat buiten–
landse beleggers de laatste jaren een
steeds groter aandeel van de
openbare leningen afnemen. In 1989
overtrof het aandeel van het
buitenland met 39% in openbare
emissies voor het eerst dat van de
Nederlandse institutionele beleggers
van 32%. Het toenemende belang
van het buitenland op dit gebied is
ook zichtbaar in het houderschap van
de staatsschuld. Ultimo 1989 was
circa 9 mld. of 9% in buitenlandse
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handen, ultimo 1985 ging het om 30
mld. of 13%, ultimo 1988 ging het
om 50 mld. of 19% en ultimo 1990
om bijna een kwart. Dit toenemende
buitenlandse houderschap houdt wel
degelijk risico's in omdat het
allerminst zeker is dat de buitenland–
se beleggers ook in de toekomst
geïnteresseerd zullen zijn. Ook de
herfinancierng van aflossingen is
geen automatisme.

Voorzitter! Bovendien lekt hiermee
ongeveer een kwart van onze
rentebetalingen weg naar het
buitenland. Het is in dit verband goed
om nog eens te kijken naar de
bedragen voor de staatsschuld en de
rentelasten per hoofd van de
bevolking respectievelijk per
belastingbetaler. De staatsschuld per
hoofd van de bevolking is dit jaar ƒ
22.500 en per belastingbetaler zelfs ƒ
35.000. Deze bedragen zullen verder
oplopen tot ƒ 26.000 en ƒ 40.000 in
1994. Ik wijs de heer Melkert er dan
ook op dat er alle reden is om
bezorgd te zijn over de staatsschuld.
Ook in de komende jaren hebben wij
met dit probleem te maken, al doen
wij nog zoveel aan stringent begro–
tingsbeleid.

De heer Melkert (PvdA): Voorzitter!
Het zal de heer De Korte toch
opgevallen zijn dat die bezorgdheid
tot uitdrukking is gebracht in de
uitgangspunten voor het regeerak–
koord van de huidige coalitie. Anders
dan in de jaren tachtig, waarin de
heer De Korte gedurende een lange
periode verschillende verantwoorde–
iijkheden heeft gedragen, kunnen die
uitgangspunten in de huidige
kabinetsperiode nog leiden tot een
omslag, tot een daling van de
staatsschuldquote. Over die bezorgd–
heid hebben wij het dus allebei maar
de één doet er wat aan en de ander
levert commentaar...

De heer De Korte (VVD) Die
discussie hebben wij hier wel vaker
gehad maar de heer Melkert wil haar
graag steeds oprakelen. In het begin
van de jaren tachtig was er een zeer
zorgwekkende toestand ontstaan. Zo
was in het jaar 1983 het financie–
ringstekort 10%. Vervolgens deden
twee kabinetten hun best om dat
tekort te verminderen, hetgeen ook
lukte. Tijdens het tweede kabinet–
Lubbers werd het financieringstekort
gehalveerd. Echter, daarmee was de
staatsschuld nog niet teruggedron–
gen omdat die een zichzelf verster–
kende motoriek kent. Daar heeft ook

het huidige kabinet mee te maken,
ook al doet het zijn best om de
ombuiging met betrekking tot het
steeds oplopende financierings–
tekort, waarmee in de jaren tachtig
werd begonnen, voort te zetten.
Voorzitter! Dit lijkt mij de beste
reactie op de interruptie van de heer
Melkert. Ik hoop dat de trend die
door vorige kabinetten werd ingezet
door het huidige kabinet zal worden
voortgezet.

Minister Kok: Voorzitter! De heer De
Korte spreekt over een "oplopend
financieringstekort" maar die term is
in dit verband niet correct. Het
financieringstekort neemt van jaar tot
jaar af maar zolang er een financie–
ringstekort blijft bestaan, in welk jaar
dan ook, neemt naar de mate waarin
er een tekort is de staatsschuld toe.
Ook in de tweede helft van de jaren
tachtig, waarin de financieringstekor–
treductie inderdaad steeds beter uit
de verf kwam, vond er dienovereen–
komstig elk jaar opnieuw een stijging
van de staatsschuld plaats. Je zou
kunnen zeggen dat van jaar op jaar
de groei van de staatsschuld, in
guldens gemeten, afneemt maar elk
jaar dat wij nog in de min zitten, stijgt
de staatsschuld.

De heer De Korte (VVD): Ik ben de
minister dankbaar voor zijn uitleg
maar het ging toch in feite om een
reactie op de interruptie van de heer
Melkert die suggereerde dat de twee
voorgaande kabinetten niets zouden
hebben gedaan aan het verminderen
van het financieringstekort. Dat heb
ik met mijn reactie tegengesproken.
De feiten weerspreken dat. De
minister zal daarop antwoorden dat
wij blijvend met een oplopende
staatsschuld geconfronteerd zullen
worden, ook al brengen wij het
financieringstekort jaarlijks met
ongeveerO,5 procentpunt of meer
terug. Dit kabinet heeft daar volop
mee te maken. Vandaar dat ik zoëven
mijn cijferreeks gaf.

De heer Melkert (PvdA): Even voor
de goede orde. Ik sprak niet over
twee kabinetten, maar over verschil–
lende kabinetten die er in de laatste
twintig jaar voor hebben gezorgd dat
wij in de situatie verkeren waarin wij
ons thans bevinden.

De heer De Korte (VVD): Dat is
juist. In het begin van de jaren
zeventig was er een kabinet waarin
de heer Nelissen minister van

Financiën was. De PvdA had in dat
kabinet geen zitting. Toen hadden wij
nog maar een heel laag financie–
ringstekort en bedroeg de staats–
schuld nog slechts zo'n 33 mld. Het
aantreden van het kabinet-Den Uyl
markeert het begin van de stijgende
financieringstekorten en staats–
schuld. Toen begon het. Daarom
nam ik zoëven voor alle zekerheid
1970 als vertrekpunt voor de
opklimmende reeks. Na het kabinet–
Den Uyl kwam er een andersoortig
kabinet, dat de uitzetting van
staatsuitgaven niet meer terug kon
drukken, mede omdat de economi–
sche ontwikkeling aan het eind van
de jaren zeventig heel negatief was.

De heer Melkert (PvdA): Dat was
dus het propellorkabinet van Fons
van der Stee. Waar was u op dat
moment?

De heer De Korte (VVD): Tijdens de
regeerperiode van het kabinet-Den
Uyl - zo'n vier a vijf jaar - werden
wij geconfronteerd met een verdub–
beling van de overheidsuitgaven en
de staatsschuld. Het financierings–
tekort en de staatsschuld zijn daarna
verder gestegen, mede omdat het
kabinet van toen met een parlemen–
taire minderheid moest werken. Een
kabinet dat wordt gedoogd is niet
echt goed voor de financiële
discipline. Dat werd gelukkig
allemaal anders in de jaren tachtig,
toen wij er ons bekomst van kregen.
Toen kwamen de kabinetten-Lubbers
I en II, die orde op zaken begonnen
te zetten. De minister van Financiën
die nu achter de tafel zit in het
kabinet-Lubbers III, moet deze reeks
gewoon voortzetten.

De heer Melkert (PvdA): Als de heer
De Korte zulke mooie woorden had
gebruikt in zijn eerste periode als
parlementariër, was dit debat thans
niet nodig geweest.

De heer De Korte (VVD): Ik was
parlementariër tijdens het eerste
kabinet-Van Agt en ik herinner mij
nog heel goed dat er toen tegenbe–
grotingen werden ingediend door de
PvdA, die uitblonken door een
verdere verhoging van de uitgaven.
In die tijd geloofde de PvdA namelijk
nog in de maakbaarheid van de
samenleving. Er kwamen toen allerlei
voorstellen van de kant van de
oppositie die er alleen maar toe
leidden dat de overheidsuitgaven
verder zouden worden verhoogd.
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De heer Melkert (PvdA): Wat dat
betreft is er weinig veranderd als wij
kijken naar de tegenbegrotingen die
nu worden ingediend.

De heer De Korte (WD): De
tegenbegrotingen die nu worden
ingediend, worden compleet
doorgerekend door het planbureau.
Toen was dat niet het geval. Nu
kunnen wij dus alle macro-economi–
sche effecten meewegen. Ik neem
aan dat de heer Melkert doelt op de
tegenbegroting van de VVD. Die
begroting laat geen verdere verho–
ging van de overheidsuitgaven zien,
maar juist een vermindering. Er zit
namelijk een extra bezuiniging van 6
mld. in opgenomen. Hierop reageer–
de de minister van Financiën met te
zeggen: aan alles komt een einde, bij
mij is de rek eruit. Meer bezuinigen
dan 16 mld. achtte hij niet mogelijk.
Onze extra bezuiniging van 6 mld.
zag hij niet zitten. Als wij dat wilden,
moesten wij dat zelf maar doen. Dat
kan natuurlijk niet, want wij zitten nu
in de oppositie. Later nemen wij deze
mogelijkheid wellicht nog eens te
baat. Overigens vond ik dit een nuttig
interruptiedebatje. Ik was helemaal
niet van plan om hier iets over te
zeggen, maar nu de heer Melkert
heeft geprobeerd om nog enige
"feiten" boven tafel te krijgen, moet
ik achteraf constateren dat wij op dit
punt toch nog een goede gedachten–
wisseling over het verleden hebben
gehad.

Minister Kok: Voorzitter, ik weet niet
wat de heer De Korte van plan was,
maar hij staat nu in ieder geval al een
aantal minuten te zwartepieten in
plaats van te sinterklazen. Om
daaraan ook een kleine bijdrage te
leveren stel ik vast dat in de zegenrij–
ke jaren tachtig, waarin de zaken
allemaal weer zo goed op orde zijn
gekomen, de staatsschuld blijkens de
cijfers van de heer De Korte geste–
gen is van 100 mld. tot 319 mld.

De heer De Korte (VVD): Dat is een
zeer goede conclusie van de
minister; hij heeft zelf ook al
toegelicht, hoe dat zo gekomen is. Er
is bij de toename van de staatsschuld
sprake van een zichzelf versterkende
motoriek, dus je bent er nog niet met
het terugdrukken van het financie–
ringstekort. Maar je moet in ieder
geval wel beginnen met het financie–
ringstekort niet meer te laten
oplopen. In het begin van de jaren
tachtig liep het nog wel op, maar

gelukkig zijn wij het er allemaal over
eens dat dat niet meer moet
gebeuren.

Goed, ik was net aan het uitleggen
dat de staatsschuld per hoofd van de
bevolking op het ogenblik niet gering
is en dat de rentelasten - daar gaat
het natuurlijk om — ook zwaar
drukken. Per hoofd van de bevolking
zijn die rentelasten ƒ 1700, per
belastingbetaler ƒ 2600, oplopend tot
ƒ 2000 respectievelijk ƒ 3000 in
1994. Een kwart van die rentebetalin–
gen, die momenteel zelfs vier keer zo
omvangrijk als de overheidsinveste–
ringen zijn, verdwijnt naar het
buitenland. Daaruit blijkt ook dat de
vaak gehoorde stelling dat het bij de
rentelasten om een gesloten
overheveling van rentelasten en
rentetegoeden binnen de nationale
volkshuisvesting zou gaan, op een
misvatting berust.

Een derde argument is dat de
rentelasten vooral bij een hoge
rentevoet andere nuttige uitgaven
wegdrukken, zoals die voor onder–
wijs, milieu, criminaliteitsbestrijding
en infrastructuur. Zo blijkt uit de
Miljoenennota 1992 dat over de
periode 1992-1996 de lopende
uitgaven van het Rijk jaarlijks
gemiddeld 1 % zullen dalen en dat de
overheidsinvesteringen in die periode
jaarlijks zelfs 1,8% zullen afnemen,
maar dat de rente-uitgaven jaarlijks
9,3% zullen toenemen. Er is dus
sprake van een zeer fors en nog
toenemend verdringingseffect. En
dat was dus niet alleen in het
verleden zo. De minister hield mij
zoëven voor dat volgens mijn eigen
cijfers de staatsschuld in de jaren
tachtig van 100 mld. gestegen is tot
319 mld. Ik zou dan nog even een
cijfer willen noemen uit een periode
waarin de heer Kok al minister was:
van 1991 tot 1994 loopt de staats–
schuld op van 340 mld. tot 400 mld.,
terwijl de rentelasten oplopen van 25
mld. tot 30 mld. Dat is dus weer die
motoriek waarvan ik sprak.

In de vierde plaats noem ik het
EMU-criterium. Volgens dat criterium
wordt de staatsschuldquote bepaald
door de schuld van het Rijk, die van
de lagere overheden en die van de
sociale zekerheid. En die schuldquote
moet bij toetreding tot de EMU in
beginsel 60% van het BBP zijn. Ik
meen dat de heren Ybema en Van
Dis er al op gewezen hebben dat die
quote op dit moment 81 % is, terwijl
ze bij een jaarlijkse daling van het
tekort metO,5% 78% in 1994, 73%
in 1997 en 60% in 2002 wordt.

Misschien kan nog even gecontro–
leerd worden of dat juist is, maar ik
kom uit op 60% van het BBP in
2002. Hoeveel zou er eigenlijk
bezuinigd moeten worden als je al in
1997 op dat percentage van 60 zou
willen uitkomen? Ik zeg niet dat dat
zou kunnen, maar ik wil gewoon even
nagaan hoeveel er dan bezuinigd zou
moeten worden. Zou de minister dat
kunnen laten narekenen?

Minister Kok: Nee, voorzitter, de
heer De Korte heeft zoveel uitgere–
kend, dat kan hij zelf ook wel.

De heer De Korte (VVD): Nee, daar
kon ik niet achter komen, dus ik zou
het aan de minister willen vragen. Als
het te moeilijk is, zou hij ook het jaar
1999 als uitgangspunt kunnen
nemen, want ik heb begrepen dat het
door het Franse voorstel uit de
EMU-marathon eigenlijk heel
waarschijnlijk wordt dat wij voor 1
januari 1999 nog geen Europese
munt zullen hebben. Er volgt
misschien ook een wat prettiger
resultaat uit. In ieder geval is het
kabinetsvoornemen om de staats–
schuld te salderen met het ABP-ver–
mogen gelukkig bij de begrotingsbe–
handeling door de minister al
zodanig gerelativeerd dat het in feite
onder tafel is verdwenen. In de
stukken zag ik nog dat de PvdA dat
idee nog niet helemaal heeft
losgelaten. Maar goed, dat terzijde.

Ik denk dat er nog een aanzienlijk
probleem ligt ten aanzien van dat
EMU-criterium. Terugdringing van
onze staatsschuld verdient dan ook
een zeer hoge prioriteit. Elk instru–
ment dat kan bijdragen tot de
verdere beheersing van het pro–
bleem, dient welkom te zijn.

Dit brengt mij tot het specifieke
onderwerp leningplafond. Eerder zijn
in de Eerste Kamer suggesties
gedaan om het plafond opnieuw aan
te brengen in de Leningwet. In de
Leningwetvan 1971 gold nog een
leningplafond van — ik heb het
nagezien — ten hoogste 3 mld. De
Leningwetvan 1972-1973 - dat
betreft de jaren waarin de klim van
de staatsschuld is begonnen, zeg ik
nog even aan het adres van de heer
Melkert — kende plotseling geen
plafond meer. Kan de bewindsman
nog nagaan waarom de regering toen
tot afschaffing van het plafond is
overgegaan? De WD-fractie ziet
echter louter voordelen aan herinvoe–
ring van het plafond. Een leningpla–
fond stelt een limiet aan de som van
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het te financieren tekort en de
aflossing in enig jaar en het limiteert
daarmee wettelijk de aanwas van de
staatsschuld. Een leningplafond kan
als een aanvullend instrument
fungeren voor een beleid tot
beheersing en vermindering van die
schuld. Met een leningplafond
spreekt de Kamer zich expliciet uit
over de wenselijk geachte groei van
die schuld. Voor de regering
betekent een leningplafond een extra
slot op de deur — ik herhaal die term
- waardoor zij toch iets minder
gemakkelijk kiest voor de weg van
ophoging van de schuld. Voor de
minister van Financiën is het een
steun in de rug bij zijn natuurlijk
streven, de omvang van de staats–
schuld terug te dringen. Dat vond ik
een mooie uitdrukking van de heer
Ybema. Uit de interrupties van de
minister blijkt al hoe actief hij bezig
wil zijn met die terugdringing. Het
leningplafond kan vastgesteld
worden als de som van de te
financieren tekorten en de aflossin–
gen. Beide grootheden zijn voor de
aanvang van het desbetreffende
begrotingsjaar bekend. Zolang wij
werken met het genormeerde tekort,
is het plafond daarop afgestemd. Het
leningplafond zou in onze visie alleen
overschreden mogen worden uit
hoofde van hogere dan geraamde
aflossingen, want vervroegde
aflossing kan, afhankelijk van de
marktomstandigheden, voordelig zijn.
Dat heeft het bezoek aan de agent
ook opgeleverd. Overigens was het
bezoek aan de agent zeer nuttig. Het
was het eerste bezoek van de vaste
kamercommissie aan de agent in 150
jaar! Een overschrijding als gevolg
van een hoger financieringstekort
zou pro tanto in mindering moeten
worden gebracht op het leningpla–
fond van het volgende jaar. Het
tijdpad van het genormeerde
financieringstekort moet dan in het
volgende jaar worden onderschreden
door extra bezuinigingen op de
rijksuitgaven en natuurlijk niet door
extra belastingmaatregelen. Een
onderschrijding in enig jaar als
gevolg van een meevaller, bijvoor–
beeld door een sterkere economi–
sche groei, zou niet ongedaan
gemaakt moeten worden door
ophoging van het plafond in het
volgende jaar. Ik dacht dat de SGP
dat heeft aangegeven in de stukken.
Er is een noodzaak van asymmetrie
op dit punt. Ik dacht dat de minister
het eens was met de fractie die dit
punt aansneed. Wij denken voorts

aan het inbouwen van een marge van
2 mld., teneinde te voorkomen dat al
bij een geringe overschrijding
wetswijziging nodig is. In de stukken
heb ik gelezen dat ook de PvdA vindt
dat je met zo'n marge van 2 mld.
kunt volstaan. De minister heeft in
zijn antwoord daarop aangegeven dat
dit zijn goedkeuring kan wegdragen.
Ik heb dat althans begrepen uit de
stukken.

De heer Melkert (PvdA): Wij hebben
er alleen een vraag over gesteld.
Daar hebben wij een antwoord op
gekregen en dat heeft u vervolgens
in uw amendement verwerkt. U mag
mij dan ook dankbaar zijn dat ik die
vraag gesteld heb!

De heer De Korte (VVD): Dat ben ik
u ook. Ik dacht: als de PvdA zo'n
vraag stelt, dan doet zij dat niet voor
niks en dan zit daar al een waarde–
ring in van de omvang. Dat was voor
mij de reden om extra gemotiveerd
de marge op 2 mld. te stellen. Ik
dacht dat ik op die manier misschien
de steun van de PvdA-fractie zou
krijgen op dit punt. Ik hoop dat in
leder geval.

Wij hebben goede nota genomen
van het antwoord van de regering,
dat het opnemen van een leningpla–
fond in de Leningwet geen belemme–
ring is voor de invoering van een
kapitaaldienst. Ik heb dat gevraagd,
omdat wij in februari van het
volgende jaar per slot van rekening
ook nog over de formele of informele
kapitaaldienst spreken. Indien er
sprake zou zijn van een formele
kapitaaldienst, in samenhang met de
gulden financieringsregel, heeft een
leningplafond alleen betrekking op
het saldo van kapitaaluitgaven en
–ontvangsten. De lopende dienst
dient dan immers sluitend te zijn. Dat
is het zogeheten eerste slot.

Uit de begroting vloeit het saldo
van kapitaaluitgaven en –ontvangsten
en daarmee het vanwege de
kapitaaldienst te financieren tekort
voort. Een leningplafond stelt in dat
geval een limiet en dat is dan
eigenlijk het tweede slot op de deur.
Dit tweede slot geeft aan dat deze
nieuwe schuldvorming alleen
plaatsvindt ten behoeve van vermo–
gensvorming, zodat de staatsbalans
er niet meer door uit het evenwicht
raakt. Er vindt dan geen vermogens–
verlies meer plaats. Daarom vinden
wij ook de combinatie van een
formele kapitaaldienst — daar komen
wij nog over te spreken — gulden

financieringsregel en leningplafond
extra aantrekkelijk. Ik zou graag nog
van de minister willen horen hoe het
nu met die gulden financieringsregel
is gesteld in de laatste versie van het
EMU-verdrag. Misschien kan hij dat
straks nog even toelichten.

In ieder geval komen wij op dit
alles nog nader terug bij de nota
Kapitaaldienst Maar de invoering
van een formele kapitaaldienst, later,
staat een invoering van een lening–
plafond nu op geen enkele wijze in de
weg. Dat heeft de regering in ieder
geval ook aangetoond in de schrifte–
lijke stukken. Wij hoeven daar dus
niet mee te wachten.

Bij dreigende overschrijding van
het wettelijk leningplafond, boven de
toegestane marge, wordt wetswijzi–
ging noodzakelijk. Het parlement zal
dan die overschrijding expliciet
moeten sanctioneren. Een leningpla–
fond is natuurlijk geen waterdichte
garantie voor tekortoverschrijding,
maar wel een extra drempel om de
weg op te gaan naar verdere
verhoging van de staatsschuld. Het is
de stok achter de deur of het extra
slot op de deur of hoe men het ook
wil zeggen.

De minister laat het oordeel
voorlopig over aan de Kamer. De
heer Melkert zei al dat de minister zo
coulant was in dit geval. Het is niet
vaak dat de minister zich zo bezorgd
betoont, dat een en ander een extra
belasting van het parlement bete–
kent. Sympathiek was het, maar zijn
bezorgdheid over de staatsschuld
moet mijns inziens honderd maal
groter zijn. Er zijn weinig onderwer–
pen van groter gewicht dan de
terugdringing van onze uit proporties
gegroeide nationale schuld Aan de
instelling van een leningplafond met
smalle bandbreedte, als aanvuilend
beheersingsinstrument, zijn onzes
inziens alleen maar voordelen en
geen nadelen te zien. Daarom
hebben wij, gesteund door D66 en
de SGP, een amendement ingediend
dat dit leningplafond weer terug–
brengt in de Leningwet, zoals het
geweest is voor de jaren 1972. Het
komt dan uit op 45,4 mld.; voorzien
van die marge van 2 mld., komt het
uit op 47,4 mld. in 1992. Deze marge
is bedoeld voor het geval dat
overschrijdingen niet meer in het
lopende jaar kunnen worden
geredresseerd.

Wij denken dat het een aanvulling
is met toegevoegde waarde. Ik dacht
dat dit ook de woorden van de
minister waren. Wij roepen dan ook
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De Korte

de regeringsfracties, CDA en PvdA,
op om steun te geven aan dit
amendement, omdat het toch blijkt
aan te sluiten bij de aandacht die ook
zij in de schriftelijke voorbereiding en
ook vandaag bij de behandeling -
maar ik moet nog naar de heer Hillen
luisteren — aan dit onderwerp geven.

Voorzitter! Ik blijf altijd erop
aandringen, net zolang totdat het een
keer gebeurt: ik meen echt dat het
kabinet eens moet overgaan tot
indexleningen.

D

De heer Hillen (CDA): Voorzitter! De
fractie van het CDA had geen
behoefte aan een debat op dit
moment over een leningplafond. Dat
hebben wij ook in de schriftelijke
voorbereiding gezegd Dat ik er nu
toch nog iets over zeg, is eigenlijk om
twee redenen: in de eerste plaats,
omdat de minister uitdrukkelijk onze
mening vraagt; in de tweede plaats,
omdat er een amendement is
ingediend en ik vind dat wij daar ook
een opvatting over moeten geven.
Maar in ieder geval komen wij op dit
onderwerp bij de behandeling van de
kapitaaldienst, begin volgend jaar,
nog uitgebreid terug.

Wel stel ik vandaag, gegeven ook
het amendement dat is ingediend
door alle hier aanwezige partijen die
niet in de regering zitten en gehoord
datgene wat de heer Melkert heeft
gezegd, met verheuging vast het
bestaan dezer jaren van het erg
brede draagvlak inzake het terugdrin–
gen van het financieringstekort en
het beheersbaar maken van de
staatsschuld. Dat is ook wel eens
anders geweest en ik denk, zonder
politiek te gaan zwartepieten, dat
juist het draagvlak en de aanwezig–
heid van het draagvlak door de jaren
heen een van de belangrijkste
oorzaken is geweest dat de staats–
schuld zich heeft kunnen ontwikkelen
zoals deze zich heeft ontwikkeld.

Mijnheer de voorzitter! De fractie
van het CDA heeft geen behoefte
aan een lenmgplafond Ik heb dit
weliswaar vragenderwijs in mijn
inbreng gesteld, maar ik deed dat
tamelijk suggestief. De vragen gaven
impliciet een waarde-oordeel aan.
Wij hebben daar geen behoefte aan
omdat we een tijdpad hebben om het
financieringstekort terug te dringen.
Dat tijdpad is aan het begin van het
kabinet vastgelegd. De ervaring van
de laatste twaalf jaar heeft ons
geleerd, dat de onderscheiden

kabmetten In staat zijn om zich daar
goed aan te houden. Daarom is een
tijdpad als politiek slot op de deur op
het laten oplopen van het financie–
rmgstekort een zeer deugdelijk
instrument geworden. Sterker nog,
een tijdpad is eigenlijk de locomotief
en een lenmgplafond is een wagon,
want een leningplafond kan nooit
anders worden dan het tijdpad
tevoren heeft aangegeven. Als het
tijdpad eenmaal vaststaat dan volgt
het leningpad eigenlijk van jaar tot
jaar, gegeven de uitkomst van de
begrotingsbehandeling. En het
kabinet geeft van jaar tot jaar een
uitwerking aan van de wijze waarop
het zijn financiering rond krijgt. De
politieke beslissing is dus al eerder
door het kabinet genomen voor de
hele rit, tijdens het vastleggen van
het tijdpad.

De heer De Korte (VVD): Voorzitter!
Mag ik de heer Hillen vragen of hij
het met mij eens is, dat het tijdpad
niet helemaal sluitend is? Immers, in
de loop van een jaar zie je dat een
gemiddelde over twaalf maanden
weleens erg kan uitstijgen boven het
tijdpad. Als het aan het eind van het
jaar goed komt, is er natuurlijk niet
zoveel aan de hand maar ik weet dat
bijvoorbeeld aan het eind van de
jaren zeventig, begin jaren tachtig,
dit niet het geval was. Dan helpt zo'n
tijdpad niet.

De heer Hillen (CDA): We moeten
twee dingen onderscheiden. Het is
natuurlijk interessant te zien hoe een
tekort zich in de loop van het jaar
ontwikkelt omdat dan de feitelijke
exploitatie zichtbaar wordt. Maar
uiteindelijk gaat het om het resultaat
aan het einde van het jaar. Maar op
het moment dat je een Leningwet
hebt, doet het er uiteindelijk niet toe
of je via trucs of via boekhoudkundi–
ge verschuivingen alsnog aan het
tijdpad komt bij de sluiting van de
boeken. En dat geeft de regering in
haar antwoord ook toe. Dan moet je
ook rond zien te komen. Uit de
beantwoording is ook duidelijk
gebleken dat wij, als er in het begin
van de jaren tachtig een Leningwet
was geweest, inderdaad een forse
overschrijding zouden hebben
gezien. Maar nood breekt wet en in
dit geval moet je dat letterlijk nemen.
Als wij nu in zo'n situatie zouden
zitten — ik neem dan het oplopen
van werkloosheid toen en de
desolate positie van 's lands
economie in ogenschouw — en we

zouden een Leningwet hebben dan
had ook uw amendement er weinig
aan geholpen Dan nog blijven de
politieke afspraken die een coalitie
heeft en de vastberadenheid
waarmee men eraan wil vasthouden
van meer waarde dan het slotstuk
daarvan bij wet vastleggen.

Mijnheer de voorzitter! Wij hebben
tijdens dit kabinet ook een tijdpad
voor het terugbrengen van het
financieringstekort met 0,5 procent–
punt per jaar. Als je naar de ontwik–
keling van de staatsschuld en ook
naar de ontwikkeling van de rentelas–
ten per jaar kijkt, zou je kunnen
vaststellen dat het tijdpad weinig
ambitieus is. Wij kunnen ons
voorstellen dat dit in een volgende
kabinetsperiode iets versneld moet
worden, zodat we wat sneller in de
buurt van nul zouden kunnen
uitkomen.

De reden waarom de fractie van
het CDA ook niet tussentijds, midden
in een kabinetsperiode, behoefte
heeft aan een wettelijk leningplafond
is gelegen in het feit dat de wijze
waarop minister Kok met de
staatsfinanciën omgaat, van ons
geen enkele kritiek krijgt. Integen–
deel, we hebben het volste vertrou–
wen dat hij dit tijdpad blijft volgen.
We hebben dan ook geen enkele
reden om er als een ondercuratele–
stelling een plafond aan toe te
voegen.

De heer De Korte (WD): Voorzitter!
Ik wil met nadruk stellen dat het
absoluut niet gaat om het onder
curatele stellen van de minister.
Verre van dat, anders had de minister
zelf niet een balletje opgeworpen in
de Leningwet die nu voor ligt. Hij
heeft in feite het oordeel aan de
Kamer overgelaten. Wij zien dit dan
ook zeker als een steun in zijn rug en
het is absoluut geen slot op zijn deur.
Ik werp de opmerking van de heer
Hillen dan ook verre van mij dat wij
de minister van Financiën zouden
wantrouwen. Wij willen hem een
steun in de rug geven.

De heer Hillen (CDA): Ik constateer
dat ook de fractie van de WD
vertrouwen heeft in deze minister
van Financiën en dat is weer een
winstpunt van vandaag.

De heer De Korte (WD): Ik heb er
vertrouwen in dat de minister zich
wel aan dat tijdpad probeert te
houden. Ik vind het echter jammer
dat de minister het op het punt van
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Hillen

de lastenverzwaringen volstrekt laat
afweten. Nu heb ik mijn oordeel goed
afgewogen weergegeven.

De heer Hillen (CDA): Voorzitter! De
afgelopen jaren is er in de discussie
over het financieringstekort en over
de staatsschuld een vrij breed
draagvlak ontstaan. Dat is gepaard
gegaan met het leggen van een
grotere nadruk op het budgettaire
element van het financieringstekort,
terwijl die eerst op het macro-econo–
mische aspect lag. Het macro-econo–
mische aspect geeft een geheel
andere waardering over een financie–
ringstekort omdat daarbij het
financieringstekort meer in zijn totale
werking ten opzichte van de Neder–
landse economie wordt bekeken.
Langzamerhand is echter steeds
duidelijker geworden dat het aspect
van het verdringen van rijksuitgaven,
omdat de uitgaven ten behoeve van
het betalen van rente steeds hoger
worden, steeds meer is gaan
overheersen. Vanuit de Staat gezien,
is dat naar mijn mening terecht. Als
wij de Miljoenennota nog eens
nalezen, zien wij dat, wanneer wij
volgend jaar geen staatsschuld
zouden hebben, de begroting feitelijk
sluitend zou zijn, zelfs een overschot
zou vertonen. Aan rentelasten wordt
volgend jaar meer uitgegeven dan
het financieringstekort is. Op die weg
gaan wij nog een tijdje door.
Derhalve hebben wij van jaar tot jaar
nog steeds met een verdringingsef–
fect te maken. Dat is de schade die
wij meedragen van de achter ons
hggende mtbundige periode.

Voorzitter! U hebt reeds uit mijn
woorden kunnen opmaken dat mijn
fractie niet is voor het amendement
van de VVD. Wij vinden dat het
tijdpad op dit moment voldoende
gevolgd wordt. Wij zullen dan ook
geen amendement steunen dat tot
een leningplafond leidt.

Ik heb nog een vraag aan de
minister naar aanleiding van zijn
antwoorden in de nota naar aanlei–
ding van het verslag. Het gaat daarbij
om de vraag over leningen in guldens
of andere valuta. Op een vraag van
de PvdA over het lenen in ECU's en
andere buitenlandse valuta, geeft de
minister een nogal ontspannen
antwoord ten aanzien van het lenen
in niet-Nederlandse valuta. Ik kan mij
voorstellen dat ten aanzien van de
ECU gezegd kan worden, dat er
geleend wordt in de eigen valuta. Er
staat echter: "De guldensmarkt heeft
in de loop der tijd een internationaal

karakter gekregen. Het beroep van
de Staat op de guldensmarkt is
daarmee tevens een beroep van de
Staat op de internationale valuta–
markt geworden". Dit doet naar mijn
mening te kort aan het argument dat
het uitschrijven in echt buitenlandse
valuta - ik denk daarbij aan dollars,
Marken of anderszins — vaak een
zwaktebod is van een staathuishou–
ding omdat men blijkbaar binnen de
eigen valuta de staatsschuld niet
meer gefinancierd krijgt. Zou de
minister hierop willen ingaan?

De heer Melkert (PvdA): Gaat die
redenering niet op voor het eventueel
lenen in ECU's, met name naar de
mate dat het zekerder wordt dat er
na 1999 sprake is van één ECU in
Europa en dus ook nu al bijvoorbeeld
voor tienjarige leningen heel
gemakkelijk kan worden overgegaan
tot het aangaan van leningen in
ECU's? Die signalen komen trouwens
ook uit de markt.

De heer Hillen (CDA): Nederland
neemt met zijn valuta ook deel In de
ECU. Ik kan mij voorstellen dat het
lenen in ECU's voor de hand
liggender wordt naarmate de EMU
dichterbij komt en naarmate het
zekerder wordt dat wij een onom–
keerbare weg zijn ingegaan. Ik vind
het antwoord van de minister op dat
punt ook bevredigend.

D
Minister Kok: Voorzitter! Ik dank de
leden van de Kamer voor de inbren–
gen in eerste termijn over een
onderwerp dat normaal gesproken
tot de hamerstukken rondom de
sinterklaastijd behoort. Het gaat om
de jaarlijkse Leningwet waarbij
inderdaad de machtigingen worden
verkregen om in de door de regering
aangegeven omvang te gaan lenen in
het nieuwe begrotingsjaar.

Voorzitter! Ik had af en toe even de
indruk alsof er sprake was van een
debat over de vraag hoe ernstig wij
de rentelasten vinden die voortvloei–
en uit staatsschuld en financierings–
tekort. Dat lijkt mij echter niet het
hoofdpunt van vandaag. Wij zijn ons,
zoals de heer Hillen zei, in deze
periode scherp bewust van de
verklarende factoren die tot de
hoogte van de huidige staatsschuld
hebben geleid. Wij zijn ons bewust
van de noodzaak dat het tempo van
de stijging wordt gereduceerd. Ik
moet dat helaas zo zeggen, omdat

ieder jaar waarin wij nog een tekort
hebben, een stuk aan de staatsschuld
wordt toegevoegd. Naarmate de
financieringstekorten van jaar tot jaar
afnemen, moeten wij bewerkstelligen
dat de staatsschuld minder snel
groeit. Vanaf 1992-1993 bereiken wij
het moment dat de staatsschuld als
percentage van het nationaal
inkomen haar piek bereikt om daarna
te dalen. Dat belang wordt breed
onderkend en ondersteund.

Bij deze Leningwet heb ik ge–
meend, een enkel punt aan de Kamer
te moeten voorleggen waarnaar
buiten de Kamer de nodige studie is
verricht. Het gaat daarbij om twee
elementen. In de eerste plaats is kort
de vraag aan de orde geweest,
bijvoorbeeld ook aan de overzijde, of
de Leningwet niet in hoofdstuk IXA
moet worden geïntegreerd. Ik begrijp
dat men in de Tweede Kamer in
brede kring van opvatting is dat het
beter is om van het afzonderlijke
instrument van de Lenlngwet gebruik
te maken. Ik nam kennis van het
oordeel van de PvdA-fractie hierover,
namelijk dat zij hiervan geen punt
wilde maken en bereid was om de
meerderheid van de Kamer en de
regering hierin te volgen.

In de tweede plaats is het lening–
plafond aan de orde gekomen. De
studiegroep Begrotingsruimte heeft
hierover enkele jaren geleden een
studie uitgebracht, waarover bij
verschillende gelegenheden is
gesproken en het oordeel van de
regering is gevraagd. Dit is door het
kabinet en door mijzelf op een wat
open wijze aan de Kamer voorgelegd.
Dat was geen uiting van overdreven
hoffelijkheid of buitengewone
besluiteloosheid, maar veel meer een
uiting van het feit dat de Kamer hier
werkelijk een oordeel moet geven.
Het gaat hierbij om de vraag of ook
naar de mening van de Kamer bij
overschrijding van zo'n plafond
sprake moet zijn van expliciete
betrokkenheid van de Kamer. Moet
dan, gelet op de inhoud en op de
werking van onze parlementaire
democratie, die betrokkenheid van
de Kamer extra zichtbaar worden?

Ik begrijp dat sommige fracties
zo'n wettelijk vastgelegd plafond een
goede zaak zouden vinden, gekop–
peld aan de verplichting voor de
regering om bij overschrijding
daarvan naar de Kamer te komen om
machtiging tot verhoging van het
plafond te vragen. Zij zien dat als een
steun in de rug voor de minister van
Financiën. Dat is echter later bij
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Kok

interruptiedebatjes weer wat
gereduceerd. Men zegt: wij geven die
steun in de rug aan een minister op
wie, als het gaat om de lastenontwik–
keling, wel het een en ander aan te
merken is; als het echter gaat om de
zorg voor de staatsschuld, het
financieringstekort en de beheersing
van de uitgaven, houdt hij zich naar
onze mening aan de lijn van het
regeerakkoord. Welnu, dat maakt de
gedachtenwisseling geleidelijkaan
een beetje merkwaardig. De heer De
Korte stelde mij immers ook nog een
vraag, namelijk waarom dat plafond
in 1972 is verdwenen. Ik kan er ook
vragen aan toevoegen, namelijk
waarom dat plafond aan het eind van
de jaren zeventig en het begin van de
jaren tachtig, toen dat probleem zich
steeds meer ging voordoen, niet
opnieuw is ingevoerd. Dat is
misschien niet gebeurd, omdat er
toen geen studie van de studiegroep
Begrotingsruimte was. Maar men
had misschien ook zonder die
onvolprezen deskundigheid van die
ambtelijke deskundigen tot dat
verstandige oordeel kunnen komen.

De heer De Korte (VVD): Als je
terugkijkt, had het het meest voor de
hand gelegen om aan het begin van
de jaren tachtig zoiets te doen. Ik zie
dat we het met elkaar eens zijn. Als
je het terugbrengt, had het in die
periode moeten zijn gebeurd. Dat is
niet gebeurd. Als de studiegroep
Begrotingsruimte, waarin niet de
minsten zitting hebben, ook niet van
uw departement, daarmee komt,
moet je daar goed over nadenken. U
hebt dat willen doen, en u laat het
verder aan de Kamer over.

Minister Kok: Zeker, want als je door
de jaren heen de cijfers nog eens
nakijkt, zijn vooral in het begin van de
jaren tachtig - dat is ook meegeno–
men in de schriftelijke antwoorden
van de regering — zeer forse
overschrijdingen van de aanvankelijk
voorziene omvang van de te lenen
bedragen opgetreden.

Voorzitter! Ik zal de sprekers op
een aantal punten enigszins op de
voet volgen, waarbij ik de duur van
de beantwoording zal beperken. Een
belangrijke vraag - mede ter
beantwoording aan de Tweede
Kamer — is of de eventuele invoering
van een instrument als dit iets
toevoegt. Ja, het voegt in principieel
opzicht, dus daar waar het gaat om
de parlementaire betrokkenheid op
een moment dat daartoe uitnodigt,

dus wel degelijk iets toe. Ik heb daar
voor de volledigheid bij gezegd -
dat is geen overdreven bezorgdheid
- dat het inderdaad een verdere
belasting van het parlement inhoudt,
en ik vind dat een correcte opmer–
king van mijn kant. Die opmerking is
ook daarom correct, omdat in de
techniek die we in de afgelopen jaren
zijn gaan ontwikkelen de Kamer
meerdere malen per jaar voluit met
het kabinet debatteert - los van alle
aanleidingen die men daar overigens
voor zou kunnen hebben — over de
vraag, hoe het staat in kwalitatieve
en kwantitatieve zin met de ontwik–
keling van de schuld, ook met de
samenstelling van de uitgaven, ook
waar het gaat om de verhouding
tussen de investeringen, de con–
sumptieve bestedingen en de
overdrachtsuitgaven. Ik heb de
indruk dat in de wijze waarop Kamer
en regering met elkaar inhoud geven
aan de te onderscheiden, en in een
paar opzichten gezamenlijke
verantwoordelijkheden, zich een
praktijk heeft ontwikkeld waarbij de
feitelijke betrokkenheid van de Kamer
bij het financieel-budgettair beleid
van de regering bijzonder groot is.
Dat plaatst ook een bijzonder accent
bij de nog steeds in formeel-demo–
cratisch opzicht relevante vraag over
de formele bevoegdheden die aan de
Kamer, op grond van zo'n wettelijk
plafond, zouden moeten worden
toegekend "in het geval dat". Laten
we wel zijn: ook in het eventuele
geval dat er een wettelijk plafond zou
zijn, en de situatie zich zou voordoen
dat de regering tot de conclusie komt
dat zij het plafond overschrijdt, staat
allerminst vast dat de Kamer op dat
moment in conflict raakt met de
regering. Het zou heel goed denkbaar
zijn dat de Kamer met de regering
moet inzien dat de aanleidingen tot
die onvoorziene ontwikkeling van het
financieringstekort als gegevens
moeten worden geaccepteerd. Wat
denken we van de inkomstenkant,
van de ontwikkelingen op het gebied
van de belastingontvangsten?
Daarover valt op een termijn die valt
te overzien vaak niet alles te zeggen.
Ramingen hebben hun beperkingen.
Ik denk dat de ervaringen van de
achter ons liggende periode dat
duidelijk hebben gemaakt. Die
zogenaamde steun in de rug mag
toch niet worden vertaald als een
beleidsinstrument dat de Kamer ter
beschikking staat, en waarmee de
minister van Financiën voor slappe
knieën kan worden behoed. Mij

verplaatsend in de situatie van de
afgelopen paar jaar kan het zo zijn
dat in het geval van een eventueel
wettelijk leningplafond de Kamer, in
alle objectiviteit, tot de conclusie
moet komen dat er inderdaad aan de
in de laatste fase van een jaar
dreigende overschrijding van het
financieringstekort niets valt te doen.

De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de
voorzitter! Er is natuurlijk een verschil
met de huidige situatie. Als er een
plafond in de wet zit dat te laag is,
dan moet de regering met een
wetswijziging komen. Wij hebben
dan een specifieke gelegenheid om
de zaak eens heel goed met elkaar te
bespreken.

Minister Kok: Laten wij dit nu eens
vergelijken met de praktische gang
van zaken op dit moment. De Kamer
heeft bij de algemene beschouwin–
gen uitvoerig met de regering
gedebatteerd. De Kamer heeft bij de
behandeling van de begroting van
Financiën uitvoerig met de regering
gedebatteerd. De Kamer kan dit de
laatste week voor het kerstreces
opnieuw doen bij de bespreking van
de Najaarsnota en de suppletore
begrotingen. Ik heb de Kamer een
geactualiseerd beeld en een analyse
van het verloop van de inkomsten en
uitgaven toegezegd. De Kamer is dus
op allerlei momenten in het jaar, tot
en met de laatste week voor het
kerstreces wanneer wij het te
verwachten eindbeeld voluit in zicht
hebben, actief bij het geheel
betrokken. Het verschil is een
staatsrechtelijk verschil. Ik wil dit
verschil niet kleineren. In het ene
geval, het gebruikelijke geval, is de
Kamer van stap tot stap mede
betrokken bij en kan zij mede kritiek
uitoefenen op de wijze waarop de
regering zich bij het verloop van het
financierïngstekort verantwoordt over
haar beleid. In het andere geval — dit
is een sterk formeel verschil — moet
de regering in het onverhoopte geval
van een overschrijding naar de
Kamer met een nieuw wettelijk
voorstel dat een aanpassing inhoudt.
Ik kan over niet veel anders oordelen
dan over de twee jaar dat ik hier nu
zit. Zoals de ontwikkelingen zich
voltrekken, zeker gezien de unanimi–
teit dwars door samenleving en
parlement heen over het belang van
de staatsschuld, de rentelasten en
het financieringstekort, hoeft de
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Kamer niet te klagen over een gebrek
aan invloed en betrokkenheid.

De heer De Korte (VVD): Voorzitter!
Is de minister het met mij eens dat
de werkelijke waarde van dit
additionele instrument is, dat bij
overschrijdingen, tegenvallers die
groter zijn dan de marge, een
wetsvoorstel moet worden ingediend
en er een discussie komt over de
compensatie? De compensatie is
binnen het kabinet natuurhjk een zaak
van de ministervan Financiën. Wij
horen hier pas later over. Maar de
compensatie wordt in dit geval bij
zeer grote tegenvallers en overschrij–
dingen onderwerp van gesprek met
de Kamer. Dat is de aanvullende
waarde van dit instrument voor de
Kamer.

Minister Kok: Voorzitter! Ik heb de
neiging om het ook praktisch te
benaderen en ik neem aan dat de
Kamer die neiging ook heeft. Stel dat
de belastinginkomsten tegen het
einde van het jaar een forse tegen–
valler laten zien. Stel dat er andere
onverwachte omstandigheden zijn
die in redelijkheid niet waren te
voorzien. Stel dat zich plotseling in
de allerlaatste fase van het jaar
zodanige nieuwe feiten voordoen, dat
hierdoor een nieuw licht wordt
geworpen op de bedragen waarvoor
de regering, de minister van Finan–
ciën, de kapitaalmarkt moet opgaan.
Dit legt dan ook beperkingen op aan
de mate waarin er nog gecompen–
seerd kan worden. De Kamer weet
hoe dit gaat. De overheidsuitgaven
liggen dan vast, de belangrijkste
overheidsuitgaven zijn gedaan. Hoe
zou je in de laatste maanden van het
lopende jaar - waarin de meeste
uitgaven zijn gedaan, de verplichtin–
gen zijn aangegaan en een groot deel
van de uitgaven vastligt — in de
compensatiesfeer nog zodanige
correcties kunnen aanbrengen dat
het financieringstekort alsnog op het
gewenste peil blijft? Ik wil hiermee
alleen maar aangeven dat iets wat
formeel en staatsrechtelijk van groot
belang kan worden geacht door de
Kamer, in praktische zin wat de
veranderingsmogelijkheden betreft
aan buitengewone beperkingen
gebonden kan zijn.

De heer De Korte (WD): Mijnheer
de voorzitter! De compensatie is een
zaak van het volgende jaar. Deze
komt bij de bespreking van de
Voorjaarsnota aan de orde. Wij

weten allen dat deze natuurlijk niet
onmiddellijk aan de orde komt bij de
discussie over de Leningwet,
respectievelijk de Najaarsnota. Het
grote verschil is dat een en ander
vroegtijdig meer expliciet wordt
gemaakt, ook in het verkeer met de
Kamer. Voor een oppositiepartij is
het een veel meer bij de pinken
kunnen zijn, waar het om aanzienlijke
tegenvallers gaat.

Minister Kok: Ik heb - met alle
respect - de indruk dat dit aspect
door de heer De Korte zwaar wordt
overdreven, afgezet tegen de
feitelijke gang van zaken. Nogmaals,
het is voor mij moeilijk om mij te
verplaatsen in eerdere stadia in de
geschiedenis of om mij te verplaat–
sen in de toekomst, in andere fases
in de jaren negentig en daarna. De
feitelijke gang van zaken is dat de
Kamer op alle mogelijke momenten
actief — op grond van de meest
actuele informatie — wordt geïnfor–
meerd over en betrokken wordt bij de
beoordeling van het beleid. Er
kunnen op korte termijn altijd
bepaalde verschuivingen en wijzigin–
gen zijn aan de uitgaven– of inkom–
stenkant, die voor de minister dan
weer aanleiding zijn om de Kamer
hernieuwd te informeren: van
Miljoenennota, naar begrotingsbe–
handeling, naar Najaarsnota, naar
februari-nota, naar behandeling
Voorjaarsnota, en dan weer op weg
naar de volgende Miljoenennota. Het
is een growing concern op alle
mogelijke momenten.

Het is bovendien een proces in een
periode waarin een brede concensus
bestaat over het belang van niet
alleen een langzamer groeiende
staatsschuld, maar ook van het
realiseren van een tijdpad inzake het
financieringstekort, zoals is vastge–
legd in het regeerakkoord. In het
debat over de regeringsverklaring is
al gebleken dat er eigenlijk geen
verschil van inzicht bestaat. Mis–
schien is dat er wel over de invulling
van het beleid dat tot die reductie
van het financieringstekort leidt,
maar niet over de noodzaak van het
realiseren van het tijdpad inzake het
financieringstekort, zoals neergelegd
in het regeerakkoord.

Ik heb de indruk dat de materiële
betekenis van het formele instrument
van het wettelijk leningplafond nogal
zwaar wordt aangezet. Daarbij voegt
zich het feit dat de eventuele
invoering van een wettelijk leningpla–
fond, de invoering van een kapitaal–

dienst niet in de weg staat. De heer
De Korte heeft daarin op zichzelf
gelijk. Wij zullen in de komende
maanden nog wel uitvoeriger over de
merites van een kapitaaldienst, al
dan niet partieel, komen te spreken.
Er is daarbij een relatie met vragen
die er leven over agentschappen en
over de wijze waarop ook met de
begrotingsinrichting de komende tijd
wordt omgegaan. Het is daarom van
belang dat wij - in een draaischijf
naar een toekomst waarin toch een
aantal van dit soort debatten gevoerd
zullen worden - dit moment van
reflectie hebben. Luisterend naar de
reacties uit de Kamer en ook naar de
argumentatie, zal ik, als men met
meerderheid van stemmen via een
amendement het voorstel voor een
wettelijk leenplafond aanneemt, daar
niet op aftreden. Ik heb er echter op
dit moment geen behoefte aan. Ik
vind het tegelijkertijd wel van belang
dat wij materieel — dus niet als
formaliteit - bij dit punt stilstaan,
juist omdat de wijze waarop het
parlement betrokken wil zijn bij dit
geheel, ook een factor is. Terecht
hebben de heer De Korte en anderen
hun inbreng gegeven.

Ik reageer nog even op een aantal
andere elementen. Ik kom op de
internationale kant; de EMU en de
afgeronde gesprekken die zijn
gevoerd op de intergouvernementele
conferentie over de economische en
monetaire unie. Wat is daar nu
precies vastgelegd? Ik kan daarover
kort zijn. Wij hebben in Brussel
afgesproken — dat beeld heb ik al
eerder geschetst — dat ten aanzien
van de overheidsschuld het criterium
van 60% BBP geldt. Ten aanzien van
landen waar het percentage boven
de 60 ligt, moet beoordeeld worden
of er op basis van de budgettaire
situatie toch sprake is van een
voldoende daling. Dat zijn dus de
twee samenhangende beoordelings–
aspecten rondom de overheids–
schuldquote. 60% is dus de te
bereiken maximumnorm. Indien men
zich daarboven bevindt, zal met
inachtneming van alle andere
relevante factoren worden beoor–
deeld of er sprake is van een
voldoende daling. Dat is straks vooral
van belang met het oog op het
draaipunt 1996-1997. In het beste
geval kan dat het eerste moment zijn,
waarop de derde fase kan ingaan.
Dat kan alleen plaatsvinden indien er
unanimiteit is in de Raad en een
meerderheid van de lidstaten voldoet
aan het geheel van criteria. In de
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tekst die afgelopen dinsdagnacht is
overeengekomen en die nu uiteraard
ook voorligt in de Europese Raad in
Maastricht en daarna ter ratificatie in
de parlementen, is de mogelijkheid
ingebouwd dat eind 1998 - mocht
het per 1 januari 1997 nog niet
mogelijk zijn de derde fase in te gaan
- een tweede ronde zal plaatsvin–
den. Het minimale aantal van zeven
lidstaten dat voldoet aan de critena,
is daarbij niet meer nodig om de
derde fase in te gaan. Dan is ook
geen sprake meer van de noodzaak
van unanimiteit in de beoordeling.

Dit was het criterium naast het
criterium van het maximaal financie–
ringstekort van 3%, opnieuw als
percentage van het BBP. Wat is dan
de rol van de gulden financieringsre–
gel in dat geheel? De gulden
financieringsregel is niet een van de
criteria, maar hij is expliciet wel een
van de elementen die bij de beoorde–
ling van de economische en budget–
taire positie van een land worden
betrokken. In het Europa van de
toekomst laten wij ons namelijk niet
door computers regeren. Wij zullen
een en ander steeds beleidsmatig
beoordelen en die beleidsmatige
beoordeling houdt in dat alle
relevante factoren in de beschouwing
worden betrokken. Er wordt een
soort overall assessment uitgevoerd
door de Commissie en door de
Ecofin-raad en straks ook door de
leiding van de nieuwe monetaire
instanties. Een van de relevante
factoren die in dat geheel worden
betrokken, is het antwoord op de
vraag: hoe is de verhouding tussen
investeringsuitgaven, tekort,
consumptieve bestedingen en
overdrachtsuitgaven? Hierbij komt
dus wel degelijk materieel de gulden
financieringsregeling in het geding.
Daarnaast is een relevante factor -
Nederland heeft hiervan officieel
aantekening laten maken bij de
afronding van de IGC afgelopen
dinsdagnacht — de vraag of in de
beoordeling van het percentage van
de overheidsschuldquote ook
rekening wordt gehouden met de
wijze van financiering van pensioen–
voorzieningen. Dat is in technisch
opzicht straks natuurlijk ook een zaak
van beoordeling door de Europese
Commissie en alle betrokkenen. Het
is materieel van groot belang. Ik heb
daar bij de begrotingsbehandeling
van Financiën uitvoerig over gespro–
ken. De Kamer heeft daar vragen
over gesteld. Het heeft ook met de
appels en de peren van Van Dis te

maken, althans met zijn vrees die hij
daarbij uitsprak. Vorige week heb ik
hierover bij de algemene beschou–
wingen in de Eerste Kamer nog eens
uitvoerig verantwoording afgelegd.

Voor de staatsschuld en de
omvang van de rentelasten op de
begroting is uiteraard van belang het
feit zoals wij dat in Nederland
aantreffen. Wij maken dat niet
mooier door allerlei statistische
beschouwingen daaraan te gaan
koppelen over de pensioenen,
enzovoort. Als Nederland met zijn
budgettaire, economische en
financiële prestaties op de Brusselse
weegschaal wordt gelegd — hoe
gaat het nu met dat land, hoe staat
het met de hoogte van die staats–
schuld en die staatsschuldquote? —
is in die beschouwing wel degelijk
relevant het antwoord op de vraag
hoe wij onze pensioenvoorzieningen
hebben gefinancierd. Dat is een feit.
Wat dat betreft, heeft een aantal
landen in Europa dat optisch een
beter beeld heeft inzake de staats–
schuldquote, zijn zaken slechter
geregeld. Dat is een factor die straks
bij het geven van antwoord op de
vraag "hoe staat Nederland ervoor?"
zal worden meegewogen.

De heer De Korte (VVD): Voorzitter!
Heeft men ook van andere zijde
voorgesteld dat de financiering van
de...

De voorzitter: Neen, mijnheer De
Korte, u heeft het woord niet.

Ik moet even een opmerking
maken. Dat zijdelings over de EMU
wordt gesproken: het zij zo. De EMU
is echter niet geagendeerd. Ik wil u
vragen, bij het wetsvoorstel te
blijven, vooral nu om nadere
informatie gevraagd wordt. Wij
hebben vandaag ook nog enkeie
andere onderwerpen te behandelen.
Vandaar dat ik u dit vriendelijke
verzoek doe.

De heer De Korte (VVD): De
minister lokte deze vraag uit.

De voorzitter Vandaar dat ik op
iedereen een beroep doe om zich aan
het onderwerp te houden.

De heer De Korte (VVD): Worden
de objectsubsidies in de huursector
aan de andere kant ook meegewo–
gen? Er zijn naast de pensioenver–
plichtingen aanzienlijke andere
verplichtingen die naar de andere
kant doorwerken.

Minister Kok: Voorzitter! Het ligt
voor de hand dat een veelheid van
relevante factoren wordt meegewo–
gen. Dat geldt voor alle andere
landen. Ik zal mij aan uw verzoek
houden, voorzitter, en over dit
onderwerp niet verder uitweiden. Ik
moest er even iets van zeggen omdat
er vragen over gesteld waren. Ik stop
daarmee en ga terug naar de
Leningwet en het al dan niet invoeren
van een wettelijk leningplafond.

Ik heb de heer Ybema de antwoor–
den gegeven die nodig waren. Dat
geldt ook voor de heer Van Dis met
dien verstande dat de heer Van Dis
nog een vraag heeft gesteld over een
eventuele meerjarige plafonnering.
Dat wordt pas relevant op het
moment dat een eenjarige plafonne–
ring in de Kamer voldoende steun
zou krijgen. Ik heb niet de indruk dat
dat op dit moment het geval is. Ik
vind een meerjarige plafonnering erg
ver gaan. Zelfs in de modaliteit van
een wettelijk leningplafond vind ik
het ver gaan om een wettelijk
karakter te geven aan een meerjarig
plafond. Ik heb de redenen daarvoor
al aangegeven bij mijn opmerkingen
over de divergentie tussen de reële
en de nominale ontwikkeling.

De heer Van Dis (SGP): Ik heb wat
de minister op dit punt geschreven
heeft, goed gelezen. Daarom heb ik
ook niet gezegd dat een meerjarige
plafonnering in de wet moet worden
opgenomen. In de memorie van
toelichting kan een zo goed mogelij–
ke schatting worden opgenomen.

Minister Kok: Dat kan. Het kan ook
zijn dat naar aanleiding van de
memorie van toelichting hier vragen
over worden gesteld bij de verdere
schriftelijke en mondelinge behande–
ling. Naarmate het tijdpad voor het
financieringstekort voor een aantal
jaren is geschetst, heb je ook op dit
vlak een goed beeld van de conse–
quenties die hieraan verbonden zijn.

Bij het tekort van de lagere
overheden heeft de heer Van Dis
terecht de opmerking gemaakt dat
de rijksoverheid slechts in uitzonder–
lijke omstandigheden direct de
mogelijkheid heeft om een beroep
van de lagere overheden op de
kapitaalmarkt te limiteren, overeen–
komstig de Wet financiering lagere
overheid. Dat betekent dat als de
tekorten van de lagere overheid
mede betrokken zijn in de definitie
van het overheidstekort en daarmee
in de definitie van de overheids–
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schuld en van de overheidsschuld–
quote dit mede een bijzondere
overweging is om ervoor te zorgen
dat de regering die relatie goed
volgt. Waar nodig moet worden
bezien of invloed kan worden
aangewend om ook bij de lagere
overheden de zaak de goede kant uit
te laten gaan.

De heer Van Dis (SGP): Mijn
opvatting is dat in het kader van de
EMU de norm van 3% van het bruto
binnenlands produkt op de totale
overheidsschuld slaat en niet
uitsluitend op de rijksoverheid. Is dat
juist?

Minister Kok: Dat is correct. Dat is
een extra reden om niet in een
zwaan-kleef-aan-reactie aan die
norm van 3% vast te houden. Maar
voor die wijsheid hebben wij Brussel
niet nodig. Wij moeten het percenta–
ge verder omlaag brengen. Hoe dat
precies zal gaan, moet bij de vorming
van een volgend kabinet worden
besproken. De norm van 3% van het
BBP moet niet vergeleken worden
met de 3,25% van het financierings–
tekort gerelateerd aan de wijze
waarop wij dit percentage op het
nationaal inkomen baseren. Als je het
percentage van 3,25 op basis van de
definitie in het regeerakkoord in
1994 zou hebben bereikt — ik ga
daarvan uit - dan zit je enigszins
onder de norm van 3% van het BBP.
Dat neemt niet weg dat de opmer–
king van de heer Van Dis over de
relatie met het bredere terrein van de
lagere overheden correct was.

De heren Van Dis en De Korte
hebben opnieuw gesproken over de
indexleningen. Om tijd te sparen, wil
ik mijn reactie daarop beperkt
houden. Wij hebben daarover al een
debat gehad. Een bepaald aspect van
de indexlening komt op vrij korte
termijn aan de orde, als wij aan de
Kamer rapporteren over de voort–
gang van het overleg met de
institutionele beleggers over de
infrastructuur en het bevorderen van
de samenwerking tussen de publieke
en de private sector op dat vlak. Daar
komt deze zaak - het gaat om een
relatie die al bij de algemene
beschouwingen naar voren is
gebracht - opnieuw aan de orde.

Wat het buitenland betreft heb ik
wellicht in de stukken aanleiding
gegeven tot een klein misverstand.
De heer Hillen heeft hiervoor de
aandacht gevraagd. Wat ik bedoel is
het volgende. Wij moeten er

geleidelijkaan voor oppassen, zo
strikt de waterscheiding aan te
houden tussen binnen– en buitenland
waar het gaat om de kapitaalmarkt.
Er is immers sprake van een liberali
satie van het kapitaalverkeer en van
een verandering in het structuurbe–
leid ten aanzien van dat verkeer.
Mede in het licht van het vervolg van
de Europese monetaire samenwer–
king zal het onderscheid tussen
binnenlandse kapitaalmarkt en
buitenlandse kapitaalmarkten
vervagen, zeker waar het het
intra-EG-verkeer betreft.

Dit alles neemt niet weg dat wij op
dit moment te maken hebben met de
feiten zoals ze zijn. Als ik mij in dat
verband wat "ontspannen" heb
uitgedrukt, wil ik daarmee zeker nlet
bijdragen tot het trekken van een
verkeerde conclusie, alsof ik de
risico's en grenzen niet zou zien.
Natuurlijk is dat wèl het geval. Het
ging dan ook meer om de bijzondere
relatie met de ECU, waarvoor de heer
Melkert bij de algemene beschouwin–
gen de aandacht al heeft gevraagd.
Ik blijf van oordeel dat, naarmate
Nederland mede vorm geeft aan een
ontwikkeling waarbij men steeds
meer de kant opgaat van integratie
en samenwerking - ten slotte zal er
sprake zijn van één munt, één bank
en één monetair beleid - er een
proces van aanpassing en gewenning
dient plaats te vinden. In dat proces
kan het lenen in ECU's heel goed
passen. Bij de algemene beschou–
wingen en in de stukken heb ik
gewezen op het feit dat wij hierbij
natuurlijk de koopmansaspecten
moeten betrekken. Nagegaan moet
worden hoe men in concrete
omstandigheden het best uitkomt bij
het afwegen van risico's en profijt.
Echter, op zichzelf zou het een goede
zaak zijn wanneer in de loop der
dingen ook besloten zou kunnen
liggen dat er in ECU's zou worden
geleend. Dat behoeft niet steeds en
voluit te gebeuren maar het kan
plaatsvinden op momenten en onder
omstandigheden die zich daarvoor
lenen.

De heer De Korte vraagt mij wat er
moet worden omgebogen en
bespaard aan de uitgavenzijde, wil
men in jaar X, 1996 of jaar Y, 1998,
op precies 60% uitkomen. Voorzitter!
De heer De Korte heeft zoveel
rekenwerk verzet dat hij vast ook dit
heeft uitgerekend. Ik wijs hem erop
dat bij de berekeningen ook een
aantal assumpties moet worden
betrokken. Misschien vindt men het

wat merkwaardig van deze bewaker
van de staatsschuld, hetfinancie–
ringstekort en de EMU-normen, dat
hij in dit verband ook aandacht vraagt
voor de groei. Het volgende jaar is er
om een aantal bekende redenen
sprake van een conjuncturele
verflauwing. Dit houdt onder meer
verband met de relatie met de Duitse
economie. Daarbij gaat het om
ongeveer het laagste groeicijfer in de
EG. Dat is zwak. Ik merk, voorzitter,
dat de heer Paulis op zijn back-bench
van deze mededeling wat schrikt. Het
is zeker niet de bedoeling om
hiermee nu rampspoed over
Nederland te laten neerdalen maar
duidelijk is dat in de conjuncturele
ontwikkeling, waarbij de Amerikanen
en de Engelsen nog onvoldoende uit
hun recessie zijn gekomen en
Duitsland duidelijk minder groei
vertoont, een zekere flauwte
optreedt. Het gaat niet om een
recessie maar om een slappe
economische ontwikkeling. De
Europese Commissie voorspelt dat
wij in 1992 1% en in 1993 0,5%
zullen achterliggen bij het gemiddel–
de. Dat daagt uit om beter te gaan
presteren als het gaat om investeiïn–
gen. Dan denk ik aan de verhouding
tussen investeren en consumeren. Er
moet minder worden opgegeten en
meerworden geïnvesteerd in
kwaliteit, in toekomst en in werkgele–
genheid. Het daagt ook uit om op te
passen voor simpele — bijna met de
oogkleppen op — vooruitberekenin–
gen van het verloop van de staats–
schuldquote na 1994, bij bepaalde
aannames van de financieringstekort–
reductie. Laten wij daar de economi–
sche groei en de mogelijkheid om er
wat meer uit te timmeren, ook goed
bij betrekken. Al dit soort factoren
moeten wij niet op een statische
manier naast elkaar zetten, want zij
kunnen elkaar ook in een zekere
motoriek beïnvloeden. De heer De
Korte sprak daar ook over.

De heer Hillen (CDA): Ik ben het
volledig met de minister van
Financiën eens, maar zou hij ook nog
iets vriendelijks willen zeggen over de
daling van de collectieve-lastendruk?

Minister Kok: Het vriendelijke zit 'm
daarin dat wij in de Miljoenennota —
als ik het goed heb begrepen met
steun van beide coalitiefracties -
hebben laten zien dat er in de
periode 1992-1994 een duidelijk
perspectief is voor een reductie van
de collectieve-lastendruk, afgezet
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tegen het huidige niveau. Daaruit
blijkt dat de realisatie van de in het
regeerakkoord afgesproken norm
geen papieren woord is. Ook blijkt
eruit dat het kabinet niet tevreden is
met uitsluitend stabilisatie. Waar dat
op verantwoorde manier kan, dragen
wij bij tot een daling, zeker als het
goed is voor de ontwikkeling van
economie en werkgelegenheid. Ik
zeg er wel bij dat wij steeds in de
gaten moeten houden dat de ene
component van de collectieve-lasten–
druk de andere niet is.

De voorzitter: Mag ik erop aandrin–
gen om het debat kort en bondig te
houden, want wij moeten vandaag
ook nog een aantal andere zaken
afronden.

De heer Hillen (CDA): De minister is
het dus met ons eens dat een
verlaging van de collectieve-lasten–
druk ook dienstig is bij het bestrijden
van de flauwte die wij op het
ogenblik doormaken.

Minister Kok: Ja, tenzij de daling van
de collectieve-lastendruk bijvoor–
beeld zou worden afgedwongen door
wat minderte gaan doen aan heel
belangrijke investeringen in zaken als
milieu en infrastructuur. De burgers
betalen dan wel minder lasten, maar
er wordt dan letterlijk minder
gebouwd aan de toekomst van ons
land. Binnen die macro-norm, die
statistische norm van de CLD, moet
altijd goed worden gekeken wat er
achter zaken zit. Ook moet goed
worden gekeken naar de economi–
sche werking van begrippen. Een
huurstijging valt niet onder de
collectieve lasten, maar een hoger
huurwaardeforfait wel. Neemt u van
mij aan dat een huurder zijn huurver–
hoging net zo goed voelt als een
eigen-woningbezitter zijn verhoging
van het huurwaardeforfait.

D

De heer De Korte (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Ik dank de minister
voor de gegeven antwoorden. De
minister wilde niet ingaan op mijn
vraag naar de omvang van bezuini–
gingen op 1 januari 1997 en 1
januari 1999. Misschien kan hij dat
schriftelijk doen. Graag zou ik zien
dat hij daarbij uitging van de
aannamen voor de periode 1991-
1994.

De minister heeft gezegd dat het
leningplafond wel degelijks iets

toevoegt, maar tijdens zijn beant–
woording krabbelde hij geleidelijkaan
wat terug. Hij zei namelijk dat er nu
ook weer niet de materiële zwaarte
aan moet worden toegekend die de
indleners van het amendement eraan
geven. Dat vind ik jammer, maar het
is niet anders. Zo'n plafond heeft als
wezenlijke waarde dat bij verwachte
overschrijding van de marge van 2
mld. een wet moet worden inge–
diend, waarna discussie met de
Kamer plaatsvindt. Dan krijgt de
Kamer vroegtijdiger inzicht in de
vraag hoe in het daarop volgende
jaar zal worden gecompenseerd,
bijvoorbeeld via bezuinigingen of
lastenverzwaringen. De heer Hillen
merkte zoëven al op dat lastenver–
zwaringen niet mogen. Dat is terecht,
want het is niet goed voor onze
economische groei. In al dit soort
vragen krijgt de Kamer vroegtijdiger
inzicht, zodat zij zich er eerder over
kan uiten. Gebeurt dit niet, dan is die
kwestie aan de orde in het kabinet.
ledere minister van Financiën zal zlch
natuurlijk over de compensatiekwes–
tie buigen, maar dan blijft het
allemaal intern. Wij merken daar dan
pas wat van bij de behandeling van
de Voorjaarsnota, dik een halfjaar
later. Er is dus voor de Kamer wel
degelijk een reden om deze wijziging
te bepleiten. Daarom zou ik de
regeringsfracties — de heer Hillen
heeft het al heel duidelijk gezegd,
maar de heer Melkert heeft zich er
nog niet zo duidelijk over uitgelaten
— willen vragen, voor de stemming
nog eens terdege over dit amende–
ment na te denken.

D
De heer Ybema (D66): Voorzitter!
Heel kort samengevat komen de
belangrijkste argumenten voor het
instellen van een leningplafond op
het volgende neer. Het betekent een
uitbreiding van het financieel
beleidsinstrumentarium. Dat is op
zichzelf winst. Het betekent ook dat
er jaarlijks een expliciet moment is
om te spreken over de keuzes in
verband met de financieringsbehoef–
te. Het houdt verder een toenemende
betrokkenheid van het parlement in.
De minister heeft dat bevestigd, hij
heeft gezegd dat het wel degelijk iets
aan die betrokkenheid toevoegt. Dit
lijkt mij een wezenlijk punt. En een
laatste argument is dat het toch ook
belangrijk is met het oog op het
EMU-proces. Wij komen in een ander
kader terecht en wij zullen straks te

maken hebben met de 60%-norm.
Daar voldoen wij nog niet aan en dat
zal ook niet lukken voor 1997. In dat
licht betekent de aanvulling van het
beleidsinstrumentarium een onderlij–
ning van de discipline die wij op dit
punt in Nederland voelen. En,
voorzitter, er zijn volgens mij geen
echt goede argumenten tegen in te
brengen, dus de conclusie van mijn
fractie zal duidelijk zijn.

Ik wil nog wel een enkele opmer–
king maken over de opstelling van de
CDA-fractie, want die vind ik
opvallend. Het gaat om de soliditeit
en om het verbeteren van het
financieel beleidsinstrumentarium,
zaken die de CDA-fractie altijd heel
na aan het hart hebben gelegen en
waarmee zij altijd voorop probeert te
lopen. De heer Hillen zegt dat wij
toch een goede afspraak hebben
over het tijdpad voor de reductie van
het financieringstekort. Daarmee
doet hij geen recht aan die toene–
mende parlementaire betrokkenheid.
Die afspraak in het regeerakkoord is
geen wettelijke binding, het is toch te
beperkt. Als parlementariër kun je
dat toch niet echt als een argument
gebruiken.

Verder zegt de heer Hillen dat wij
er bij de behandeling van de
eventuele invoering van een kapitaal–
dienst nog wel op terug kunnen
komen. Daarmee suggereert hij een
duidelijke relatie tussen dit onder–
werp en de kapitaaldienst. Die
kwestie is in de schriftelijke voorbe–
reiding aan de orde geweest. maar ze
is volgens mij door de minister
voldoende weerlegd. Daarmee is het
voor mij geen argument meer.

En de derde opmerking die de heer
Hillen maakt, heeft hij eigenlijk
alweer enigszins gecorrigeerd. Hij zei
dat het zou lijken op het onder
curatele stellen van de minister. Wel,
dat is natuurhjk absoluut niet aan de
orde, de heer De Korte heeft daar
terecht op gewezen. De minister
heeft ons in een zeer positieve
toonzetting zelfs uitgenodigd om op
dit punt onze opvattingen naar voren
te brengen.

Voorzitter! Ik vind het jammer, ik
herken de CDA-fractie ook niet zo
goed in deze lijn.

Oe heer Hillen (CDA): De soliditeit
van de opstelling van de CDA-fractie
komt toch heel duidelijk tot uitdruk–
king in de feitelijke realisering van
het beleid? Wij volgen het tijdpad
toch buitengewoon nauwkeurig en
zorgzaam? U kunt toch geen moment
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aanwijzen waarop onze fractie het
erbij zou laten zitten?

De heer Ybema (D66): Het gaat mij
erom dat het helemaal in de lijn van
de heer Brinkman zou passen om
naast de boeien die hij heeft uitgezet,
ook over extra beleidsinstrumenten
te beschikken om die soliditeit verder
te onderstrepen. Dat zou een zeer
logische lijn voor de CDA-fractie zijn,
maar ik ben natuurlijk niet verant–
woordelijk voor de keuze die zij doet.

De heer Hillen (CDA): Maar er is ook
al uitdrukkelijk gewezen op de
jaarlijkse behandeling van de
Voorjaarsnota, de Najaarsnota, de
begroting enz.

De heer Ybema (D66): Voorzitter! Ik
rond af met de opmerking dat ik het
jammer vind dat de minister gelet op
de discussie toch wat terugkrabbelt.
Hij heeft op dit moment toch geen
behoefte aan het instellen van een
leningplafond. Ik vind ook dat dat
geen recht doet aan de houding die
hij bij de schriftelijke inbreng heeft
gekozen. Het is mogelijk dat er
vandaag nieuwe argumenten over
tafel zijn gekomen die hem van
opvatting hebben doen veranderen,
maar ik heb ze niet gehoord.
Misschien kan de minister de
argumenten aangeven die hem
concreet tot de conclusie brengen
dat hij op dit moment geen behoefte
heeft aan het instellen van een
leningplafond.

D
Minister Kok: Voorzitter! Als ik die
behoefte had gehad, had ik het in het
wetsontwerp voorgelegd. Dat geeft
al mijn meer open houding aan. Het
was ook een onderdeel van de kritiek
die ik in eerste instantie kreeg. Het
was kritiek met fluwelen handschoe–
nen, maar zij werd toch uitgesproken.
Waarom deze vraag, waarom niet
een voorstel, werd er gevraagd. Er
kunnen natuurlijk niet twee dingen
tegelijkertijd waar zijn. In eerste
instantie is mij voorgehouden dat ik
mij te veel op de vlakte heb gehou–
den en in tweede instantie, toen ik
zei dat ik er niet om aftreed maar dat
ik er ook geen behoefte aan heb,
werd mij gezegd dat ik terugkrabbel
van een open houding. Dat kan
echter niet. Ik kan alleen maar
terugkrabbelen als ik een bepaalde
positie heb ingenomen. Dan had ik

het in het wetsontwerp aan de Kamer
voorgelegd.

De heer Ybema (D66): Ik heb de
open houding van de minister niet
gekritiseerd. Ik vind het een positieve
houding.

Minister Kok: Dat was een andere
oppositiefractie.

De heer Ybema (D66): Bij dit
onderwerp vind ik de open houding
inderdaad goed voor de dialoog
tussen kabinet en Kamer.

Minister Kok: Het was een andere
oppositiefractie die zei: die coulante
en open houding valt toch wel op, de
minister had meer een eigen keuze
moeten maken.

Ik heb gemeend, de zaak zo open
mogelijk aan de Kamer te moeten
voorleggen. Ik heb in de stukken de
pro's en de contra's ook zo goed
mogelijk proberen toe te lichten en ik
heb de zaken ook niet mooier of
minder mooi gemaakt dan ze zijn. Ik
heb mijn politieke afweging gegeven.
Dan zeg ik toch dat ik de indruk heb
dat een paar dingen toch wat worden
overtrokken. Daar moeten wij een
beetje mee oppassen.

De heer De Korte zei: als je toch
een overschrijding krijgt, krijgen wij
tijdiger inzicht. Ik houd dat tegen. Als
het dan geen tijdiger inzicht in de
feiten is, dan is het toch in ieder
geval een tijdiger inzicht in de keuzen
die het kabinet maakt, zei hij
vervolgens. Hier onderschat de heer
De Korte echter niet alleen de inzet
van de regering — hij hoeft de
regering natuurlijk niet op voorhand
te vertrouwen — maar ook zijn eigen
invloed. Deze Kamer, zeker met deze
financiële specialisten, heeft
minstens vijf keer per jaar en verder
op alle mogelijke momenten waarop
de leden initiatieven kunnen nemen,
de mogelijkheid en het recht om
tegen het kabinet te zeggen: kom
eens op, wat is hier aan de hand,
geef de feiten en de politieke
afwegingen. Ik heb de indruk dat op
dit punt het verschil van inzicht
zwaar, te zwaar wordt aangezet.

Aan het adres van de heer Ybema
voeg ik hier nog een zin aan toe. Het
EMU-proces zou volgens hem een
extra reden zijn om dit zogenaamde
extra financieel beleidsinstrument in
te voeren. Het is echter geen
financieel beleidsinstrument, maar
een officiële wettelijke bevoegdheid
van de Kamer om, als de regering

daartoe aanleiding geeft, expliciet uit
te spreken of zij tot die overschrijding
wil komen. Het is dus geen financieel
beleidsinstrument, maar een wettelijk
instrument van de Kamer om op een
aangelegen moment haar invloed te
doen gelden. Wij hebben het ook
nodig vanwege het EMU-proces, zei
de heer Ybema. Ik denk dat dat echt
een apart hoofdstuk is. Ik zal niet
opnieuw in de fout gaan door
daarover te delibereren. Ik denk dat
de verplichtingen die ons in EMU–
verband worden opgelegd, zoals de
noodzaak om economisch en
budgettair orde op zaken te stellen,
een zodanige eigen dynamiek en
relevantie hebben dat wij daarvoor
niet bepaald het leningplafond nodig
hebben.

In antwoord op de vraag van de
heer De Korte wil ik voorstellen, als
de Kamer daar behoefte aan heeft,
om over dit aspect bij de Najaarsnota
of misschien zelfs na de Top in
Maastricht te debatteren. Ik voel er
weinig voor - ik zeg het maar heel
eerlijk — om staatjes in te leveren die
aangeven dat, als we in 1996, 1998
of 2003 op norm X of norm Y uit
willen komen, daar ieder jaar voor
zoveel miljard bezuinigingen of
ombuigingen voor nodig zijn. Dat is
een schoolse manier die de indruk
geeft véél te zeggen, maar die
tegelijkertijd veel misverstanden kan
creëren. Wel ben ik best bereid, als
er straks nieuwe meerjarenprojecties
van het CPB zijn, deze in te passen. Ik
voel weinig voor allerlei schoolse
staatjes. Als u erom vraagt: vragen
staat vrij, antwoorden ook! Ik zal
proberen een reactie te geven als de
gelegenheden zich voordoen. Dat
debat zal wel op een ander moment
worden gevoerd. Maar niet op een
schoolse manier.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, af te zien
van artikelsgewijze behandeling en
vanmiddag te stemmen over het
wetsvoorstel.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
- de brief van de minister van

Binnenlandse Zaken over
toezending van de brief van de
SG's (21835, nr. 8)

De voorzitter: Zoals men weet,
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gelden hierbij spreektijden van twee
minuten per fractie. Als het kan,
houden wij slechts één termijn.

De beraadslaging wordt geopend.

D

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Voorzitter! Het is niet mijn gewoonte
om overlegging van aan het kabinet
gerichte brieven te vragen. Maar in
het geval van de gezamenlijke brief
van de secretarissen-generaal van 8
november jl. heb ik gemeend dat wel
te moeten doen en wel om de
volgende redenen.

De secretarissen-generaal hebben
in de grote efficiency-operatie een
zeer belangrijke rol. Zij hebben daarin
het voortouw gekregen. Uit een
perspublikatie in de Volkskrant van
22 november blijkt nu dat zij zeer
verontrust zijn over de voortdurende
berichten over departementale
herindelingen en over het ontbreken
van pohtieke uitgangspunten bij de
grote efficiency-operatie, een
operatie die natuurlijk nauw samen–
hangt met de departementale
herindeling.

Mijnheer de voorzitter! Dat duidt
erop dat er mogelijkerwijs zand in de
grote efficiencymachine is gekomen
en dat is iets dat deze Kamer wel
degelijk raakt. Het kan ook de
voortgang van het proces in de weg
staan. Als de Kamer de betrokken–
heid bij het proces wil waarmaken,
moet de Kamer dat gewoonweg
weten.

Er zijn ook nog twee andere
redenen. De eerste is dat er een
duidelijke relatie ligt met de activitei–
ten van de commissie-Deetman en
een tweede is dat de verontrusting
gevoed wordt door leden van deze
Kamer die ook speculeren over de
departementale herindeling.

Naar het oordeel van mijn fractie
zijn dit sterke redenen om in het
bijzondere geval overlegging van de
brief te vragen. De minister weigert
het nu, omdat zij het niet opportuun
acht. Maar, voorzitter, in ons
staatsrechtelijk bestel zijn het toch de
volksvertegenwoordigers die zelf
uitmaken of zij het vragen van
inlichtingen opportuun achten? De
ministers zijn, naar mijn gevoel,
krachtens de Grondwet gehouden die
informatie te verstrekken, tenzij het
staatsbelang zich daartegen verzet.
Nu, dat heb ik de minister niet horen
zeggen en het lijkt mij ook ver
gezocht.

De heer De Cloe (PvdAJ

Het argument dat er nog overleg
met de secretarissen-generaal is, lijkt
mij haast een open deur. Naar ik mag
aannemen, is er veelvuldig overleg en
dat overleg kan er natuurlijk toe
leiden, dat het kabinet nog geen
commentaar geeft, maar het kan niet
leiden tot het achterhouden van deze
brief. Daardoor versterkt de minister
het vermoeden dat er achter deze
rook ook een grote brand gaande is.
Daarom doe ik een dringend beroep
op de minister om op deze jaardag
van de Sint alsnog over te gaan tot
overlegging van de brief. Wellicht
hoef ik dan in tweede termijn geen
motie in te dienen, als de minister
bereid is hem over te leggen.

D

De heer Willems (Groen Links):
Voorzitter! Ik vroeg mij af of ik nu
voor alle zekerheid niet alvast een
motie zou moeten indienen, maar
laten wij dan toch maar even het
antwoord afwachten.

Voorzitter! Op 20 november
kregen wij van deze minister, na veel
duwen en trekken, ook ambtelijke
achtergrondinformatie over de grote
efficiency-operatie. Dat betrof de
ambtelijke rapporten over de
kerntakenanalyses. Ik zeg dankvoor
de toezending van deze stukken. Zij
zullen mede betrokken kunnen
worden bij het plenaire debat dat wij
over de operatie zullen hebben.

Ik ben dan ook wat verbaasd over
het feit dat de brief waar het nu over
gaat, de brief van de secretarissen–
generaal die het vervolgtraject
aangeeft en waarschijnlijk ook de
knelpunten die daarin te verwachten
zijn rond de efficiency-operatie, niet
aan de Kamer zou worden overge–
legd. Ik ben het volstrekt eens met de
wens van mevrouw Scheltema dat
het logisch en ook wenselijk is, dat
de Kamer zo spoedig mogelijk over
deze brief en vervolgens zo spoedig
mogelijk over de reactie van de
regering beschikt. Het lijkt mij ook
goed om hier zeer intensief de vinger
aan de pols te houden. De regering is
er waarschijnlijk, evenals de Kamer,
van overtuigd dat het een moeizame
operatie zal zijn en dat wij alle zeilen
moeten bijzetten om mogelijke
obstakels die er op de weg zijn, tijdig
te onderkennen en er vervolgens ook
naar te handelen. Dat kun je alleen
maar als je over alle informatie
beschikt en het komt mij voor, dat de
brlef van de secretarissen-generaal
daar uitdrukkelijk toe behoort.

D

De heer De Cloe (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! Collega Willems wees
al op de brief van 20 november
waarin de minister aan de Kamer
schrijft — ik zeg het in mijn eigen
woorden - dat men binnen het
kabinet nog niet is uitgediscussieerd

Tweede Kamer Toezending brief SG's
5 december 1991
TK34 34-2171



Paulis

over de kerntaken en dat hierover
nog veel, heel diep en waarschijnlijk
lang moet worden nagedacht.
Daarom kan zij ons dit nog niet
melden. De Kamer heeft toen in de
procedurevergadering besloten, de
brief op dat moment te accepteren
en er in februari over te praten. In de
brief van 29 november zegt de
minister, op verzoek van collega
Scheltema, dat zij de brief van de
secretarissen-generaal bij dat overleg
moet betrekken. Volgens persberich–
ten is die brief van 8 november en
daar moet inderdaad nog volop
overleg over zijn en die brief moet
daarbij betrokken worden Als het
overteg afgerond is, krijgt de Kamer
de nodige informatie over de
uitkomst.

Dat is een redelijke gedachte, want
er zullen wellicht meer ambtelijke
brieven in die periode verschijnen en
er zullen wellicht nog wel meer
ambtelijke nota's in die penode
verschijnen ter voorbereiding van de
discussie binnen het kabinet en van
de standpuntbepaling om tot een
verantwoord standpunt te komen.

De heer Willems (Groen Links): Als
die ook allemaal in de krant komen!

De heer De Cloe (PvdA): Of komen
die bneven alleen aan de orde
wanneer ze toevallig in de pers
verschijnen en zou dat een soort
premie op lekken zijn? Kortom, de
Kamer mag natuurlijk terecht, zoals
collega Scheltema zegt, alle inlichtin–
gen van de minister verlangen maar
je moet wel steeds wegen of dit
noodzakelijk is. Zelf ben ik inderdaad
ook benieuwd of in de brief van de
secretarissen-generaal meer staat
dan wat in het krantebericht heeft
gestaan.

Voorzitter! Daarom wil ook ik de
minister vragen of zij, wellicht met
een strik erom omdat het sinterklaas
is, die brief aan de Kamer wil
overleggen.

D

De heer Paulis (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Zullen we het nog
meemaken dat niet elke briefwisse–
ling van enige betekenis tussen de
ambtelijke top en de regering binnen
24 uur op straat ligt? Daar gaat het
immers om? Het is toch te gek, dat
de brief van de SG's, terwijl de inkt
nauwelijks droog is, op de voorpagi–
na van de Volkskrant verschijnt? Ik
heb het volstrekt begrijpelijk gevon–

den dat collega Scheltema-de Nie
om overlegging van die brief
gevraagd heeft. Ik heb daarmee
ingestemd maar ik heb daarbij
gezegd dat ik erover wil beschikken
om hem te kunnen betrekken bij onze
nadere beraadslagingen.

De minister heeft ons op 29
november een brief gestuurd. Dat
was een helder stuk. Daarin zegt ze,
dat de brief binnenkort besproken zal
worden. Eigenlijk zou ik, als die brief
besproken is, over de brief en over
de resultaten van dat gesprek willen
beschikken. Maar collega De Cloe zei
— wellicht zag hij dat de minister
haar handtasje bij zich heeft — dat zij
misschien een surprise voor ons
heeft. Ik zie nu dat de minister de
brief uit haar zak haalt!

Voorzitter! Ik hoop dat ik een
heldere toekomstgerichte toezegging
krijg op hetgeen ik gevraagd heb.
Mocht zij de behoefte gevoelen om
zich heden reeds van het document
te ontlasten, dan zal ik mi] daar niet
tegen verzetten.

D

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Ik ben het eens met
collega Paulis dat het raar is dat
ambtelijke stukken zo snel op straat
liggen, zeker als het om zo'n
belangrijk stuk gaan. Ik moet dat
laatste tenminste aannemen, want ik
heb geen kennis van de inhoud van
dat stuk.

Voorzitter! Wij menen dat het
gebruikelijk moet zijn dat de minister
de Kamer over stukken laat beschik–
ken indien die Kamer daarom vraagt,
tenzij heel dringende redenen zich
daartegen verzetten en die heb ik
nog niet gehoord. Ik wil echter nog
een tweede element in de discussie
brengen. Het gaat niet gewoon om
een ambtelijk stuk maar om een
uitgelekt ambtelijk stuk. Dat is in
zoverre wat anders dan een gewoon
ambtelijk stuk, dat iedereen in dit
land althans van delen van die brief
kennis heeft kunnen nemen zonder te
weten of het waar is wat in die krant
staat en zonder te weten wat er
precies aan de hand is. Ik geloof dat
het voor de hand liggend is, zelfs in
de huidige fase van beleidsvoorberei–
ding, dat indien een belangrijk
ambtelijk stuk uitlekt en dus een rol
gaat spelen in de publieke discussie,
de leden van de volksvertegenwoor–
diging die de discussie met de
minister moeten voeren, op de
hoogte zijn van de inhoud van die

brief. Vandaar dat ik het wederom
met collega Paulis eens ben dat wij
daarover natuurlijk mogen beschik–
ken.

Ik heb gezien, voorzitter, dat de
minister in haar jaszak een brief heeft
zitten. Als dat de brief is van de
secretarissen-generaal lijkt het mij
goed dat die zo meteen onder de
leden wordt rondgedeeld, dan is dit
probleem ook weer uit de wereld
geholpen.

D

De heer Schutte (GPV): Voorzitter!
Ik voel mij niet geroepen de minister
af te houden van haar voornemens,
zo zij daartoe al bereid zou zijn. Ik wil
echter nog een kanttekening maken
naar aanleiding van opmerkingen die
gemaakt zijn over de vraag, of de
minister ertoe verplicht is om het te
doen. Er werd verwezen naar de
grondwettelijke inlichtingenplicht. Ik
denk niet dat wij de kant op moeten,
dat wij de grondwettelijke inlichtin–
genplicht gaan vertalen in de zin van:
dat betekent ook dat ministers c.q.
staatssecretarissen inlichtingen
moeten verstrekken op de wijze die
de Kamer vraagt. Dit soort discussie
hebben wij wel eens eerder gehad.
De Kamer heeft daarover ook een
uitspraak gedaan. Naar mijn mening
moet vaststaan dat alle inlichtingen
die de Kamer vraagt te allen tijde
worden verstrekt. Daarbij is echter
nog ruimte voor de regering om
inhoud te geven aan de vormgeving.
Dat kan betekenen dat een minister
op een bepaald moment zegt: ik
vertel u wel inhoudelijk waar het om
gaat, ik heb echter beleidsmatige
redenen, die niet eens het belang van
de Staat hoeven te raken, om de
inlichting niet in een bepaalde vorm
te verstrekken. Uiteraard is het dan
weer aan de Kamer te oordelen of
een minister dat mag volhouden. In
het uiterste geval kan de vertrou–
wenskwestie aan de orde komen. Ik
zou echter niet de weg op willen dat
wij de Grondwet op de volgende
manier vertalen: als een kamerlid —
want zo wordt het wel uitgelegd —
vraagt om een bepaalde brief, dan is
de regering verplicht die brief over te
leggen. Zo is het dunkt mij niet.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
De heer Schutte heeft toch niet uit
mijn woorden kunnen opmaken dat ik
precies de vorm voorschreef? Als de
minister ons op een andere manier
van de inhoud in kennis stelt, is mij
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dat ook voor lief. Ik wil gewoon de
inhoud weten.

De heer Schutte (GPV): Ik had
eerder van u begrepen, en ook van
enkele anderen, dat met een
verwijzing naarde Grondwet
gevraagd werd om overlegging van
de brief die uitgelekt is. Als dat niet
het geval is, zijn wij het met elkaar
eens. Die indruk is echter wel
gewekt.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Ik denk dat wij het met elkaar eens
zijn. Omdat het echter om zo'n
duidelijke brief gaat, is het wel de
gemakkelijkste vorm en lijkt het mij
ook het meest voor de hand liggend.

De heer Schutte (GPV): Als de
minister het ook de gemakkelijkste
vorm vindt, zal zij het zeker doen.

D

Minister Dales Mijnheer de
voorzitter! Ik heb inderdaad de brief
expres in mijn zak gestoken, anders
moet ik zo in de papieren woelen en
dat geeft weer associaties!

De brief is op geen enkele wijze
geclassificeerd, laat ik dat even
opmerken. Het is juist, zoals de heer
Paulis veronderstelde, dat sinds wij
op zeer vruchtbare en veelbelovende
wijze met de vergadering van
secretarissen-generaal in samenwer–
king en discussie zijn getreden er wel
eens een brief wordt gewisseld en
met een zekere regelmaat een of
verschillende ministers met dat
gezelschap spreken.

Er is gevraagd, waarom ik de brief
niet wilde geven. Dat had helemaal
niets met de Grondwet te maken. Ik
heb de brief ook een beetje plagerig
in mijn zak gestoken; kijk mensen,
hier is hij. Het is niet te geloven, wat
je kunt veronderstellen wat er in
staat. Om aan die wilde speculaties
een einde te maken, is het misschien
ook maar beter om hem meteen uit
te delen.

Maar, voorzitter, nu even in ernst.
Ik herinner mij dat, toen ik nog deel
mocht uitmaken van deze Kamer,
een– en andermaal pogingen gedaan
zijn om de papierstroom in te
dammen, die thematisch te ordenen
en niet zonder dat daarvan nog de zin
was te achterhalen het ene na het
andere papier hier in de vakjes te
duwen.

De brief behelst vragen die wij nog
deze maand zullen bespreken. Die

afspraak hebben wij al gemaakt. Ik
moet u zeggen, dat ik de datum
daarvoor niet uit mijn hoofd weet. Als
het nodig is, kan die echter worden
opgezocht. Het was geenszins mijn
voornemen — daarvoor gebruikte ik
ook het woord opportuun — om die
brief niet te geven, omdat daarin
geheimen stonden of wat dan ook.
Het leek mij echter wijzer om in het
kader van de voortgezette discussie
over de grote efficiency en met name
het vervolgtraject daarvan —
daarover gaat de brief en daarover
zal het gesprek gaan — de zaken
samen aan te leveren. Dat was mijn
voornemen.

Ik vind echter niet dat het kabinet
"fuss" met "fuss" moet beantwoor–
den, daar ben ik zelf ook de persoon
niet naar. Ik vind eigenlijk dat de
Kamer het maar moet zeggen. Ik
begrijp van sommigen dat zij het
onzin vinden. Anderen vinden het ook
onzin, maar zij zeggen: het zou toch
maar beter zijn om de brief te
verstrekken, want dan zijn wij van het
gezeur af. Weer anderen vinden dat
het nu toch maar moet. Ik heb de
brief hier. Als de Kamer mij dat
vraagt, geef ik die ter plekke. Als de
Kamer mij dat niet vraagt, behoud ik
mijn voornemen om de informatie
gebundeld wat later te geven.

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter!

De voorzitter: Ik begrijp dat de
minister haartermijn heeft beëin–
digd. Er blijkt nog behoefte te
bestaan aan een korte tweede termijn
van één minuut per woordvoerder.

De heer Linschoten (VVD): Ik wil
nog bij interruptie een korte opmer–
king maken.

De voorzitter: Dat kunt u in tweede
termijn doen.

De heer Linschoten (VVD): Het is te
weinig voor die tweede termijn.

De voorzitter Doet u het toch maar
in uw tweede termijn. U behoeft die
ene minuut niet vol te praten.

D

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Voorzitter! De minister wil een
uitspraak van de Kamer hebben. Het
kan dan haast niet anders dan dat je
een motie indient om die uitspraak te
vragen. Ik sta echter met mijn

handen in het haar. De minister
hoorde immers al dat de meerder–
heid van de Kamer die brief wilde
hebben. De minister zei: als de
kamermeerderheid de brief wil
hebben, dan krijgt de Kamer die
brief. Maar wij weten zeker dat een
meerderheid dat wil als daarover een
motie wordt aangenomen.

De heer De Cloe (PvdA): De minister
zegt: als de Kamer dat wil, dan komt
die brief. Ik heb echter nauwelijks
van iemand gehoord dat die brief niet
nu moet komen. De meerderheid
heeft gezegd: laat die brief maar
komen.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Als iedereen dat toejuicht, dien ik de
motie niet in.

De voorzitter: Ik wil in deze
discussie ingrijpen. Door de formule–
ring van de vraag, zoals de minister
dat heeft gedaan, is het mogelijk dat
zich een onheldere conclusie
opdringt. Dat moet worden voorko–
men. U heeft maximaal één minuut
om te verklaren of u die brief wilt
ontvangen.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Voorzitter! Dan zal ik toch een motie
indienen.

De voorzitter: Nee Als iedereen
zich nu uitspreekt, weet de minister
hoe het is.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Goed. Ik wil die brief ontvangen.

Minister Dales Ik heb de Kamer al
lang toezegd, dat zij die brief krijgt.
Wilt u de brief echter nu ontvangen
of in het kader van een meerzeggend
geheel?

Mevrouw Scheltema cle IMie (D66):
Nu!

De voorzitter: Laten wij dit debat
serieus voeren. Als de minister mij de
brief nu geeft, zal hij tijdig bij de
stukken worden gevoegd en worden
rondgedeeld.

D

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Ik stoorde mij aan de
reactie van de minister, namelijk: ik
heb geen zin om "fuss" met "fuss"
te beantwoorden.
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Minister Dales: Ja.

De heer Linschoten (VVD): Als de
Kamer naar aanleiding van perspubli–
katies over uitgelekte stukken om
informatie vraagt, dan vind ik dat de
minister dat geen "fuss" mag
noemen.

Minister Dales: Oat rieed de Kamer
nog niet, mijnheer Linschoten. Dat
doet zij nu. Ik beantwoord dat nu met
de brief.

De heer Linschoten (VVD): Nee,
minister, dat doet de Kamer nu niet.
Bij de regeling van werkzaamheden is
begin deze week door een meerder–
heid van de Kamer aan u gevraagd
om de brief te overleggen. Toen
wilde u dat nog niet doen. Naar
aanleiding daarvan heeft collega
Scheltema deze zaak nu aan de orde
gesteld. Nu geeft u toe en wilt u de
brief wel op tafel leggen. Eerst zei u
echter: nee.

De vraag van de Kamer is geen
"fuss", maar een normale manier
van het vragen om informatie. Dat
voeg ik u dan maar even toe. Als het
aan mij ligt, zal dat in de toekomst
weer gebeuren indien informatie
uitlekt die kamerleden relevant
vinden. Als daar dan om wordt
gevraagd, zal een dergelijke procedu–
re zich gewoon herhalen.

D

Minister Dales Voorzitter! Er is voor
mij alle aanleiding om in alle ernst
terug te grijpen op de interventie van
de heer Schutte. Het gaat nu om een
schrïjven van de ambtelijke top aan
het kabinet, waarover discussie moet
volgen en waarover de Kamer geheel
zal worden geïnformeerd. Dat was
reeds toegezegd. Als zo'n schrijven
uitlekt en in de krant komt, door
welke omstandigheden dan ook, dan
kunnen wij niet de weg opgaan dat
de Kamer keer op keer de regering
dwingt om die informatie te geven. Ik
vond het onhandig, maar ik heb er nu
helemaal geen problemen mee om
die brief te verstrekken. Ik vind het
echter onjuist als een simpele
publikatie in een dagblad over een
brief die niet onder de Wet open–
baarheid van bestuur valt, hier
aanleiding geeft tot een discussie
van die ernst. Ik heb de discussie
daarom ook luchtig willen houden,
mede gegeven het karakter van deze
dag. Mijnheer de voorzitter, hier is de
brief.

De heer Linschoten (VVD): Ikwas
het helemaal eens met de interventie
van collega Schutte. Vandaar dat de
reactie van de minister mij verbaast.
Wat ik tegen haar heb gezegd, is dat
zij nadere informatie waar kamerle–
den om vragen, geen "fuss" mag
noemen. Ik ben het eens met wat zij
zegt over ambtelijke stukken, waar
inderdaad niet iedere keer naar
gevraagd moet worden, maar de
Kamer maakt zelf wel uit, op welk
moment zij het relevant en interes–
sant vindt om over een stuk,
waarover in de publiciteit het een en
ander is verschenen, aan een
minister nadere vragen te stellen. Dat
is geen "fuss", maar de taak van
deze Kamer.

Minister Dales: Daartoe ben ik thans
ook hier.

De heer Linschoten (VVD): Wilt u
dat in het vervolg geen "fuss" of
onzin meer noemen? Wat u "fuss"
noemt, is namelijk de taak van deze
Kamer.

Minister Dales: Ik vind het altijd heel
bedroevend als ik de heer Linschoten
beledig; dat zou ik echt niet gedaan
willen hebben.

De heer Willems (Groen Links): U
hebt mij daar ook mee beledigd,
want ik heb om dezelfde informatie
gevraagd.

Minister Dales: Maar, voorzitter, ik
blijf van mening dat, wanneer het
kabinet een ambtelijk stuk toezegt in
een passend kader, een stuk dat
gericht is aan het kabinet, zoals er
honderdduizenden worden uitgewis–
seld, en de Kamer daarvan bij monde
van enkele leden een wellicht
prejudicerend gegeven maakt,
waarover een hele discussie moet
plaatsvinden en dat openbaar moet
worden — gelukkig hebben enkele
leden daartegen gewaarschuwd —
dit moet worden afgewezen.

De voorzitter: Om de zaak helder te
houden, mevrouw de minister, het
volgende. Een vraag van de kant van
de Kamer, ongeacht het onderwerp,
mag nimmer van het woord "fuss"
worden voorzien. Zo'n vraag moet
serieus worden genomen; in allerlei
andere overwegingen treed ik
uiteraard nu niet.

Minister Dales Maar dat was wel
mijn punt.

De voorzitter: Mijn punt was dat
een vraag van de Kamer niet als
onbelangrijk kan en mag worden
afgedaan.

Minister Dales: Maar, voorzitter, dat
heb ik niet gezegd. Dat wijs ik van de
hand!

De voorzitter: Het misverstand is nu
uit de wereld, want u hebt dat niet
beoogd te zeggen, naar ik heb
begrepen. We kunnen dus wat dat
betreft een goed Sint-Nicolaasfeest,
met strik, tegemoet gaan!

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, de brief
21835, nr. 8 voor kennisgeving aan
te nemen.

Daartoe wordt besloten.

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

van de Algemene wet inzake de
douane en de accijnzen en
enkele andere wetten (aanpas–
sing in verband met communau–
taire regelgeving alsmede enkele
andere wijzigingen) (22389) .

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D

De heer Vreugdenhil (CDA):
Mijnheer de voorzitter! Na begin
oktober is er een stortregen van tien
wetsvoorstellen ingediend bij de
Kamer. De minister-president heeft
verzocht, al deze wetsvoorstellen
voor 1 januari af te werken. Het doet
een beetje aan als een bovenmeester
die te veel huiswerk opgeeft! Want
bij die tien wetsvoorstellen zijn er
twee uiterst gecompliceerd.

Het is dat de CDA-fractie de
staatssecretaris heeft leren kennen
als een serieus en consciëntieus
politicus, maar anders zou de neiging
opkomen, te spreken van een soort
staatsrechtelijk stuntwerk. Hoe lang
kan met de indiening van een
wetsvoorstel worden gewacht?
Wanneer kun je er nog, zoals jongens
die op een trein zitten die een tunnel
nadert, van afspringen? Ik denk dat
zulke weddenschappen ten departe–
mente hebben plaatsgevonden. Hoe
lang kun je nog wachten? De ene
afdeling, die over de vennootschaps–
belasting gaat, denkt: ach, je kunt
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nog best tot eind oktober wachten.
Maar de afdeling invordering heeft
het gewonnen qua late indiening: per
koerier liet zij nog in december een
wetsvoorstel bezorgen. De vraag is:
slikken ze het, of slikken ze het niet?
Wanneer ik de stemming in de vaste
Commissie voor financiën goed peil,
meen ik dat men steeds minder
bereid is, allerlei dolle termijnen in
acht te nemen. Het lijkt me dat
wetsvoorstellen met een spoedei–
send karakter, die samenhangen met
de Miljoenennota, tariefaanpassingen
enzovoorts, vlug moeten worden
afgedaan. Dat eist het landsbelang.
De medewetgever moet echter wel
serieus worden genomen. De Kamer
is niet een soort wetsautomaat, waar
je iets instopt dat er na een poosje,
na een druk op de knop, voorzien van
een stempel, met wellicht enkele
wijzigingen, eruitkomt. Zo willen wij
niet functioneren. Dat is ook niet
goed voor de burger, omdat juist de
burger en ook de wetenschap de tijd
moeten hebben om in te spreken.
Dat is echter nauwelijks mogelijk.
lemand heeft mij een keurig artikel
toegestuurd, maar ik kon hier niet
eens meer op antwoorden, want het
was al te laat.

Volgens mij zou de staatssecretaris
er goed aan doen, er zorg voor te
dragen dat wetsvoorstellen waarbij
een groot aantal wetsbepalingen en
een systematiek worden gewijzigd,
voor het zomerreces bij de Kamer
zijn. Ik praat dan niet over zeer
structurele wetsontwerpen zoals de
brede herwaardering en dergelijke.

De CDA-fractie hecht zeer aan een
zorgvuldige wetsbehandeling en aan
ruimte voor de Kamer aan de
overzijde. Bovendien is de presenta–
tie van de wetsvoorstellen enigszins
19de-eeuws. Dit is tot mijn spijt de
commissie-Deetman ontgaan.
Hierdoor bezorgt de staatssecretaris
de Kamer veel onnodig werk. Ik hoef
hier niet nader op in te gaan. De
staatssecretaris weet precies wat ik
bedoel.

Ik wil met name iets zeggen over
de implementatie van richtlijnen. Als
Justitie een richtlijn implementeert,
dan geeft zij in de kantlijn van een
fotokopie van de richtlijn of in een
bijlage aan, welke bepaling waar
geïmplementeerd is. Je kunt dit zo
nagaan. Hier krijg je met een heel
pakket richtlijnen te maken. Je vraagt
je af waar het allemaal staat. Dat is
lastig. Ik geef eerlijk toe dat ik dit niet
zorgvuldig heb kunnen bestuderen. Ik
vind dit onjuist. Ik moet zorgvuldig

kunnen bestuderen of iedere richtlijn
goed wordt geïmplementeerd.
Hiervoor is de tijd niet aanwezig
geweest. Vanwege het feit dat het
bedrijfsleven geen klachten had en er
tevreden over was, heb ik mij er niet
druk over gemaakt. Het kan echter
best zijn dat het niet goed gedaan is.

Voorzitter! Ik kan ook niet garande–
ren dat er op deze wijze in de
toekomst geen dingen fout zullen
gaan. Door de late indiening en de
kameronvriendelijke wijze van
indiening van wetsvoorstellen kan het
gebeuren dat op een gegeven
moment zaken niet afgehandeld
kunnen worden voor het eind van het
jaar. Ik geef toe dat hierdoor op een
bepaald terrein grote risico's kunnen
ontstaan voor de rechtsorde in
Nederland. Door deze wijze van doen
is het parlement hier op geen enkele
wijze verantwoordelijk voor. Wij
saboteren niet, wij zeggen niet dat
wij het wetsvoorstel niet behandelen.
Integendeel, wij hebben het erg vlug
behandeld.

Ik heb mij al eens eerder uitgespro–
ken voor het Engelse systeem. Hierin
worden allerlei kleine wijzigingen in
een belastingwetgeving tijdig in een
wet vervat, zodat je een behandeling
krijgt van een verzamelwet. Mis–
schien kun je een wet voor directe en
een voor indirecte belastingen
maken. Dit systeem werkt in
Engeland keurig. De staatssecretaris
wenst dit systeem niet. Het zij zo. Als
er ellende van komt, zal hij echter de
last zelf moeten dragen.

De gang van zaken rondom het tot
stand komen van dit wetsontwerp
maakt ook een warrige indruk. Er
blijkt nergens dat er gelijk is opge–
werkt met de accijnswetgeving, al zal
dit misschien in de tijd gedeeltelijk
het geval geweest zijn. De Wet op de
accijns is voor zover mij bekend nog
niet door de Eerste Kamer aangeno–
men. Toch moet de terminologie al
weer veranderd worden. Dit zou toch
tijdiger dienen te gebeuren.

"Douaneopslag" wordt "tijdelijke
opslag", ook nu moet er zelfs nog
een fout worden hersteld. Overigens
kan ik hier volledig mee instemmen.

Laten wij nu naar de behandeling
van het wetsontwerp zelf kijken. De
laatste verordening dateert van 30
juli 1990. Publikatie vond later
plaats, in september. Men mag toch
aannemen dat ambtenaren van het
ministerie van Financiën enigszins
betrokken zijn bij het maken van een
verordening in Brussel. Op 11 juni
van het jaar daarop komt het voorstel

bij de Raad van State. De Raad van
State heeft tijd nodig, hij kan niet alle
wetsontwerpen tegelijkertijd
behandelen. Op 26 september 1991
brengt de Raad van State advies uit.
Het nadere rapport komt dan pas op
29 oktober 1991. Dat is meer dan
een maand later. Bij de zeer ingewik–
kelde fusierichtlijn daarentegen is het
advies van de Raad van State
uitgebracht op 1 oktober, terwijl het
nader rapport op 7 oktober ver–
schijnt. Dat is dus een maand
parlementstijd, als ik het zo mag
uitdrukken.

Mijnheer de voorzitter! Het
wetsontwerp is na de aangebrachte
wijzigingen voor ons acceptabel. Ik
wijs er nog eens op, hoe snel er is
gewerkt. Het wetsontwerp is in een
achternamiddag op drie punten
gewijzigd. Ik kan dan niet goed
verklaren waarom dat nader rapport
zo lang op zich laat wachten. Dat kan
mij ook niet schelen, want het valt
onder de verantwoordelijkheid van de
staatssecretaris op welke wijze hij dat
doet en welke ambtenaren hij al dan
niet inzet. Het gaat ons er om dat
wetsvoorstellen zeer tijdig de Kamer
bereiken, en liefst kamervriendelijk.

Mijnheer de voorzitter! Soepele en
goedkope douaneprocedures zijn van
groot belang voor het vestigingskli–
maat. Een Engelse ondernemer heeft
mij eens uitgelegd, dat wij vlotter
werken. Ik was daar zeer over te
spreken. Onze douane is in het
algemeen een soepel werkend
apparaat, ook in relatie met het
bedrijfsleven. De douane verdient
daarvoor een compliment. Ook het
zekerheidsbeleid is in dat kader van
belang, want dat kan grote financiële
gevolgen hebben voor de onderne–
mingen. Ik twijfel dan weer aan de
opmerking van de staatssecretaris in
de memorie van antwoord, waarin
wordt gesteld: een borgstelling van
een moedermaatschappij accepteren
wij wel, maar wij letten dan niet op
aandelen in dochterondernemingen
en op vorderingen op dochteronder–
nemingen. Gesteld dat je een
garantie krijgt van de holding van de
Koninklijke Olie en men vraagt dan:
mijnheer, wat bent u eigenlijk waard.
Ik zou zeer rustig huiswaarts gaan als
al mijn pensioenaanspraken gegaran–
deerd zijn door een holding van de
Koninklijke Olie. Ik zou daar zeer
rustig van slapen. Het lijkt mij dan
ook dat de algemene stelling in de
memorie van antwoord een beetje
eigenaardig is.

Mijnheer de voorzitter! Ik heb het
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idee dat het in de praktijk toch niet
allemaal zo goed werkt. Er kan
bijvoorbeeld ook rekening worden
gehouden met ontwikkelingen in het
BW. Jaarstukken van een dochter–
maatschappij worden niet afzonder–
hjk gepubliceerd, maar worden
opgenomen in de consolidatie. Er is
een aansprakelijkheid van de
moedermaatschappij voor de
dochtermaatschappij. Dat maakt een
en ander ook al een stuk gemakkelij–
ker. Wij moeten toch beter naar deze
materie kijken. Ik wijs daarbij op het
recente bericht, dat cessie van
polissen die het betalingsrisico
dekken door sommige instanties niet
worden geaccepteerd als zekerheid.

Ik kom met name over dit punt te
spreken, omdat het voor de individu–
ele ondernemer altijd wat moeilijk is
om met de douane te onderhandelen.
Men is altijd bang — misschien
geheel ten onrechte - wat langer
met de goederen te moeten wachten.
Kortom, men wil geen moeilijkheden.
Er zijn ook weinig procedures inzake
douanekwesties. Dat komt enerzijds
omdat de douane zich soepel opstelt
en anderzijds omdat ondernemingen,
wanneer dat een keer niet het geval
is, niet goed durven procederen. Wij
zouden dan ook gaarne een notitie
ontvangen waarin wordt ingegaan op
de wijze waarop de zekerheidstelling
precies in de praktijk werkt. Daarbij
dienen vragen aan de orde komen
als: hoeveel bankgaranties zijn er,
wordt er toch om garanties gevraagd
wanneer garanties worden aangebo–
den door de moedermaatschappij
van zeer respectabele ondernemin–
gen met een goede solvabiliteit en
liquiditeit, worden verzekeringspolis–
sen geaccepteerd? Kortom, wij
ontvangen gaarne een notitie waarin
die zaken uiteen worden gezet. Ik
doe dit verzoek mede namens de
WD-fractie. Na het ontvangen van
deze notitie kunnen wij nader
overleggen met het bedrijfsleven.

Mijnheer de voorzitter! Ik noem het
punt overleg met het bedrijfsleven. Ik
heb daarnaar gevraagd. In het
voorlopig verslag heeft de staatsse–
cretaris gezegd dat er goed overleg
is gevoerd. Ik kan dat bevestigen. Na
het voorlopig verslag heb ik contact
gehad met het bedrijfsleven en men
erkent dat. Dat is echter niet zo ter
zake van de uitvoering. Over de
voorlopige aanwijzing van grenskan–
toren als binnenlandse los– en
laadplaats per 1 januari 1993 is geen
overleg gevoerd. Men vindt dat
verrassend. Wellicht kan dat alsnog

gebeuren, want het is nog niet zo
snel 1 januari 1993.

Voorzitter! De vraag in het
eindverslag "welke richtlijnen zijn
nog te implementeren?", was
kennelijk niet duidelijk. Dat kan in de
haast gebeuren. De bedoeling van de
leden van de fractie van het CDA was
ruimer: welke richtlijnen op het
gebied van de AWDA zijn nog te
implementeren? In de boekjes van
Schuurman & Jordens heb ik een
heel aantal richtlijnen gezien,
waarvan ik niet gelijk kon nagaan of
zij nu wel of niet zijn geïmplemen–
teerd.

Ik kan best begrijpen dat de
staatssecretaris de nummers niet uit
het hoofd weet. Mede gezien de tijd,
ben ik echter zeer tevreden met een
schriftelijk antwoord ter zake.

D

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Voorzitter! De ervaring heeft mij
geleerd dat je in dit huis en in andere
vergelijkbare omgevingen moet
oppassen als iemand begint met het
maken van complimenten. Niettemin
ben ik de heer Vreugdenhil erkentelijk
voor zijn compliment aan mijn adres
en nog meer voor zijn complimenteu–
ze opmerking inzake de werkwijze
van de Nederlandse douane.

Wat de heer Vreugdenhil heeft
gezegd over het tijdstip van indiening
trek ik mij natuurlijk aan. Ik heb
nagegaan hoe het kwam dat daar
zoveel tijd overheen is gegaan. Het
zat mij ook dwars. Hier mag ik
misschien toch wel iets over zeggen.
Met de herziening van de algemene
wet konden wij pas beginnen nadat
de uitvoeringsverordeningen met
betrekking tot het stelsel van
douane-entrepots en de vrije
entrepots waren gepubliceerd. Dat is
gebeurd in september 1990. Ik meen
dat de heer Vreugdenhil dat aanhaal–
de. Het gaat hierbij echter om een
betrekkelijk omvangrijke en juridisch
ingewikkelde zaak, om het inpassen
van EEG-verordeningen in de
nationale wetgeving. Daar konden wij
pas mee beginnen nadat de uitvoe–
ringsverordeningen waren gepubli–
ceerd en nadat er met de Europese
Commissie overeenstemming was
bereikt over de interpretatie van
bepaalde onderdelen van de
verordeningen, waarover verschil van
inzicht bestond. De heer Vreugdenhil
heeft gelijk dat ook Nederlandse
ambtenaren, net zoals de ambte–
naren van andere lidstaten, veelvul–

dig in Brussel aanwezig zijn. Je kunt
echter pas actie ondernemen als
alles vaststaat. Je kunt er wel al over
denken hoe je een en ander gaat
doen, maar echt een begin maken
met de werkzaamheden kun je pas
als alles vaststaat.

Omdat het hierbij ging om een
kerngebied van het douanerecht, het
binnenbrengen en de opslag van
goederen, was een vrij uitvoerige
studie nodig naar de manier waarop
die inpassing moest geschieden, niet
alleen in de wet, maar ook in het op
de wet gebaseerde Besluit douane en
accijnzen. Er is een nauwe samen–
hang tussen de wet en het besluit en
de herziening van beide regelingen
moest parallel aan elkaar verlopen.
Intussen ligt het besluit tot wijziging
van het Besluit douane en accijnzen
bij de Raad van State. Bij het
opstellen van het nader rapport —
dat heeft inderdaad wat voeten in de
aarde gehad; daar heeft de heer
Vreugdenhil gelijk in — was het
nodig, interdepartementaal overleg
te voeren met het ministerie van
Justitie en dat heeft inderdaad wat
vertraging opgeleverd.

Voorzitter! De heer Vreugdenhil
sprak over de accijnszekerheid. Ik
ben graag bereid, een overzicht te
geven van de wijze waarop een en
ander in de praktijk verloopt. Het
voorbeeld van de heer Vreugdenhil
hoort inderdaad bij de termen die ik
heb gebruikt in de memorie van
antwoord. Ik neem echter aan, dat dit
voorbeeld zich niet in de praktijk
voordoet. Volgend jaar krijgen wij
wat nieuwe praktijkervaring. De
zekerheidstelling voor de accijns
moet worden afgestemd op de
nieuwe regelgeving. Dan zal ik dat
overzicht toesturen. Het zal tevens
een behandeling van de zekerheden
inhouden.

Ik moet er overigens op wijzen dat
het gros van de wijzigingen die in dit
wetsvoorstel zijn neergelegd, niet tot
gevolg zal hebben dat er ook in de
praktijk grote wijzigingen optreden.
Daarbij is het overleg met het
bedrijfsleven waarvoor de heer
Vreugdenhil mij tot mijn vreugde
prijst, erg belangrijk geweest. De
Nederlandse delegatie heeft bij de
onderhandelingen over met name de
douaneregimes voor de opslag van
goederen haar inzet bekroond gezien
met handhaving van het opslagsys–
teem dat wij in Nederland hanteren
en waarbij de controle voornamelijk
op de administratie van de bedrijven
gebaseerd is.
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Van Amelsvoort

Voorzitter! De heer Vreugdenhil
heeft in het begin van zijn betoog een
opmerking gemaakt over de presen–
tatie. Ik kan mij die opmerking zeer
wel indenken. Zijn idee over het
samenvoegen en opsparen van
voorgenomen wijzigingen in fiscale
wetgeving die dan tegelijk aan het
einde van het jaar in een pakket door
de Kamer kunnen worden behandeld,
neem ik niet over. Ik wil mij wel
bezinnen op de presentatie van
ingewikkelde wijzigingen zoals die
vandaag aan de orde zijn.

Ik wil nog een enkel woord wijden
aan de door de heer Vreugdenhil
genoemde signalen over de aanwij–
zing van de douanelosplaatsen.
Daarover zou geen overleg met het
bedrijfsleven gevoerd zijn. Dat
onderwerp is niet in het geding bij de
behandeling van dit wetsvoorstel. Ik
neem aan dat de heer Vreugdenhil
doelt op de handhaving van losplaat–
sen na 1992 aan de grens met
Duitsland en België Daarvoor
bestaan slechts voorlopige beleids–
voornemens. Er is dus ook nog geen
overleg over gevoerd. Dat klopt. Er
zijn contacten geweest met het
lokale bedrijfsleven. Verder is er niets
gebeurd. Wij krijgen nog een
proefperiode van een jaar. Daarna zal
er een evaluatie plaatsvinden. In het
komende jaar zal overleg worden
gevoerd met het betrokken bedrijfsle–
ven. Ik neem aan dat ook op dat
terrein de inbreng van het bedrijfsle–
ven voldoende gewaarborgd is.

De heer Vreugdenhil vraagt tot slot
welke richtlijnen er nog ten uitvoer
gelegd moeten worden. Naar mij is
medegedeeid, is dat er één. Ik weet
niet welke richtlijn dat is. Ik lees dat
deze niet tot wetswijziging leidt,
maar wel tot aanpassing van een
Besluit douane en accijnzen. Dat
laatste zal geschieden per 1 januari
1993.

Voorzitter! Ik prijs de Kamer zeer
voor de buitengewoon snelle wijze
waarop zij dit wetsontwerp heeft
willen behandelen. Het is vandaag
een heugelijke datum: 5 december. Ik
moet er rekening mee houden dat dit
wetsvoorstel niet meer voor 1 januari
a.s. het Staatsblad zal bereiken. Ik
heb dan ook de eer u, mijnheer de
voorzitter, nog een nota van wijziging
te overhandigen voor het geval
terugwerkende kracht moet worden
verleend aan dit wetsvoorstel. Deze
mag niet gelden voor de strafbepalin–
gen die in het wetsvoorstel staan. De
nota van wijziging maakt dus een

uitzondering voor de terugwerkende
kracht van de strafbepalingen.

D

De heer Vreugdenhil (CDA):
Voorzitter! Wanneer ik de toelichting
hoor bij de nota van wijziging, dan
lijkt het mij een uiterst correcte zaak
om het op de door de staatssecreta–
ris voorgestelde wijze te doen. Het
brengt ons terug naar de problema–
tiek en naar het feit dat er op een
gegeven moment wel wat mis kan
gaan. Ik heb alle begrip voor de
argumenten van de staatssecretaris.
Ik vind zijn mvalshoek echter
verkeerd. Het is voor ons van primair
belang dat het wetsontwerp tijdig bij
de Kamer ligt. Hoe de staatssecreta–
ris dat voor elkaar krijgt of niet voor
elkaar krijgt, is zijn zaak. Hij kan
namelijk mensen inhuren. Hij heeft
een personeelsbestand van 34.000
man. De Kamer heeft dat niet. Hij kan
mensen inhuren en bij inspecties
vandaan halen om te helpen als het
mis gaat. Ik wil daar niet in treden.
De staatssecretaris moet zorgen dat
het wetsontwerp hier komt. Hoe hij
dat doet, laten wij graag aan zijn
verantwoordelijkheid over. Anders
moeten wij steeds een mondeling
overleg houden over de vraag of het
al dan niet fout gegaan is. Wij
moeten dan weer ambtenaren horen.
Ik wil dat niet. Zolang dat geen
aanleiding geeft tot interviews, zeg ik
tegen de staatssecretaris: organiseer
uw departement zoals u dat nuttig en
nodig acht. U zorgt ervoor dat de
wetsontwerpen hier tijdig zijn en als
het eens ècht mis gaat, proberen wij
in de praktijk te helpen; dat hebben
wij al eerder gedaan. Echter, als ik er
tien zie, wordt het toch wel wat veel.
Dan is er naar mijn mening toch iets
systematisch mis op het planning–
bord van het ministerie van Finan–
ciën. Ik denk dat de staatssecretaris
hiervoor na dit debat wel aandacht
zal hebben. Wij zien het volgende
jaar wel verder.

Voorzitter, ik wil wel geloven dat er
in de praktijk niet zoveel moeilijkhe–
den optreden en dat het bedrijfsleven
en de fiscus tevreden zijn maar het
lijkt mij toch goed, nog eens margi–
naal te toetsen of die tevredenheid
gerechtvaardigd is en of bijvoorbeeld
de consumenten geen hinder
ondervinden. Kortom, daarmee is de
kous wat mij betreft niet af. De
Kamer moet de tijd worden gegeven,
zich met allerlei instanties te verstaan

en bij de nu gevolgde werkwijze is die
tijd er niet.

Zeer tevreden ben ik over het
antwoord van de staatssecretaris
waaruit bhjkt dat er in verband met
de accijnszekerheidstelling een
praktijknotitie komt. Ik hoop echter,
dat ook de douanezekerheidstelling
erbij wordt betrokken. Ik weet wel
dat sinds kort accijnsgoederen niet
tijdelijk meer mogen worden
opgeslagen. Daar word ik niet koud
oif warm van omdat ik niet weet wat
hiervan de praktische gevolgen zijn.
Het is niettemin duidelijk dat er een
zekere samenhang is. Onze eindcon–
clusie is dat het algemene beeld
moet worden beschouwd. Mijn
fractie zal voor dit wetsvoorstel
stemmen.

D
Staatssecretaris Van Amelsvoort
Mijnheer de voorzitter! De heer
Vreugdenhil heeft volstrekt gelijk met
zijn opmerking dat de bewindslieden
de énigen zijn die verantwoordelijk
zijn voor de organisatie van hun
departement. Ik geef echter de
verzekering dat het niet zo eenvoudig
is als de heer Vreugdenhil het
voorstelt. Mensen zijn geen zakken
suiker die je even op een ander
schap zet.

De heer Vreugdenhil (CDA):
Kamerleden ook niet!

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Voorts krijgt de Kamer het plannings–
bord van het ministerie voor de
wetgeving elk kwartaal te zien. Dat
kan zij dus voortdurend op de voet
volgen.

Het verheugt mij dat de fractie van
het CDA haar stem aan dit wetsvoor–
stel zal geven. Ik ben ontzettend
benieuwd naar de wijze waarop de
andere fracties zullen stemmen.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

D

De voorzitter: Begrijp ik de
staatssecretaris goed dat er nog een
nota van wijziging in aantocht is?

Staatssecretaris Van Amelsvoort
Inderdaad, die nota heb ik hier.

De voorzitter: Zouden we die
mogen hebben? Ik zal ervoor
zorgdragen dat deze nota van
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voorzitter

wijziging onverwijld wordt uitgedeeld
aan de 150 leden Naar mij bhjkt,
stemt de Kamer ermee in dat
hedenmiddag over dit wetsvoorstel
wordt gestemd. Overigens verzoek ik
de regering, ervoor zorg te dragen
dat wij in het vervolg zoveel mogelijk
van dit soort procedurele zaken
verschoond blijven. Anders is het niet
mogelijk om de zaken zo tijdig te
behandelen dat ook in de Eerste
Kamer nog een tijdige behandeling
mogelijk is. Dit is duidelijk een
noodprocedure. Ik zal ervoor zorgen
dat de derde nota van wijziging
onverwijld in de postvakjes van alle
150 leden terechtkomt en ik verzoek
de aanwezige kamerleden, dit aan
hun collega's mede te delen.

De vergadering wordt voor enkele
ogenblikken geschorst.

De voorzitter Ik schors thans de
vergadering voor de lunchpauze; na
de regeling van werkzaamheden
zullen wij het mondeling overleg over
het Barber-arrest, dat thans wordt
gevoerd, voortzetten. Er zal worden
gesproken in één termijn, met
spreektijden van twee minuten per
woordvoerder.

De vergadering wordt van 13.10 uur
tot 14.45 uur geschorst.

De voorzitter Ingekomen is een
beschikking van de voorzitters van de
Eerste en Tweede Kamer der
Staten-Generaal inzake aanwijzing
van het lid Frissen tot lid in de
bestaande vacature en het lid Leers
tot plaatsvervangend lid van de
Raadgevende Interparlementaire
Beneluxraad in plaats van het lid
Frissen.

Ik stel voor, deze beschikking voor
kennisgeving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter De overige ingeko–
men stukken staan op een lijst, die op
de tafel van de griffier ter inzage ligt.
Op die lijst heb ik voorstellen gedaan
over de wijze van behandeling. Als
aan het einde van de vergadering
daartegen geen bezwaren zijn
ingekomen, neem ik aan, dat de
Kamer zich met de voorstellen heeft
verenigd.

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter: Ik stel voor, aan de

orde te stellen en de behandeling
ervan toe te voegen aan de agenda
van volgende week:
- het wetsvoorstel Wijziging van Wet
van 22 december 1983, houdende
regels inzake de financiële gevolgen
voor provincies en gemeenten van
njksbeleid en inzake de uitkeringen
uit 's Rijks kas aan provincies en
gemeenten (22368).

Verder stel ik voor, zoals gebruikelijk
het vragenuur dinsdag te doen
houden, maar de serie vragen die de
heer Blauw voornemens is te stellen,
te verschuiven naar woensdagoch–
tend bij de aanvang van de vergade–
ring, in verband met de omstandig–
heid dat de minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij zowel
dinsdagmiddag als woensdagmiddag
in het Europees Parlement moet zijn.

Ook stel ik voor, aan de orde te
stellen en te behandelen in de
vergaderingen van 17, 18en 19
december:

1. stemmingen over:
- de Justitiebegroting (22300-VI);
- de suppletore begroting (22246);
- de Onderwijsbegroting (22300-
VIII);
- de bij de behandeling daarvan
ingediende moties;
- de Landbouwbegroting (22300-
XIV);
- de begroting-LEF (22300-B);
- de suppletore begrotingen nrs.
22255 en 22259;
- de eventuele UCV-moties Politie
(UCVvan9december 1991);
- de eventuele UCV-moties Land–
bouwkundig onderzoek (UCV van 9
december 1991);
- de eventuele UCV-moties Natuur–
behoud (UCV van 16 december
1991);
- de eventuele UCV-moties Jeugd–
welzijnsbeleid (UCV van 16 decem–
ber 1991);

2. de gezamenlijke behandeling van
het deel Welzijn en Cultuur van:
- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van hoofdstuk XVI
(Ministerie van Welzijn, Volksgezond–
heid en Cultuur) voor het jaar 1992
(22300-XVI);
- het wetsvoorstel Wijziging van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van hoofdstuk XVI
(Ministerie van Welzijn, Volksgezond–
heid en Cultuur) voor het jaar 1990

(Slotwet; derde wijziging) (22257)
(indien de voorbereiding zal zijn
voltooid);

3. de gezamenlijke behandeling van
het deel Volksgezondheid van:
- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van hoofdstuk XVI
(Ministerie van Welzijn, Volksgezond–
heid en Cultuur) voor het jaar 1992
(22300-XVI);
- het wetsvoorstel Wijziging van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van hoofdstuk XVI
(Ministerie van Welzijn, Volksgezond–
heid en Cultuur) voor het jaar 1990
(Slotwet; derde wijziging) (22257)
(indien de voorbereiding zal zijn
voltooid);

4. de Najaarsnota 1991 (22410).
Hierbij is tevens aan de orde:
- de brief Rijksrekening 1988
(22366).
Ik stel voor, daarbij als maximum–
spreektijden in acht te nemen:
15 minuten voor de fracties van het
CDA en de FVdA;
10 minuten voor de fracties van de
WDen D66;
7 minuten voor elk van de overige
fracties;

5. de wetsvoorstellen nrs. 22411 t/m
22432, houdende de wijzigingen die
samenhangen met de Najaarsnota
(indien de voorbereiding zal zijn
voltooid);

6. het wetsvoorstel Wijziging van
artikel 902a van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering en in
verband daarmee van enige andere
artikelen van dit Wetboek (faculta–
tief horen van de Raad voor de
kinderbescherming) (20695).

Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan
mevrouw Netelenbos.

Mevrouw Netelenbos (PvdA)
Voorzitter! Bij de behandeling van de
begroting van Onderwijs en Weten–
schappen is vrij uitvoerig gesproken
over het eventueel openen van een
experiment met snipperdagen in het
onderwijs. Wij zagen toen geen
aanleiding om een motie in te dienen.
Nu heeft het kabinet beslist om wèl
snipperdagen in te voeren in het
onderwijs, althans om daarmee te
experimenteren. De vaste kamer–
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voorzitter

commissie heeft er vanmorgen over
vergaderd en zij wenst heropening
van de beraadslaging over de
begroting, teneinde eventueel een
motie te kunnen indienen.

De voorzitter: Ik stel voor, dat
aanstaande dinsdag te doen na de
stemverklaringen achteraf.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan de
heer Rosenmöller.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! Gisteren werden wij via de
kranten op de hoogte gesteld van
een mogelijk privé-bezoek van de
staatssecretaris van Economische
Zaken aan Taiwan. Als de staatsse–
cretaris een groot liefhebster is van
de Taiwanese cultuur of van de daar
aanwezige flora en fauna, zal ik de
laatste zijn die daar iets van zal
zeggen. Het bezoek wordt echter in
verbinding gebracht met de mogelij–
ke levering van strategische goede–
ren vanuit Nederland aan Taiwan. Ik
heb daar op 29 juli jl. vragen over
gesteld, die een ondubbelzinnig
antwoord kregen van de regering. Bij
de regeling van werkzaamheden op
29 oktober jl. heb ik naar aanleiding
van een bezoek (eveneens privé) van
de directeur-generaal buitenlandse
economische betrekkingen van het
ministerie een aantal vragen gesteld,
die ik nu niet zal herhalen, maar die
uitmondden in het verzoek aan de
staatssecretaris de Kamer een notitie
te doen toekomen om opheldering
over deze zaak te verschaffen. Het is
nu een week of zes later. Ik merk dat
de ontwikkelingen in de Kamer
stilstaan, terwijl ze daarbuiten volop
gaande zijn. Voorzitter, via u verzoek
ik de staatssecretaris dringend om
die notitie volgende week aan de
Kamer te doen toekomen, opdat wij
er mogelijkerwijze nog voor het
kerstreces over kunnen spreken. Als
dat niet kan, moeten wij een lange
tijd verloren laten gaan. Ik herhaal
dat de ontwikkelingen buiten de
Kamer niet stilstaan. Ik zou er graag
over willen spreken met de regering.

De voorzitter: Ik maak hierover
twee opmerkingen. De eerste is dat
ik het stenogram van dit deel van de
vergadering zal doorgeleiden naar de
staatssecretaris van Economische
Zaken. De tweede opmerking betreft
de vraag of nog voor het kerstreces
plenair over deze zaak gedebatteerd

kan worden. Die vraag behoeft
nauwgezette bestudering, alvorens
een decisief antwoord te kunnen
geven. Met andere woorden, mocht
de notitie er komen, dan is de vraag
aan de orde of in eerste instantie
behandeling in de commissie niet de
meer aangewezen weg is, lettend op
de vele punten die wij nog voor het
kerstreces moeten behandelen.

Het woord is aan de heer Linscho–
ten.

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Ik heb rnaandag jongstle–
den namens de vaste Commissie
voor financiën via u aan de staatsse–
cretaris van Financiën gevraagd, de
Kamer er zo snel mogelijk van op de
hoogte te brengen of hij voornemens
is, het kwijtscheldingsbeleid per 1
januari te veranderen, gegeven de
discussie die in de vaste Commissie
voor financiën gaande is. Wij hebben
tot op dit moment geen brief
daarover mogen ontvangen. Ik vraag
u, de staatssecretaris tot enige spoed
te manen.

De voorzitter: Ik zal het stenogram
van dit gedeelte van de vergadering
met spoed doorgeleiden naar de
staatssecretaris van Financiën.

Aan de orde is de behandeling van:
- de brief van de staatssecreta–

ris van Sociale Zaken en Werk–
gelegenheid inzake het EG-over–
leg over het arrest-Barber
(22300 XV, nr. 32).

De voorzitter: Hierbij geldt één
termijn, met spreektijden van twee
minuten per fractie, gegeven het feit
dat er hedenochtend al mondeling
overleg over deze zaak is gevoerd.

De beraadslaging wordt geopend.

D

Mevrouw Groenman (D66):
Voorzitter! Gisteren ontvingen wij van
de staatssecretaris een briefje over
de voorstellen die in Maastricht
voorliggen ter wijziging van artikel
119 van het EG-verdrag in het kader
van de EPU. Mijn fractie betreurt het
ernstig dat geen fundamentele
discussie met de regering heeft
plaatsgevonden over deze zaak. Het
mee laten liften van een wijziging van
artlkel 119, welke van zo wezenlijke
betekenis is voor de gelijke behande–
ling van mannen en vrouwen op

pensioengebied, met het EPU-ver–
drag is voor mijn fractie uit democra–
tisch oogpunt eigenlijk onverteer–
baar. Ik begrijp uit het briefje van de
staatssecretaris dat er een Duits
voorstel ligt ter aanvulling van artikel
119. Dat voorstel haakt in op de in
Duitsland bestaande wetgevmg die
een tijdelijke voorkeursbehandeling
voor vrouwen als het gaat om
pensioenleeftijd mogelijk maakt. Een
dergelijk voorstel expliciteert het
Europese rechtsbeginsel dat een
voorkeursbehandeling van vrouwen
is toegestaan, teneinde feitelijke
ongelijkheden weg te nemen. Het
Duitse voorstel zou in feite overbodig
moeten zijn.

Het Nederlandse voorstel is ons
vanmiddag pas echt duidelijk
geworden. Ik had aanvankelijk het
idee dat het Nederlandse voorstel de
mogelijkheid van terugwerkende
kracht geheel zou dichttimmeren.
Vanmiddag bleek dat de Nederlandse
regering uit wil gaan van een
minimumbepaling, in die zin dat deze
de lidstaten gebiedt zorg te dragen
voor een gelijke opbouw vanaf 17
mei 1990. Het Nederlandse voorstel
neemt echter de kans niet weg dat
een apert ongelijke behandeling van
vrouwen, bijvoorbeeld omdat zij
gehuwd waren of in deeltijd werkten,
tot in lengte van jaren tot ongelijke
uitkeringsrechten leidt. Ook verhoudt
het Nederlandse voorstel zich, naar
mijn gevoel, niet tot eerdere uitspra–
ken van het Europese Hof en de
Europese Commissie, dat ongelijke
behandeling voor een bepaalde
datum niet mag leiden tot ongelijke
effecten daarna leidt. Wij willen in
ieder geval voorkomen dat eerdere
EG-uitspraken worden doorkruist en
daarom dien ik de volgende motie in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslagmg,

overwegende, dat artikel 119 van het
EG-verdrag van wezenlijke betekenis
is voor de gelijke behandeling van
mannen en vrouwen op pensioenge–
bied;

overwegende, dat bij het Europese
Hof van Justitie thans een aantal
verzoeken van nationale rechters
voorligt om prejudiciële beslissingen
over de interpretatie van artikel 119;
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van mening, dat bepalingen ter
beperking van de mogelijk terugwer–
kende kracht van het zogenaamde
Barber-arrest niet los kunnen worden
gezien van de nog komende Europe–
se rechtspraak en ook overigens op
hun eigen juridisch-technische en
financiële merites moeten kunnen
worden beoordeeld door de Kamer;

verzoekt de regering af te zien van
wijziging van artikel 119 van het
EG-verdrag in het kader van het
EPU-verdrag,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Groenman.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 33 (22300-XV).

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Graag zou ik een vraag
stellen aan collega Groenman. Afzien
van een wijziging op dit moment zou
— wij weten geen van allen hoeveel
— zeer grote financiële consequen–
ties kunnen hebben in de richting van
pensioenregelingen. Ik laat even in
het midden welk bedrag dat Is tussen
respectievelijk 400 mln. en 120 mld.
Ik vraag evenwel de D66-fractie wie,
indien zich die miljardenconsequen–
ties gaan voordoen, dat moet
betalen.

Mevrouw Groenman (D66): Die
miljardenconsequenties doen zich in
ieder geval niet voor, doordat je het
via een voorkeursbehandeling die al
bestaat, mogelijk kunt maken dat
vrouwen de lagere pensioenleeftijd
nemen en mannen niet. Bij mannen
ligt de miljardenstrop die de
pensioenfondsen aantonen. Terug–
werkende kracht voor vrouwen hoeft
niet zo duur te zijn. Ik heb mij laten
vertellen dat als het 400 m!n. kost —
het mag ook iets meer kosten — dit
heel best uit de pensioenfondsen
betaald kan worden, net zoals het
indertijd voor mannen betaald is toen
ze voor het eerst toetraden tot
pensioenregelingen.

De heer Linschoten (WD):
Voorzitter! Mevrouw Groenman heeft
terecht gezegd dat het niet zoveel
hoeft te kosten. Maar de onzekerheid
die het Barber-arrest met zich
brengt, laat ook de andere kant van
de medaille zien, namelijk dat het wel
eens zoveel zou kunnen kosten. Dat
is namelijk het onzekerheidselement

dat een belangrijk onderdeel van de
discussie heeft uitgemaakt.

Mijn vraag aan u, mevrouw
Groenman, is de volgende. U dient
nu een motie in, om de Kamer te
laten uitspreken om op het punt van
artikel 119 van het verdrag geen
enkele aanpassing aan te brengen.
Als wij dit uitspreken als Kamer,
lopen wij het risico dat, indien -
maar dat is onzeker — die miljarden–
consequenties zich wel voordoen,
deze miljarden dan ook betaald
moeten worden. Als je zo'n uitspraak
wilt doen en de verantwoordelijkheid
wilt nemen voor een dergehjke
consequentie, dan moet je toch ook
een begin van een gedachtengang in
je achterhoofd hebben, wie dat zou
moeten betalen. Ik herhaal mijn
vraag. Stelt u zich voor dat het zich
gaat voordoen — dat is niet helemaal
denkbeeldig — wie moet dat dan
betalen?

Mevrouw Groenman (D66): Ik denk
dat als de Europese Commissie
verstandig is, zij aan het Europese
Hof adviseert om gebruik te maken
van een voorkeursbehandeling. Dat is
in eerdere zaken niet aan de orde
geweest, omdat het gewoonweg niet
aangevoerd is. Als je gebruik maakt
van een voorkeursbehandeling,
voorkom je die miljarden aan extra
kosten, omdat deze miljarden vooral
naar mannen gaan.

De heer Linschoten (VVD): Maar
mijn vraag is: stelt u zich nu eens
voor dat die andere kant van de
onzekerheid zich voordoet. U gaat er
immers van uit alsof sprake is van
een vaststaand feit.

Mevrouw Groenman (D66): Ja, op
basis van Europese jurisprudentie
mag je een voorkeursbehandeling
toepassen.

De heer Linschoten (VVD): Dat ben
ik met u eens. Maar stelt u zich eens
voor dat die route niet gekozen wordt
en dat er hier in Nederland, maar ook
in andere Europese landen, een
prijskaartje op tafel komt te liggen. Ik
iaat daarbij in het midden hoe hoog
dat prijskaartje is. Wie moet dat dan
betalen?

Mevrouw Groenman (066): Ik vind
dat wij daar niet op vooruit moeten
lopen. Dat doen wij nu wel, omdat wij
vooruitlopen op eventuele uitspraken
die ons onwelgevallig zouden zijn. Je
loopt daarmee de Europese rechter

voor de voeten en je doorkruist de
rechtspraak die er al lang is en die er
ook op het gebied van de voorkeurs–
behandeling al lang is. Wat betreft
overigens de vraag van de heer
Linschoten, ben ik van mening dat wij
over iets volstrekt fictiefs praten.
Niemand weet hoe duur het is.

De heer Linschoten (VVD): Wij
praten over een concrete uitspraak
die u van de Kamer vraagt. Mijn
stelling is dat wij geen van allen
weten wat de consequenties van het
Barber-arrest zouden kunnen zijn in
de Nederlandse situatie. Daar
probeert de regering iets aan te
doen. Maar nu hou ik u voor dat alles
wat u denkt dat er zou kunnen
gebeuren, niet gebeurt en dat wij met
een claim, met een prijskaartje,
worden geconfronteerd. Het is dan
toch een heel reële vraag die ik aan u
voorleg: stelt u zich nu eens voor dat
zich dat gaat voordoen, wie moet dat
dan betalen?

Mevrouw Groenman (D66): Dan
gaat u uit van al die honderden
miljarden. Daar kun je allerlei
vraagtekens bij zetten. Ik protesteer
ertegen om nu over die miljarden te
praten terwijl niemand weet hoeveel
het er precies zijn. Bij die berekenin–
gen kunnen allerlei vraagtekens
geplaatst worden. U vindt het
kennelijk goed om nu de Europese
rechter voor de voeten te lopen die
nog prejudiciële vragen heeft liggen
waarover hij in het voorjaar uitspra–
ken zal doen. Zouden wij daar dan
niet eens op wachten? We hebben
toch een Europese rechter waar je je
aan kunt storen?

De heer Linschoten (WD):
Natuurlijk kan dat maar ik heb het
niet over honderden miljarden. Wat
mij betreft zijn het tientallen miljar–
den; alsof dat niets is! Ik vraag u
gewoon wie moet betalen als we met
die prijs worden geconfronteerd,
want dat moet je in je afweging
betrekken als je een uitspraak doet.
Ik vind het niet meer dan reëel dat
uw fractie aangeeft, indien zij zo'n
uitspraak van de Kamer vraagt, wie
dat zou moeten betalen.

Mevrouw Groenman (D66): Ik ga
ervan uit, dat het niet tot die
miljarden komt. Ik kan u niet meer
informatie geven.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Mag ik mevrouw Groenman
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vragen waarom ze daar zo zeker van
is? We praten hier over het Barber–
arrest en Barber was een man. In dat
arrest eisten mannen, op grond van
de ongelijke pensioenleeftijd, gelijke
rechten op. Dat zal zo blijven,
ongeacht het feit dat vrouwen een
voorkeursbehandeling gegeven mag
worden.

Mevrouw Groenman (D66): Dat
komt omdat in de zaak-Barber door
de werkgever nooit de mogelijkheid
van een voorkeursbehandeling is
aangevoerd.

Mevrouw Kalsbeek Jasperse
(PvdA): Maar dat neemt niet weg, dat
hij recht kreeg op een gelijke
pensioenleeftijd. De effecten daarvan
kunnen uiteindelijk zijn, dat dit
tientallen miljarden of honderd
miljard gaat kosten. Dat risico kun je
toch niet lopen, zeker niet als je net
van de staatssecretaris hebt gehoord
dat wij in Nederland de vrijheid
behouden om meer te doen met
terugwerkende kracht?

Mevrouw Groenman (D66): Dat is
dan een volgend punt waar ik nog
eens extra tegen wil protesteren. Een
half uur geleden horen wij wat de
staatssecretaris echt precies van plan
is. Tot een half uur geleden heb ik
gedacht dat het om iets heel anders
ging en nu moet ik in vijf minuten een
heel andere lijn bedenken. Ik had
twee moties voorbereid, want je kon
ook voor het Duitse voorstel kiezen
en zoveel mogelijk recht doen aan
gelijke uitkeringsrechten van
vrouwen. Maar nu heb ik gekozen
voor de andere lijn, namelijk dat het
EG-verdrag niet veranderd moet
worden. Ik sluit overigens niet uit, dat
het EG-verdrag veranderd wordt
maar alleen niet in het kader van dit
EPU-verdrag.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): U zegt nu in feite dat u te
weinig tijd heeft gehad om een
goede motie te bedenken...

Mevrouw Groenman (D66): We
hebben allemaal te weinig tijd gehad.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): ...maar u sluit nu zelf niet uit
dat uw motie niet de goede is.

Mevrouw Groenman (D66): Maar ik
zit toch in een onmogelijke positie?
Een half uur geleden hoor ik iets en
dan is Sinterklaas vandaag jarig en

moeten we allemaal vlug weg, terwijl
het echt om zoiets wezenlijks gaat!

Mevrouw Kalsbeek Jasperse
(PvdA): Maar u kunt het toch ook niet
helemaal maken om de Kamer een
motie voor te leggen waarvan u zelf
zegt, dat u de consequenties ervan
niet helemaal kunt overzien.

Mevrouw Groenman (D66): Maar u
kunt ook van niets de consequenties
overzien.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Ik kan wel goed zien wat de
consequenties zijn, want die hebben
wij zojuist uitgelegd gekregen.

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Ik zit nog met een ander
punt. Mevrouw Groenman veronder–
stelt, dat er over enkele maanden een
uitspraak komt in de aanhangige
zaken. Zij heeft dat zojuist, volgens
haar informatie, in het mondeling
overleg gezegd en dat herhaalt zij nu.
Daar staat de mededeling van de
staatssecretaris tegenover, dat het
nog weleens enkele jaren zou kunnen
duren. Ik neem aan dat zij in de tijd
tussen het mondeling overleg en dit
debat heeft geïnformeerd welke van
deze twee informaties, die nogal
divergeren, de meeste betrouwbare
is. Ik heb die informatie immers
nodig om te bezien welke conse–
quenties de volgtijdelijkheid in haar
dictum heeft?

Mevrouw Groenman (D66): Dat kan
ik dus ook niet in die korte tijd. Ik kan
niet, naast de persoon die de
staatssecretaris geïnformeerd heeft
en de persoon die mij geïnformeerd
heeft, nog eens een derde persoon
bellen tussen de afloop van het
mondeling overleg en nu. Dan ga ik
dus af op informatie die ik gekregen
heb. Dat is niet zo onlogisch!

De heer Van der Vlies (SGP): Maar
stel nu, dat de mededeling van de
staatssecretaris de juiste is - na dit
debat kunt u daarnaar informeren -
dan houdt de motie die u voorlegt
een extra risico in. Immers, als de
onzekerheid in plaats van een paar
maanden een paar jaar voortduurt,
dan kunnen we later geconfronteerd
worden met een financiële claim die
enorm zou zijn gegroeid.

Mevrouw Groenman (D66): We
blijven sowieso zitten met claims,
want ook vandaag zijn er weer

procedures aangespannen en er
ontstaat sowieso een enorm gat
tussen het goedkeuren van de EPU te
Maastricht, eventueel op maandag,
en de ratificatie van dat verdrag en
de lopende procedures. Er zijn nog
arresten uit 1986 waarde Europese
rechter ook iets mee zal moeten
doen. Juridisch vind ik het allemaal
buitengewoon ondoorzichtig. Het
gaat mij dan te ver, te luisteren naar
de claim van de pensioenfondsen.
Als het EG-verdrag gewijzigd moet
worden, moet dit niet gebeuren in
het kader van het EPU-verdrag.

De heer Van der Vlies (SGP): U zult
zich toch realiseren, mevrouw
Groenman, dat het de doelstelling
van de optie van de staatssecretaris
is, die onzekerheid in ieder geval
enorm te mitigeren? U wilt die nu
juist laten voortduren. Dat staat naar
mijn mening haaks op uw eigen
streven.

Mevrouw Groenman (D66): Dat
komt omdat ik er niet zeker van ben,
wat het voorstel van de staatssecre–
taris in het protocol onder meer voor
onze eigen Nederlandse wetgeving
betekent.

D

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! Tijdens het laatste
mondeling overleg is zeker een
aantal zaken duidelijk geworden. Dat
is een compliment aan de staatsse–
cretaris.

Ons is duidelijk geworden dat de
terugwerkende kracht in de opbouw
van die pensioenen in ieder geval
minimaal gaat tot 17 mei 1990. Het
Barber-arrest laat de mogelijkheid
open voor een terugwerkende kracht
tot veel eerder dan 17 mei 1990.
Mijn fractie vindt dat wij hier heel
serieus naar moeten kijken. Wij staan
daar heel positief tegenover. Mijn
vraag is, welke consequenties het
heeft als die weg gekozen wordt. Het
is vandaag een beetje een keuze
tussen hangen en wurgen. Aan de
ene kant moeten wij nu snel het
verslag van het MO op de agenda
zetten omdat er in Maastricht over
deze zaak besloten wordt. Aan de
andere kant bestaat er onenigheid
over de kosten die gemoeid zijn met
het realiseren van de terugwerkende
kracht speciaal voor vrouwen.

Deskundigen uit de pensioenwe–
reld spreken over 400 mln. in
totaliteit. De staatssecretaris spreekt
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dat tegen. Zij zegt dat dit bedrag
betrekking heeft op de terugwerken–
de kracht tot 17 mei 1990. Ik kan
daar op dit moment nog geen soep
van koken. Dat geeft mij een
probleem. De staatssecretaris stelt
dat dit probleem niet bestaat omdat
wij later in een nationale discussie
met elkaar kunnen spreken over een
terugwerkende kracht zo ver als wij
die willen laten gelden. Zij heeft
daarbij haar politieke opstelling niet
verheeld en gezegd, dat wat haar
betreft die terugwerkende kracht niet
verder gaat dan 17 mei 1990. Dat
standpunt deelt mijn fractie niet. In
de discussie die mogelijkerwijs straks
gevoerd zal worden, zullen wij ijveren
voor een verdergaande terugwerken–
de kracht dan op dit moment het
geval is. Naarmate je namelijk het
aspect van die terugwerkende kracht
belangrijker acht, moet je ook de
consequentie accepteren dat
ongelijke behandeling tussen mannen
en vrouwen tot ver in de volgende
eeuw gecontinueerd blijft. Dat achten
wij een onwenselijke situatie.
Bovendien ben ik er niet gerust op
dat werkgevers niet met succes een
beroep kunnen doen op dat gewijzig–
de EG-verdrag om mogelijk verder–
gaande Nederlandse wetgeving in
dezen te ontkrachten. Ik wil daarover
een nadrukkelijke vraag stellen aan
de staatssecretaris, zodat die in de
Handelingen wordt opgenomen.

De voorzitter U moet nu afronden.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Dat zal ik doen, voorzitter. Rest mij
kritiek uit te oefenen op de staatsse–
cretaris met betrekking tot de
procedure. Het is te laat. Wij hebben
geen wezenlijke discussie in het
parlement kunnen voeren. Ik ben het
ook niet eens met het daarbij
gehanteerde argument dat het ging
om een situatie waarin vrouwen ook
geen premie betaald hebben in
relatie tot die terugwerkende kracht.
Ik wijs erop dat vrouwen namelijk niet
tot de pensioenfondsen konden
toetreden.

D

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Voorzitter! Zojuist heeft de
staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid in een mondeling
overleg veel verhelderd over de inzet
van het Nederlandse kabinet bij het
mitigeren van de meest vergaande

consequenties van het arrest-Barber.
Dat was heel goed.

Het enige dat wij betreuren is, dat
deze verheldering zo laat is gekomen.
Daardoor is er heel veel onnodige
onrust ontstaan. Deze verheldering
heeft mijn fractie tot de conclusie
gebracht dat de inzet van het kabinet
op dit punt steun verdient en wel om
de volgende reden.

Als Nederland met zijn inzet slaagt,
betekent dit ten eerste dat met
betrekking tot de pensioenen voor
alle lidstaten een terugwerkende
kracht geldt tot 17 mei 1990. Dat is
alleszins doenlijk. Ten tweede
betekent dit dat Nederland de
vrijheid behoudt om op basis van
voorkeursbehandeling vanaf een veel
eerdere datum, dus met terugwer–
kende kracht, witte vlekken in de
pensioenen van vrouwen weg te
nemen. Het dan mogelijk aangepaste
EG-verdrag staat dat niet in de weg.
Het is heel belangrijk dat die
mogelijkheid open blijft. Er is voor
Nederland namelijk nog heel wat te
doen. Er is nog heel wat te repareren
in vrouwenpensioenen. De PvdA–
fractie zal daar op een geschikt
moment, bijvoorbeeld bij de behan–
deling van de pensioennota, op
terugkomen.

Het is zeker na het interruptiede–
batje bijna overbodig om te zeggen
dat wij de motie van mevrouw
Groenman niet zullen steunen.

D
De heer Paulis (CDA): Voorzitter!
Wij leven in de tijd waarin wij leven.
Vanuit deze optiek bezien, stel ik dat
het CDA duidelijk voorstander is van
een gelijke behandeling van mannen
en vrouwen. Dat geldt voluit
toekomstgericht en in beperkte mate
met terugwerkende kracht. Hierbij
denk ik concreet aan medio 1990,
toen het arrest-Barber verscheen.

Voor wie het nog niet weet: Barber
is een man en geen vrouw. Ik zeg dat
met zoveel nadruk, omdat de
suggestie wordt gewekt dat met
name vrouwen de dupe zouden
worden van de beperkmg die de
regering thans voorstelt. De belan–
gen van mannen zijn echter evenzeer
in het geding. Daar helpen geen
spitsvondigheden aan die dat
trachten te maskeren.

Een ruime interpretatie van Barber
zou de fundamenten onder een
aantal pensioenfondsen kunnen
wegslaan, hetgeen de CDA-fractie
ongewenst acht. Maar het gaat om

meer. Wij kunnen de normen van
vandaag niet terugprojecteren naar
het verleden. Wij beschikken niet
over een tijdmachine zoals Suske en
Wiske. Met andere woorden: wat in
het verleden is gebeurd, kun je niet
meer overdoen. Er komt een moment
waarop het verleden voltooid
verleden tijd is. Een reparatie tot
medio 1990 ligt uiteraard wel voor
de hand en moet ook met spoed tot
stand worden gebracht. Regels die
direct of indirect discriminerend zijn,
moeten met spoed worden opge–
ruimd.

Concluderend: de CDA-fractie
heeft er begrip voor dat de regering,
alles afwegend, tracht te komen tot
een wijziging van de Europese
regeling in die zin, dat de terugwer–
kende kracht van Barber beperkt blijft
tot 17 mei 1990. Met deze opstelling
wil de CDA-fractie uiteraard pensi–
oenfondsen die op basis van
vrijwilligheid tot verdergaande
reparaties overgaan, niet van hun
goede voornemens afhouden.
Wellicht kunnen er voor vrouwen ook
via inkoop mogelijkheden worden
geschapen voor de toelating tot
pensioenfondsen. Dat lijkt mij een
goede zaak, voor zover zij hierin in
het verleden op grond van hun sekse
werden gefrustreerd.

D

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Het geven van helderheid
gebeurt wat laat. Er is ook wel wat te
zeggen over de procedure die de
staatssecretaris heeft bewandeld.
Het is de vraag of dit soort zaken in
het Europese allemaal tijdens de
lunch moet worden geregeld, maar
daar wil ik op dit moment geen tijd
aan besteden.

De regering verdient een compli–
ment op één heel belangrijk punt. Het
Barber-arrest heeft, gezien zijn
consequenties voor pensioenregelin–
gen, in een groot aantal Europese
landen een grote mate van onzeker–
heid met zich gebracht, niet in de
laatste plaats ook in Nederland. leder
initiatief om aan die onzekerheid een
einde te maken, verdient ondersteu–
ning. Op dat punt zwaai ik dus lof toe
aan beide bewindslieden die hiermee
bezig zijn geweest.

Voor zover ik dat op dit moment
kan overzien, kan de VVD-fractie de
thans gekozen invulling ondersteu–
nen. In onze wijze van zien is op dit
moment voor alle Europese landen
de consequentie van het Barber-ar–
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rest: een terugwerkende kracht tot
het moment van dat arrest, namelijk
tot mei 1990. De vraag of Nederland
verder wil gaan met die terugwerken–
de kracht, ligt nog in alle openheid
voor ons. Deze vraag moet worden
beantwoord bij het debat over de
pensioennota met de staatssecreta–
ris. Deze vraag behoeft derhalve
geen rol te spelen in de discussie die
wij vandaag voeren.

Mijn laatste opmerking heeft
betrekking op de motie van collega
Groenman. Uit de steun die ik op dit
punt aan de staatssecretaris gaf,
blijkt al dat mijn fractie die motie niet
steunt. Wij vinden het niet verant–
woord om een uitspraak te doen
waaraan wellicht voor miljarden
consequenties aan vastzitten, zonder
dat wij met elkaar serieus onder ogen
hebben gezien wie dat prijskaartje zo
meteen op zijn bord krijgt.

D

Staatssecretaris Ter Veld: Mijnheer
de voorzitter! Soms heeft de
werkelijkheid een zeer illusoir
karakter. Wat de procedure rond het
Barber-arrest betreft het volgende.
De Nederlandse regering voert tot 1
januari 1992 het voorzitterschap van
de EG. Gedurende dat voorzitter–
schap heeft zij de verantwoordelijk–
heid, na te gaan of bepaalde
voorstellen noodzakelijk zijn vanuit
het gezichtspunt van alle twaalf
lidstaten van de Europese Gemeen–
schap, zeker wanneer het gaat om
onderwerpen die aan de orde komen
bij de EPU. Dat gebeurt in een IGC,
en dan is het volstrekt ongebruikelijk
— wat zeg ik: het is onjuist - om de
voorstellen die daar aan de orde
komen, te bespreken tijdens een
formele Sociale raad. De raad noch
de Commissie heeft daartoe de
bevoegdheid. Aftasten of het
mogelijk is voor het voorzitterschap
om bepaalde voorstellen in te dienen,
kan alleen informeel gebeuren. Ik heb
al eerder gezegd dat ik het een
goede zaak vind dat de Kamer op de
hoogte is van de informele gesprek–
ken, maar hier een discussie voeren
over het EPU-verdrag geeft bij mij
toch enige momenten van vervreem–
ding, omdat naar mijn beste weten
het Nederlandse kabinet daarover
achteraf verantwoording aflegt.
Desalniettemin, zeker waar in de
publiciteit zoveel aandacht is besteed
aan de discussie over de pensioenen,
en omdat dit tot veel misverstanden
aanleiding zou kunnen geven, denk ik

dat het een goede zaak is, dit
onderwerp hier te bespreken.
Nogmaals, het is een procedure die,
als ze al mogelijk was geweest, in
ieder geval niet eerder in werking
had kunnen treden. Immers,
voorstellen voor het EPU-verdrag
behoren besproken te worden tijdens
een IGC.

Wat hebben we over de pensioe–
nen in dit huis al eerder besproken?
We hebben besproken dat we gelijke
behandeling van mannen en
vrouwen, ook in de sfeer van de
pensioenen, een uitermate belang–
rijke zaak vinden. We gingen daarbij
uit van de Europese richtlijn, waarin
dit beginsel van de gelijke opbouw
ook is neergelegd. We hebben
daarbij uitdrukkelijk besproken dat
gehjke behandeling zou moeten.
Destijds meenden wij nog, vanuit de
Vierde richtlijn, de tijd te hebben tot
1 januari 1993. Verder hebben we
uitdrukkelijk in dit huis, en dus ook in
de Nederlandse wetgeving, die
overigens nog steeds bij de Eerste
Kamer ligt, vastgelegd dat de richtlijn
ook in onze wetgeving — dat staat
ook in de tekst van de richtlijn — niet
zou beletten dat er rechten en
verplichtingen in een periode,
voorafgaande aan inwerkingtreding
van de gelijke behandeling, onaange–
tast zouden kunnen blijven. Het is
aan iedere lidstaat te bepalen, hoe
daarmee wordt omgegaan, maar
vanaf 1 januari 1993 zou er gelijk
behandeld moeten worden.

Door een uitspraak van het Hof zijn
wij binnen de EG — als voorzitter–
schap heb je de verantwoordelijkheid
om na te gaan hoe daarvoor
voorstellen kunnen worden ontwik–
keld — tot de conclusie gekomen dat
het een uitermate verstandige zaak
zou zijn om de gelijke behandeling
inderdaad verplichtend te laten zijn,
onverlet voorkeursbehandeling van
vrouwen, vanaf een eerder moment,
namelijk vanaf de uitspraak in het
Barber-arrest, ook om het Europese
Hof de mogelijkheid te geven, bij zijn
verdere oordeelsvorming over
nieuwe zaken, ten minste de ruimte
in het verdrag te hebben om
inderdaad de terugwerkende kracht
niet toe te kennen, zoals anders
wellicht, ook tot spijt van anderen,
noodzakelijk zou zijn. Eigenlijk had de
Kamer nu dus moeten debatteren
over de vraag of het wel verantwoord
was, 400 mln. op te leggen aan
pensioenfondsen om, vooruitlopend
op verdere uitspraken van het
Europese Hof, ervan uit te gaan dat

de Nederlandse regering, als
voorzitter, maar wat ons betreft ook
intern, vindt dat gelijke behandeling
vanaf 17 mei 1990 moet, en dat er
dus geen sprake kan zijn van
overgangsrecht. Dat kost de
pensioenfondsen 400 mln., en zij zijn
volstrekt bereid, dat voor hun
rekening te nemen, omdat ook zij
begrijpen dat een dergelijke uitspraak
van het Europese Hof de wereld
andere verplichtingen oplegt.

Welaan, als ik kijk naar de motie
van mevrouw Groenman, moet ik
constateren dat ik haar eerste
overweging van harte, volstrekt en
volledig deel; de rest van de motie
zou ik willen ontraden.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, nog
hedenmiddag over de motie te
stemmen.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt van 15.20 uur
tot 15.40 uur geschorst.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Verhoging van de accijns van
sigaretten en kerftabak (22351).

(Zie vergadering van 3 december
1991.)

In stemming komt het amendement–
Paulis/Van der Vaart (stuk nr. 9, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
de VVD tegen dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat het is
aangenomen.

Ik stelt vast, dat door de aanne–
ming van dit amendement het andere
op stuk nr. 9 voorkomende amende–
ment als aangenomen kan worden
beschouwd.

Artikel 1, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendement–
Paulis/Van der Vaart (stuk nr. 9, I),
wordt zonder stemming aangeno–
men.

Artikel 2, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendement–
Paulis/Van der Vaart (stuk nr. 9, II),
wordt zonder stemming aangeno–
men.
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Voorzitter

De artikelen 3 en 5 en de beweegre–
den worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de WD en de Centrumdemocraten
tegen het wetsvoorstel hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat het is aangeno–
men.

Aan de orde zijn de stemmingen
over drie moties, ingediend bij het
debat naar aanleiding van het
mondeling overleg over stelsel
herziening ziektekosten, te
weten:
- de motie-Dees/Kamp over het
afzien van de pakketoverheveling
(22409, nr. 4);
- de motie-Dees/Kamp over koop–
krachtverlies voor middengroepen
(22409, nr. 5);
- de motie-Lansink/Van Otterloo over
een wettelijke regeling voor de voor
1993 voorziene maatregelen
(22409, nr. 7).

(Zie vergadering van 3 december
1991.)

In stemming komt de motie-Dees/
Kamp (22409, nr. 4).

De voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de WD, de SGP, de RPF en de
Centrumdemocraten voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de motie-Dees/
Kamp (22409, nr. 5).

De voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de WD en de Centrumdemocraten
voor deze motie hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Lansink/
Van Otterloo (22409, nr. 7).

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

Aan de orde is de stemming over de
bij de behandeling van het wets–

voorstel Wijziging van de Wet
tijdclijke fiscale maatregelen
betreffende auto en milieu na
1988 (22363) ingediende motie-Van
Rijn-Vellekoop/Reitsma over een
fiscale stimuleringsregeling (22363,
nr. 10).

(Zie vergadering van 3 december
1991.)

De voorzitter: Ik constateer, dat
behoudens het lid van de fractie van
de Centrumdemocraten de aanwezi–
ge leden van alle fracties voor deze
motie hebben gestemd, zodat zij is
aangenomen.

Ik deel mede, dat de heer Rosenmöl–
ler zijn motie op stuk nr. 28 (22300-
VI) over onderzoek naar strafbare
feiten gepleegd door leidinggeven–
den van Delft Instruments NV wenst
aan te houden.

Ik stel voor, haar van de agenda af
te voeren.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen
overtwee moties, ingediend bij de
behandeling van de begroting van
Buitenlandse Zaken, te weten:
- de motie-Sipkes over opheffing van
de noodtoestand in Zuidoost-Turkije
(22300-V, nr. 50);
- de motie-Sipkes over de vorming
van een interim-regering in Zuid-Afri–
ka (22300-V, nr. 52).

(Zie vergadering van 28 november
1991.)

In stemming komt de motie-Sipkes
(22300-V, nr. 50).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
Groen Links en D66 voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de motie-Sipkes
(22300-V, nr. 52).

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

Aan de orde zijn de stemmingen in

verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Ziektewet, de
Wet op de arbeidsongeschikt–
heidsverzekering, de Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet en
enkele andere wetten in verband
met maatregelen ter verminde–
ring van het ziekteverzuim,
beperking van langdurige
arbeidsongeschiktheid en
bevordering van de arbeids–
marktkansen van arbeidsonge–
schikten, herschikking van
bevoegdheden in de Ziektewet,
alsmede enkele technische
aanpassingen (terugdringing
arbeidsongeschiktheidsvolume)
(22228), en over:
- de motie-Beijlen-Geerts over
verplichte bedrijfsgezondheidszorg
voor alle werknemers (22228, nr.
31).

(Zie vergadering van 4 december
1991.)

De voorzitter: Ik deel mede, dat
mevrouw Schimmel haar gewijzigde
amendementen (stuk nr. 33) intrekt.

Mevrouw Beijlen heeft mij
gevraagd, straks te stemmen over
het gewijzigde amendement-Linscho–
ten/Schimmel (stuk nr. 35, IA)
voordat wordt gestemd over het
amendement-Beijlen-Geerts (stuk nr.
21, I).

Ik constateer, dat hiertegen geen
bezwaar bestaat.

Het begin van artikel I en de onder–
delen A t/m E worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Beijlen-Geerts (stuk nr. 20).

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

Onderdeel F, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het amende–
ment-Beijlen-Geerts (stuk nr. 20),
wordt zonder stemming aangeno–
men.

Onderdeel G wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Schutte (stuk nr. 12).
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Voorzitter

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene stem–
men is aangenomen, hetgeen
betekent dat onderdeel H is verval–
len.

De onderdelen I t/m P en het begin
van onderdeel Q worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Linschoten (stuk nr. 14, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de WD, Groen Links, D66 en de
Centrumdemocraten voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.

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

De punten 1 y en 2y worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het subamende–
ment-Van derVlies (stuk nr. 22).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SGP, het GPV, de RPF, de WD,
D66, Groen Links en de Centrumde–
mocraten voor dit subamendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

In stemming komt het amendement–
Linschoten (stuknr. 15).

De voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de WD, de SGP, de RPF, het GPV en
de Centrumdemocraten voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.

De punten 3y t/m 5y worden zonder
stemming aangenomen.

Onderdeel Q wordt zonder stemming
aangenomen.

De onderdelen R t/m BB worden
zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.

Het begin van artikel II en de

onderdelen A t/m L worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Beijlen-Geerts (stuk nr. 29, I).

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

Ik stel vast, dat door de aanneming
van dit amendement het andere op
stuk nr. 29 voorkomende amende–
ment als aangenomen kan worden
beschouwd.

Onderdeel M, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het amende–
ment-Beijlen-Geerts (stuk nr. 29, I),
wordt zonder stemming aangeno–
men.

De onderdelen N en 0 en het begin
van onderdeel P worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Linschoten/Schimmel
(stuk nr. 35, IA).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de WD, D66, de PvdA, Groen Links
en de Centrumdemocraten 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. 35 voorkomende
amendementen als aangenomen
kunnen worden beschouwd.

Ik geef het woord aan mevrouw
Beijlen-Geerts.

Mevrouw Beijlen-Geerts (PvdA)
Mijnheer de voorzitter! Nu het
gewijzigde amendement-Linschoten/
Schimmel (stuk nr. 35, IA) is
aangenomen, trek ik mijn amende–
menten op stuk nr. 21 in.

De voorzitter: Ik constateer dat de
amendementen-Beijlen-Geerts (stuk
nr. 21) zijn ingetrokken.

Artikel 71a, eerste lid, wordt zonder
stemming aangenomen.

De voorzitter: Door de aanneming
van de gewijzigde amendementen–
Linschoten/Schimmel (stuk nr. 35) is

het amendement-Linschoten (stuk
nr. 17, IA) vervallen.

De heer Schutte heeft mij medege–
deeld, dat hij zijn amendement op
stuk nr. 32 intrekt.

Artikel 71a, tweede lid, zoals het is
gewijzigd door aanneming van het
gewijzigde amendement-Linschoten/
Schimmel (stuk nr. 35, IA), wordt
zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik wijs erop dat door
de aanneming van het gewijzigde
amendement-Linschoten/Schimmel
(stuk nr. 35, IB) een nieuw derde lid
is ingevoegd.

Artikel 71a, derde lid (oud), wordt
zonder stemming aangenomen.

De voorzitter Ik wijs erop dat door
de aanneming van het gewijzigde
amendement-Linschoten/Schimmel
(stuk nr. 35, IC) een nieuw vierde lid
is ingevoegd.

In stemming komt het amendement–
Linschoten (stuk nr. 17, IB).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de WD, D66, Groen Links en de
Centrumdemocraten voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement–
Linschoten (stuk nr. 18, I).

De voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de WD, D66, Groen Links, de RPF
en de Centrumdemocraten voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.

Het gewijzigde onderdeel P wordt
zonder stemming aangenomen.

De onderdelen Qt/m S, artikel II, het
begin van artikel III en de onderdelen
A t/m M worden zonder stemming
aangenomen.

Onderdeel N, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het amende–
ment-Beijlen-Geerts (stuk nr. 29, II),
wordt zonder stemming aangeno–
men.

In stemming komt het amendement–
Linschoten (stuk nr. 13).
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Voorzitter

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de WD en de Centrumdemocraten
voor dit amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

In stemming komt het amendement–
Schimmel (stuk nr. 27, I).

Oe voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66, de Centrumdemocraten en de
WD voor dit amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping
van dit amendement het andere op
stuk nr. 27 voorkomende amende–
ment als verworpen kan worden
beschouwd.

Onderdeel 0 wordt zonder stemming
aangenomen.

Onderdeel P, het begin van onder–
deel Q en artikel 65, eerste lid,
worden zonder stemming aangeno–
men.

De voorzitter: Wij hebben de
gewijzigde amendementen-Linscho–
ten/Schimmel (stuk nr. 35) zoëven
aangenomen, zodat wij vanwege de
samenloop met het amendement op
stuk nr. 35, IIA niet meer behoeven
te stemmen over het amendement–
Linschoten (stuk nr. 17, IIA).

Het tweede lid, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het gewijzig–
de amendement-Linschoten/Schim–
mel (stuk nr. 35, IIA), wordt zonder
stemming aangenomen.

De voorzitter Ik wijs erop dat door
de aanneming van het gewijzigde
amendement-Linschoten/Schimmel
(stuk nr. 35, IIB) een nieuw derde lid
is ingevoegd.

Artikel 65, derde lid (oud), wordt
zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik wijs erop dat door
de aanneming van het gewijzigde
amendement-Linschoten/Schimmel
(stuk nr. 35, IIC) een vierde lid is
ingevoegd.

In stemming komt het amendement–
Linschoten (stuk nr. 17, IIB).

De voorzitter Ik constateer, dat de

aanwezige leden van de fracties van
de WD, D66, Groen Links en de
Centrumdemocraten voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement–
ünschoten (stuk nr. 18, II).

De voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de WD, D66, Groen Links en de
Centrumdemocraten voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.

Het gewijzigde onderdee! Q wordt
zonder stemming aangenomen.

De onderdelen R t/m U, het gewijzig–
de artikel III en de artikelen IV t/m IX
worden zonder stemming aangeno–
men.

In stemming komt het amendement–
Biesheuvel (stuk nr. 19, II).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
het CDA voor dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping
van dit amendement de andere op
stuk nr. 19 voorkomende amende–
menten als verworpen kunnen
worden beschouwd.

In stemming komt het subamende–
ment-Linschoten (stuk nr. 28).

De voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de WD, het CDA, de SGP,
het GPV, de RPF en de Centrumde–
mocraten voor dit subamendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Beijlen-Geerts (stuk nr. 26, II), zoals
het is gewijzigd door de aanneming
van het subamendement op stuk nr.
28).

De voorzitter: Ik constateer, dat
behoudens de leden van de fractie
van Groen Links en van de Centrum–
democraten de aanwezige leden van
alle fracties voor dit amendement
hebben gestemd, zodat het is
aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming
van dit amendement de andere op
stuk nr. 26 voorkomende amende–
menten als aangenomen kunnen
worden beschouwd.

In stemming komt het amendement–
Schimmel (stuk nr. 24).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66, Groen Links, de RPF, het GPV
en de SGP voor dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Artikel X, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het gewijzigde
amendement-Beijlen-Geerts (stuk nr.
26, II), wordt zonder stemming
aangenomen.

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

De voorzitter: Ik wijs erop dat door
de aanneming van het amendement–
Beijlen-Geerts (stuk nr. 26, III) een
nieuw artikel XlVa is ingevoegd.

In stemming komt het amendement–
Schimmel (stuk nr. 25).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66 en Groen Links voor dit amende–
ment hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Artikel XV wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen XVI t/m XIX worden
zonder stemming aangenomen.

De beweegreden, zoals gewijzigd
door de aanneming van het amende–
ment-Beijlen-Geerts (stuk nr. 26, I),
wordt zonder stemming aangeno–
men.

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

In stemming komt de motie-Beijlen–
Geerts (22228, nr. 31).

De voorzitter: Ik constateer, dat
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Voorzitter

behoudens het lid van de fractie van
de Centrumdemocraten de aanwezi–
ge leden van alle fracties voor deze
motie hebben gestemd, zodat zij is
aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Algemene
Kinderbijslagwet (aanpassingen
kinderbijslagbedragen) (22380).

(Zie vergadering van 4 december
1991.)

Het begin van artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Groenman/ünschoten (stuk nr. 7).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66, Groen Links, de VVD en de
Centrumdemocraten voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.

Onderdeel A wordt zonder stemming
aangenomen.

De onderdelen B en C, de artikelen I
en II en de beweegreden worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD en de Centrumdemocraten
tegen het wetsvoorstel hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat het is aangeno–
men.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel Het
uitgeven en belenen van schat–
kistpapier en het aangaan van
geldleningen ten laste van de
Staat der Nederlanden in 1992
(Leningwet1992) (22335)

In stemming komt het amendement–
De Korte c.s. (stuk nr. 6).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de SGP, het GPV, de RPF en
D66 voor dit amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Artikel 1 wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen 2 t/m 6 en de beweegre–
den worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Algemene wet
inzake de douane en de accijn–
zen en enkele andere wetten
(aanpassing in verband met
communautaire regelgeving
alsmede enkele andere wijzigin–
gen) (22389)

De artikelen I t/m IX en de beweeg–
reden worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

Aan de orde is de stemming over de
bij de behandeling van het Barber–
arrest ingediende motie-Groenman
(22300-XV, nr. 33).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66 en Groen Links voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

Aan de orde zyn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de inkomstenbe–
lasting en de loonbelasting
(introductie peildatum voor
jaarlijkse bijstelling reiskosten–
forfait) (22375)

(Zie vergadering van 3 december
1991.)

De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van stemverklarin–
gen vooraf.

D

De heer Ybema (D66): Mijnheer de

voorzitter! Bij de behandeling van het
wetsvoorstel over de peildatum voor
het reiskostenforfait ging de
discussie over twee opties: een
keuze voor 1 oktober van het
voorafgaande jaar als peildatum of
een keuze voor 1 januari van het jaar
waarin de aanpassing plaatsvindt.
Die laatste optie is nu verwerkt in de
amendementen-Vermeend/Hillen en
–Hillen/Vermeend (stuk nrs. 11 en
13). De fractie van D66 is al sinds
jaar en dag voor afschaffing van het
reiskostenforfait. Wij zijn dan ook
verheugd over de voorstellen van de
commissie-Stevens op dat punt. Een
keuze nu voor de peildatum van 1
oktober zal als consequentie hebberi
dat de autokilometervergoeding blijft
op het niveau van 1991, te weten 44
cent. Dat levert een soort status quo
op waarin de autokilometervergoe–
ding van 1990en 1991 in 1992
wordt gecontinueerd. In de visie van
mijn fractie past dit voorstel goed bij
die van de commissie-Stevens. De
andere optie, een keuze voor 1
januari van hetzelfde jaar, sluit het
beste aan bij het rechtsgevoel van de
burgers. Ook daar hechten wij zeer
aan. Consequentie van een keuze
voor die peildatum is een stijging van
de autokilometervergoeding van 44
naar 49 cent. Die consequentie
willen wij accepteren. Concreet
betekent dit dat mijn fractie bereid is
om de voorstellen betreffende 1
januari als peildatum te steunen,
echter onder de uitdrukkelijke
aantekening dat de daaruit voort–
vloeiende stijging van de autokilome–
tervergoeding van 44 naar 49 cent
op een later tijdstip niet kan worden
gebruikt als argument tegen een
eventuele afschaffing van het
reiskostenforfait. Dat standpunt
betekent dat wij steun zullen geven
aan de amendementen op de stuk
nrs. 11 en 13 en aan het wetsvoor–
stel.

Het begin van artikel I, alsmede de
onderdelen A.1 en A.2 worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Vermeend/Hillen (stuk
nr. 11,1).

D

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

Ik stel vast, dat door de aanneming
van dit gewijzigde amendement de
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voorzitter

andere op stuk nr. 11 voorkomende
amendementen als aangenomen
kunnen worden beschouwd.

Onderdeel A.3, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het gewijzig–
de amendement-Vermeend/Hillen
(stuk nr. 11), wordt zonder stemming
aangenomen.

De onderdelen B en C.1 worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Hillen/Vermeend (stuk nr. 12, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de WD, de SGP, de RPF en
de PvdA voor dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming
van dit amendement het andere op
stuk nr. 12 voorkomende amende–
ment als aangenomen kan worden
beschouwd.

Ik wijs erop dat door de aanneming
van dit amendement een nleuw
onderdeel C.2 is ingevoegd.

Onderdeel C.2 (oud), zoals het is
gewijzigd door de aanneming van het
gewijzigde amendement-Vermeend/
Hillen (stuk nr. 11, II), wordt zonder
stemming aangenomen.

Onderdeel D.1, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het gewijzig–
de amendement-Vermeend/Hillen
(stuk nr. 11, III), wordt zonder
stemming aangenomen.

Onderdeel D.2 wordt zonder
stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.

Het begin van artikel II en de
onderdelen A.1 en A.2 worden
zonder stemming aangenomen.

Onderdeel A.3, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het gewijzig–
de amendement-Vermeend/Hillen
(stuk nr. 11, IV), wordt zonder
stemming aangenomen.

Onderdeel B.1 wordt zonder
stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik wijs erop dat door
de aanneming van het gewijzigde
amendement-Hillen/Vermeend (stuk

nr. 12, II) een nieuw onderdeel B.2 is
ingevoegd.

Onderdeel B.2 (oud), zoals het is
gewijzigd door de aanneming van het
gewijzigde amendement-Vermeend/
Hillen (stuk nr. 11, V), wordt zonder
stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel II wordt zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Hillen/Vermeend (stuknr. 13).

De voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het GPV en de Centrumdemocraten
tegen dit amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat het is aangeno–
men.

Artikel III (nieuw), zoals het is
gewijzigd door de aanneming van het
amendement-Hillen/Vermeend (stuk
nr. 13), wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel III (oud) en de beweegreden
worden zonder stemming aangeno–
men.

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

Geachte medeleden,

Straks gaat Sint over daken rijden,
om kinderen en ons te verblijden.
Maar ook de Tweede Kamer hier,
doet een geliefd familielid plezier.

Wij beloofden urgente financiële
zaken,
tijdig op 5 december af te maken.
De voorstellen gaan nu naar de
overkant,
waar men van wetgeving heeft, veel
verstand.

Maar het cadeau aan die zijde van
het Binnenhof,
wordt dit jaar het volle recht op
kerstverlof!

Sluiting 16.06 uur.

D

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

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

Wijziging van de artikelen 5 en 9
van Boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek en in verband daarmede
van enige andere artikelen van dit
Wetboek (22408).

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

2. de volgende wetsvoorstellen:
Wijziging van de begroting van de

uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk II (Hoge Colleges van
Staat en Kabinet der Koningin) voor
hetjaar1991 (wijziging samenhan–
gende met de Najaarsnota; tweede
wijziging) (22411);

Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk III (Ministerie van
Algemene Zaken) voor het jaar 1991
(wijziging samenhangende met de
Najaarsnota; tweede wijziging)
(22412);

Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk IV kabinet voor Neder–
lands–Ant i lhaanse en Arubaanse
Zaken) voor het jaar 1991 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota;
tweede wijziging) (22413);

Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk V (Ministerie van
Buitenlandse Zaken) voor het jaar
1991 (wijziging samenhangende met
de Najaarsnota; tweede wijziging)
(22414);

Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk VI (Ministerie van Justitie)
voor het jaar 1991 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota;
tweede wijziging) (22415);

Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstukVII (Ministerie van
Binnenlands Zaken) voor het jaar
1991 (wijziging samenhangende met
de Najaarsnota; tweede wijziging)
(22416);

Wijziging van de begrotmg van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk VIII (Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen) voor
het jaar1991 (wijziging samenhan–
gende met de Najaarsnota, tweede
wijziging) (22417);

Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk IXA (Nationale Schuld)
voor het jaar 1991 (wijziging
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Lijst van ingekomen stukken

samenhangende met de Najaarsnota;
tweede wijziging) (22418);

Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk IXB (Ministerie van
Financiën) voor het jaar 1991
(wijziging samenhangende met de
Najaarsnota; tweede wijziging)
(22419);

Wijziging van de begrotmg van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk X (Ministerie van
Defensie) voor het jaar 1991
(wijziging samenhangende met de
Najaarsnota; tweede wijziging)
(22420);

Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk XI (Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer) voor het
jaar 1991 (wijziging samenhangende
met de Najaarsnota; tweede
wijziging) (22421);

Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstukXII (Ministerie van
Verkeer en Waterstaat) voor het jaar
1991 (wijziging samenhangende met
de Najaarsnota; tweede wijziging)
(22422);

Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk XIII (Ministerie van
Economische Zaken) voor het jaar
1991 (wijziging samenhangende met
de Najaarsnota; tweede wijziging)
(22423);

Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk XIV (Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)
voor het jaar 1991 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota;
tweede wijziging) (22424);

Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk XV (Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid) voor het
jaar1991 (wijziging samenhangende
met de Najaarsnota; tweede
wijziging) (22425);

Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk XVI (Ministerie van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur)
voor het jaar 1991 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota;
tweede wijziging) (22426);

Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het
Rijkswegenfonds voor het jaar 1991
(wijziging samenhangende met de
Najaarsnota; tweede wijziging)
(22427);

Wijziging van de begroting van de

uitgaven en de ontvangsten van het
Landbouw-Egalisatiefonds, Afdeling
A, voor het jaar 1991 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota;
tweede wijziging) (22428);

Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het
Gemeentefonds voor het jaar 1991
(wijziging samenhangende met de
Najaarsnota; tweede wijziging)
(22429);

Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het
Provinciefonds voor het jaar 1991
(wijziging samenhangeride met de
Najaarsnota; tweede wijziging)
(22430);

Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het
Fonds Investeringsrekening voor het
jaar 1991 (wijziging samenhangende
met de Najaarsnota; eerste wijziging)
(22431);

Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het
Mobiliteitsfonds voor het jaar 1991
(wijziging samenhangende met de
Najaarsnota; tweede wijziging)
(22432).

Deze voorstellen zijn, met de erbij
behorende stukken, gedrukt en
rondgedeeld;

3. de volgende brieven:
een, van de minister van Buiten–

landse Zaken, ten geleide van het
Protocol tot wijziging van het Verdrag
tot oprichting van een Europese
Organisatie voor de exploitatie van
meteorologische satellieten "EU–
METSAT" met resolutie betreffende
de voorlopige toepassing van het
Protocol (22435);

een, van de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken, ten geleide van
het handboek "Omslag in Omslag"
(20665, nr. 8);

een, van de staatssecretaris van
Financiën, over de gevolgen van een
verschuiving van de ingangsdatum
van de verhogingen (22351, nr. 10);

een, van de staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, over
thermische isolatie (22300-XI, nr.
46);

een, van de staatssecretaris van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
ten geleide van de concept-Regeling
vervoer varkens en markten
(22300-XIV, nr. 25),

een, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, ten
geleide van de resultaten van het
onderzoek "Werkgelegenheidsgroei

ook bij laagbetaalde banen?"
(22300-XV, nr. 25);

een, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
inzake het EG-overleg over het
arrest-Barber (22300-XV, nr. 32);

een, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, over
intrekking Besluit vestiging en
praktijkomvang huisartsen (22445).

Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;

4. een brief, van de minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
over culturele aangelegenheden in
EG-verband.

De voorzitter stelt voor, deze brief
niet te laten drukken en voor
kennisgeving aan te nemen. Kopie is
gezonden aan de betrokken commis–
sies;

5. de volgende brieven e.a.:
een, van dr. M. ter Borg-Neervoort,

over de ontwikkelingen in de
Sovjet-Unie;

een, van gedeputeerde staten van
Utrecht, inzake de continuering van
de centrumfunctie van de glastuin–
bouw;

een, van het gemeentebestuur van
Hellendoorn, over het aannemen van
een motie;

een, van de stichting Cuba si., over
de economische blokkade van Cuba
doordeVS;

een, van G.J.W. Verbeeten, over
eenwording van Europa en het
openstellen van de grenzen in 1992;

een, van F.H.J. Seller, over een
eenmalig bedrag voor de veteranen;

een, van S.P. van Leeuwen, inzake
wetsovertreding;

een, van het Indonesie Komitee,
over het bloedbad in Dili;

een, van P.J.A. van der Pluijm, over
diensttijd in Indonesië;

een, van P. Wamelink, over de
omstandigheden van de Koerden;

een, van het gemeentebestuur van
Echteld, over het kennis nemen van
de kabinetsvoorstellen;

een, van R. Bonkes, over vreemde–
lingenhaat;

een, van gedeputeerde staten van
Noord-Holland, over het sluiten van
de beroeps– en recreatievaart
gelegen tussen Purmerend en
Amsterdam.

Deze brieven e.a. liggen op de griffie
ter inzage.
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