
25ste vergadering Dinsdag 14 april 1992

Aanvang 9.00 uur

Voorzitter: Tjeenk Willink

Tegenwoordig zijn 66 leden, te
weten:

Baarda, Barendregt, Van den Berg,
De Boer, Bolding, Boorsma, Van den
Bos, Bot-van Gijzen, Van Boven,
Braks, Coenemans, Van Dijk, Ermen,
Eversdijk, Fleers, Gelderblom-Lank–
hout, Van Gennip, Ginjaar, Glasz,
Van Graafeiland, Heijmans, Heijne
Makkreel, Hilarides, Hoefnagels,
Holdijk, Huberts-Fokkelman,
Jaarsma-Buijserd, Kassies, Korte-van
Hemel, Korthals Altes, Van Kuilen–
burg-Lodder, Kuiper, Van Leeuwen–
Schut, Luteijn, Mastik-Sonneveldt,
Van der Meer, Michiels van Kesse–
nich-Hoogendam, Van Ooijen,
Pitstra, Postma, Pröpper, Redemeijer,
Rongen, Schinck, Schuurman,
Schuyer, Soetenhorst-de Savornin
Lohman, Spier, Staal, Steenkamp,
Talsma, Tiesinga-Autsema, Tjeenk
Willink, Tummers, Van Veldhuizen,
Veling, Verbeek, Vermaat, Vis,
Vrisekoop, Wagemakers, Wessel–
Tuinstra, Van Wijngaarden, Van de
Zandschulp, K. Zijlstra en R. Zijlstra,

en de heren Ritzen, minister van
Onderwijs en Wetenschappen,
Alders, minister van Volkshuisves–
ting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, Wallage, staatssecre–
taris van Onderwijs en Wetenschap–
pen, Heerma, staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, en
mevrouw Ter Veld, staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgelegen–
heid.

D

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

Baarveld-Schlaman, wegens het
bijwonen van een vergadering van de
Raad van Europa;

Van der Werff, Van der Meulen en
Grol-Overling, wegens ziekte;

Glastra van Loon;

Stevens en Van Velzen, wegens
verblijf buitenslands.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat ik bericht van verhindering
tot het bijwonen van de vergadering
heb ontvangen van de minister van
Justitie, de minister van Verkeer en
Waterstaat en de staatssecretaris
van Binnenlandse Zaken.

De ingekomen stukken staan op een
lijst, die in de zaal ter inzage ligt. Op
die lijst heb ik voorstellen gedaan
over de wijze van behandeling. Als
aan het eind van de vergadering
daartegen geen bezwaren zijn
ingekomen, neem ik aan, dat de
Kamer zich met deze voorstellen
heeft verenigd.

(Deze lijst is, met de lijst van
besluiten, opgenomen aan het eind
van deze editie.)

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat ik hedenmiddag aan het
College van senioren de administra–
tieve afhandeling zal voorstellen van
een aantal begrotingswetten,
namelijk van Landbouw, Natuurbe–
heer en Visserij, van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid en van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur,
uiteraard onder het voorbehoud dat
op een later tijdstip beleidsdebatten
zullen plaatsvinden. De aanvullende

agenda is rondgedeeld. De behande–
ling zal direct na de middagpauze
kunnen plaatsvinden.

Eveneens na de middagpauze kan
plaatsvinden de beëdiging van de
heer J.Th.J. van den Berg, in de
plaats die is opengevallen door het
vertrek van mevrouw Van der Meer,
als het onderzoek van de geloofsbrie–
ven en de andere formaliteiten
uitgevoerd blijken te zijn.

De Kamer heeft gemerkt dat er een
volle agenda is, aangezien de Kamer
de eerstvolgende drie weken niet
bijeen zal komen. Enige consultatie
heeft mij geleerd dat dit de minst
slechte oplossing is, te verkiezen
boven het bijeenkomen op de dag na
Pasen of de ochtend van 28 april.
Mijnerzijds zal ik met uw medewer–
king mijn best doen om de agenda
vlot af te handelen, maar ik behoud
mij het recht voor om, als het niet
anders kan, andere voorstellen,
eventueel voor een van die twee
dagen, te doen.

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:

- Wijziging van de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf en de Wet
aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen in verband met de
richtlijn 90/618/EEG van de Raad
van de Europese Gemeenschap–
pen van 8 november 1990
(22337);

- Wijziging van de Pensioen–
wet voor de zeemacht 1922 en
van de Pensioenwet voor de
landmacht 1922 (22479);

- Wijziging van de Algemene
militaire pensioenwet (22480) ,

- Intrekking van de Wet van 15
juli 1898 (Stb. 187) (22481);

- Machtiging als bedoeld in
artikel 6 van de Wet Stichting
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voorzitter

industrieel garantiefonds
(22507);

- Correctie van de Wet van 27
juni 1990, houdende gemeente–
lijke herindeling van Waterland
en van de Wet van 4 juli 1990 tot
gemeentelijke herindeling
noordoostelijk en midden
Zuid-Holland (22518) ;

- Wijziging van enkele bepalin–
gen van het Wetboek van
Strafvordering omtrent de
voorlopige hechtenis en enige
andere onderwerpen (19774).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is de gezamenlijke
behandeling van de wetsvoorstellen:

- Nieuwe regeling voor terug–
vordering en verhaal van kosten
van bijstand (20598);

- Wijziging van het voorstel
van wet houdende een nieuwe
regeling voor de terugvordering
en verhaal van kosten van
bijstand (22397)

De beraadslaging wordt geopend

D

Mevrouw Soetenhorst-de Savor–
nin Lohman (D66): Voorzitter! De
voorgeschiedenis van deze wetsvoor–
stellen is indrukwekkend. De
betrokkenheid van de Eerste Kamer
bij deze materie is groot geweest. De
fractie van D66 is van oordeel dat
deze wetgeving nog steeds geen
schoonheidsprijs verdient, maar ja, er
moet eens een punt achter gezet
worden.

Het fundamentele punt dat het
gemeentelijk verhaalsrecht niet
verder gaat dan tot de grens van de
civielrechtelijke onderhoudsplicht, is
aanvaard, en dat is goed. Toch is de
invloed van partijen als burger
teruggebracht door het werken met
twee rechters, een alimentatierechter
en een verhaalsrechter. Wij leggen
ons neer bij het politieke feit dat het
kennelijk niet haalbaar was, het
wetsvoorstel inzake de beperking van
de alimentatieduur eerst af te
handelen. Dat zou natuurlijk veel
mooier zijn geweest. Voor oudere
gevallen geldt een maximumtermijn
van 12 jaar, dat ligt nu vast. Maar
voor de nieuwe gevallen blijft bij
uitzondering overschrijding van die
termijn mogelijk. Onze fractie blijft dit

als een bezwaar zien en voorts heeft
zij bezwaar tegen met name het
emancipatoire effect van deze wet in
de praktijk. Misschien kan de
staatssecretaris ons op deze punten
nog geruststellen.

Voorzitter! Ik ben mij zeer bewust
van de kostbare tijd die vervliegt bij
elk woord dat hier geuit wordt, maar
toch wil ik van deze gelegenheid
gebruik maken om iets verder terug
te gaan in de geschiedenis. In het
begin van de jaren zestig maakte
minister Klompé, daarin gesteund
door uw tante, mevrouw Tjeenk
Willink, zich sterk voor het vervangen
van de Armenwet door de Bijstands–
wet. Minister Klompé typeerde het
verhaalsrecht toentertijd als volgt.
"Verhaal fungeert als een soort
incassoprocedure tot realisering van
aanspraken op onderhoud en het
schept daardoor tevens voor
onderhoudsplichtigen een prikkel tot
nakoming." Men kan het nalezen in
het proefschrift van Hueting en Ney
dat aan deze geschiedenis is gewijd,
voortgang zonder samenhang 1985.
De functionele omschrijving van
minister Klompé kon een principieel
debat in het parlement niet voorko–
men. Verhaalsrecht raakt immers aan
familiebanden en daarmee aan
levensbeschouwelijke, ethische
vragen. Het losser maken van de
financiële band en het verschaffen
van eigen aanspraken is een van de
bevrijdende bij-effecten van de
Bijstandswet geweest. Er kwam een
alternatief voor jongeren, voor
vrouwen en voor bejaarde inwonende
ouders om aan het soms als knellend
ervaren samenwonen te ontkomen.
Zo droeg de Bijstandswet wellicht
onbedoeld mee aan de emancipatie
en aan het voorkomen van immate–
riële problemen.

Al een aantal jaren zijn wij deze
wetgeving aan het terugdraaien; ze is
te duur, het kan niet meer. Toen ik in
de jaren zeventig als advocaat m'n
best deed, beslag te leggen op
inkomsten van een Katwijkse visser
voor de alimentatie van zijn ex–
vrouw, werd ik door de rechter
teruggefloten: "Mevrouw, wat doet u
toch ingewikkeld? Uw cliënte kan
toch bijstand krijgen?" Een voor–
beeldje van de houding die tot een
overmatig gebruik van deze wet
heeft geleid. Het was hard nodig om
daar iets aan te doen, maar de
regering is een radicalere weg
ingeslagen Dit blijkt ook uit het
wetsvoorstel inzake de herinrichting
van de Bijstandswet, dat ik met één

blik op dit punt bekeken heb en dat
nog aan de orde komt. En vandaag
praten wij weer over het versterken
van die financiële band tussen
partners, ook als een huwelijk
ontbonden is.

Eerst het principiële punt. De
staatssecretaris is het ermee eens
dat de rechtsgrond van alimentatie
ligt in door het huwelijk ontstane
factoren die ervoor zorgen dat er niet
zelfstandig een inkomen verworven
kan worden. Dit causaliteitsvereiste
beperkt de verhaalsmogelijkheid op
de ex-echtgenoot, zoals de staatsse–
cretaris ook toelicht in de nota naar
aanleiding van het verslag, aan de
hand van een wat uitzonderlijk geval
uit de jurisprudentie, waarin de
vrouw door haar ex-echtgenoot werd
aangesproken voor alimentatie. Tot
zo ver is het antwoord van de
staatssecretaris consistent, maar dan
gebeurt er naar mijn idee toch iets
wonderlijks, want als antwoord op de
vraag in welke gevallen overschrij–
ding van die termijn van twaalf jaar
mogelijk is, geeft zij een voorbeeld
waarbij die causaliteit volgens mij
volstrekt ontbreekt. Een vrouw die
alimentatie ontvangt, wordt opeens
invalide, bij voorbeeld door een
verkeersongeluk. Zij kan dan geen
geld meer verdienen, maarwaaruit
bestaat dan de causaliteit met de
eerdere huwelijksband, die al twaalf
jaar daarvoor is doorgeknipt?

De volgende opmerkingen hebben
specifiek betrekking op de situatie
van vrouwen die als gevolg van hun
echtscheiding in de bijstand terecht–
komen. Het is niet de enige, maar
wel een belangrijke categorie die met
deze regeling te maken krijgt. Een
gebroken relatie houdt een proces
van loskomen van elkaar in, van leren
om zelfstandig verder te leven.
Daarvoor is financiële onafhankelijk–
heid een basisvoorwaarde. Deze wet
is in zoverre toch als anti-emancipa–
toir te kwalificeren en ze staat dan
ook haaks op de emancipatiedoel–
stelling van de regering. Bovendien
kan de ongedifferentieerde uitvoe–
ring — de gemeente raakt immers
het instrument kwijt van fijnmazige
afstelling op de individuele situatie —
juist de sociaal zwakkeren treffen.
Dat is een categorie waarmee, als wij
de regering mogen geloven, nu juist
zoveel solidariteit zou moeten
bestaan. Voorkomen moet worden
dat het ene beleid een categorie
kweekt die met het andere beleid, bij
voorbeeld via WVC, weer uit de
brand moet worden geholpen, of,
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Soetenhorst-de Savorninnin Lohman

nog cynischer: via de ziektekosten
gaat drukken op het werkende deel
van de bevolking, dat de ziektepre–
mies moet opbrengen. Ik vraag de
staatssecretaris om concreet aan te
geven hoe zij de negatieve bij-effec–
ten denkt te ondervangen. Voorlich–
ting zou een instrument kunnen zijn.
Wat ik in het wetsvoorstel Herinrich–
ting Algemene Bijstandswet op dit
punt heb gelezen, is niet erg
bemoedigend. Er is bovendien ook
nog een brief, waarin de staatssecre–
taris erop heeft gewezen dat de VNG
die voorlichting zou moeten verzor–
gen. De VNG doet dat echter ook
niet. Ik denk dat dit toch een
praktisch aanknopingspunt is om de
pijn wat te verzachten.

Het volgende punt betreft artikel
62, tweede lid, dat een afwijking
mogelijk maakt in bijzondere
gevallen. Daarbij is in de memorie
van toelichting en in de discussie
gewezen op de situatie waarin sprake
is van mishandeling binnen de
relatie. Hier is al enigszins badine–
rend van gevraagd of dan geen
beloning wordt gesteld op mishande–
ling. Krijg je niet een nieuwe soort
grote leugen in de zin van "ik zeg dat
jij een blauw oog van mij hebt
gekregen"? Om die uitzondering zo
sterk toe te spitsen op juist dat geval,
vind ik een soort schijnoplossing
geven in de zin van "kijk eens, wij
doen wat aan die moeilijke situatie
waarin sommige vrouwen zich
bevinden". Ik denk dat die andere,
meer materiële benadering zinniger
is.

Het werken met twee rechters,
waarbij de verhaalsrechter de
alimentatierechter als het ware kan
"overrulen", blijft mijn fractie een
vreemdsoortige constructie vinden.
Wij vragen ons ook af of deze
procedure het niet aflegt tegen de
eisen die zijn gesteld in het Europees
Verdrag voor bescherming van de
rechten van de mens en de funda–
mentele vrijheden — het moet toch
altijd maar even in dit huis naar voren
worden gebracht - en wel op twee
punten. In de eerste plaats gaat het
om informatie betreffende de vrouw,
terwijl zij zelf geen procespartij is.
Het is pnvacygevoehge informatie. Is
dit niet strijdig met het privacybegin–
sel? In de tweede plaats is de vrouw
geen rechtssubject. Ik ga dan uit van
de meest voorkomende situatie,
waarin de vrouw bijstandontvanger
is. De bijstandontvanger is geen
rechtssubject. De procedure voor de
verhaalsrechter voltrekt zich over

haar of zijn hoofd. Deze partij is
partij, maar heeft geen enkel formeel
recht. Dat is een terugkeer van een
wat paternalistisch model, dat niet
past in de eigentijdse verhoudingen
tussen Staat en burger. Ik verwijs
naar het arrest van de Hoge Raad
van 9 januari 1987 over de Edamse
bijstandsvrouw, waarin een strijd met
artikel 8 van het EVRM werd
geconstateerd.

Samenvattend gaat het om drie
punten. Ik zie de onzekerheid graag
weggenomen.
1. Wordt niet toch langs een
sluipweg de termijn van twaalf jaar
voor de nieuwe gevallen ondergra–
ven?
2. Op welke manier wordt het
anti-emancipatoire effect ondervan–
gen?
3. Is de procedure "EG-proof"?

D
De heer Van de Zandschulp
(PvdA): Mijnheer de voorzitter! De
afrondende behandeling van het
wetsvoorstel tot nieuwe regeling
voor terugvordering en verhaal van
de kosten van bijstand kent een lange
voorgeschiedenis. Een eerdere
poging van het kabinet om terugvor–
dering en verhaal in de bijstandswet
op een nieuwe leest te schoeien en
strikterte reguleren, strandde in
1986 in de Eerste Kamer op de
juridische scrupules van mijn
toenmalige fractiegenote Joke van
der Meer en VVD-collega Heijne
Makkreei Een tweede verbeterd
voorstel heeft in deze Kamer lang stil
gelegen, in afwachting van de afloop
van een voorstel tot limitering van de
alimentatieduur. Nu de staatssecre–
taris eieren voor haar geld gekozen
heeft en als overgangsrecht zelf een
limitering van de verhaalsduur
voorstelt, zijn ook wij bereid gebleken
om de behandeling van dit wetsvoor–
stel nu af te ronden.

Inmiddels is mijn fractie van
samenstelling en ook van woordvoer–
derschap gewisseld. Als invaller zal ik
mij enige beperkingen opleggen. In
mijn bijdrage aan de slotfase van de
parlementaire behandeling zal ik niet
ingaan op het onderdeel terugvorde–
ring, maar mij beperken tot het
verhaalsrecht, toegespitst op
bijstandsverhaal na echtscheiding.

Wij onderschrijven volledig het
argument van het kabinet dat de
gegroeide rechtsongelijkheid van
bijstandsverhaal op de ex-echtgenoot
na scheiding tussen inwoners van

verschillende gemeenten vraagt om
een interventie van de wetgever. De
wijziging van de verhaalsmogelijkheid
in een verhaalsplicht kunnen wij
daarom steunen. Onze fractie heeft
in de schriftelijke gedachtenwisseling
de vraag naar de rechtsgrond van
alimentatie en bijstandsverhaal op
ex-echtgenoot opgeworpen. Wij
hebben daarbij de stelling verdedigd
dat er sprake moet zijn van een
causale relatie met het huwelijk en de
taakverdeling daarbinnen, wil er na
beëindiging van het huwelijk sprake
zijn van een rechtsgrond voor
alimentatie of bijstandsverhaal op de
ex-echtgenoot. Ik zal in mijn betoog
meestal over "de man" en "de
vrouw" spreken, in overeenstemming
met de meest voorkomende situaties,
al moet ik natuurlijk sekseneutrale
benammgen gebruiken.

Indien de vrouw in het huwelijk in
hoofdzaak de huishoudelijke en
verzorgingstaken op zich neemt en
daarmee haar deelname aan het
arbeidsproces en het scholings– en
loopbaanperspectief geheel of voor
een groot deel opgeeft om haar
partner op die terreinen voluit de
ruimte te geven, kan men stellen dat
de onderhoudsplicht van het huwelijk
bij echtscheiding nawerkt. De
periode van nawerking kan men
onder andere relateren aan de duur
van het huwelijk, de leeftijd, scho–
lings– en arbeidsmarktperspectief en
aan de vraag wie de kinderen
verzorgt. Als man en vrouw tijdens
het huwelijk en bij echtscheiding
beiden economisch zelfstandig zijn
en één van beiden wordt later
bijstandsafhankelijk, bij voorbeeld als
gevolg van ontslagwerkloosheid en
het verstrijken van de WW-uitke–
ringsduur, is er naar onze mening
geen rechtsgrond voor alimentatie of
bijstandsverhaal. Er bestaat dan
immers geen enkele relatie tussen
bijstandsafhankelijkheid en eerder
huwelijk. Naar onze rechtsopvatting
is de causaliteitsvraag dus aan de
orde.

Het kabinet reageert in de stukken
naar mijn gevoel toch wat aarzelend
en wisselend op de vraag naar de
rechtsgrond. In de eerste memorie
van antwoord aan de Eerste Kamer,
uitgebracht in september 1990, stelt
het kabinet het volgende: "De in het
burgerlijk recht neergelegde
onderhoudsplicht is gebaseerd op de
verantwoordelijkheid tussen de
echtgenoten, die door het huwelijk is
ontstaan en die door de ontbinding
van dat huwelijk niet onmiddellijk in
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Van de Zandschulp

alle opzichten wordt beëindigd. Deze
rechtsgrond, zoals deze volgt uit het
Burgerlijk Wetboek, is ook de ratio
van het onderhavig wetsvoorstel."
Tot zover volg ik de redenering. Even
verderop wordt gesteld dat het recht
tot bijstandsverhaal op een onder–
houdsplichtige "niet afhankelijk is
van een bepaalde oorzaak van het
beroep op bijstand". Beslissend is of
er een onderhoudsplicht is, aldus de
memorie van antwoord, die vervolgt
met: "Bij de vaststelling van deze
onderhoudsplicht kan de rechter
betekenis toekennen aan de omstan–
digheden dat beide echtgenoten na
de scheidmg aanvankelijk in eigen
levensonderhoud konden voorzien,
maar dat later een van hen, door
onvoorziene omstandigheden, bij
voorbeeld na ontslag, toch een
beroep op bijstand moet doen." In de
nadere memorie van antwoord aan
de Eerste Kamer herhaalt de
staatssecretaris dat de causaliteitsre–
gel nu eenmaal niet opgenomen is in
het Burgerlijk Wetboek.

De nota naar aanleiding van het
verslag, van 18 februari van dit jaar,
schuift een eind op in de richting van
ons standpunt. De staatssecretaris
reageert als volgt op opmerkingen
van de fractie van D66:
"Verder wilden deze leden weten of
ik het met hun eens ben dat de
rechtsgrond van de alimentatie
gelegen is in door het huwelijk
ontstane factoren die er oorzaak van
zijn dat een van de partners bij de
beëindiging van het huwelijk nog niet
in staat is geheel of gedeeltelijk in
eigen inkomen te voorzien.

Met deze opvatting kan ik mij in die
zin verenigen, dat bij het vaststeilen
van een alimentatieplicht na het
huwelijk bezien zal kunnen worden of
de behoeftigheid het gevolg is van de
beemdigmg daarvan. Als dat niet het
geval is, bijvoorbeeld omdat de
betrokkene reeds tijdens het huwelijk
in zijn eigen levensonderhoud kon
voorzien en de behoeftigheid pas
naderhand optreedt, zal in het
algemeen geen alimentatieplicht
opgelegd worden. Ook kan het
voorkomen dat betrokkene tijderis
het huwelijk nog niet m eigen
levensonderhoud kon voorzien, maar
dat de behoeftigheid na het huwelijk
toch geen relatie heeft met de
echtscheiding." De staatssecretaris
illustreert dit met een uitspraak van
de kantonrechter in Leeuwarden, die
een verhaalsverzoek van een
gemeente afwees omdat er geen
causaal verband bestond tussen de

werkloosheid en het door echtschei–
ding ontbonden huwelijk.

Dit standpunt van 18 februari
1992 is heel wat positiever over de
causaliteitsvraag dan de nogal vage
formulering van september 1990 in
de memorie van antwoord. Ik weet
niet in hoeverre deze opschuiving
nauwkeurig overeenkomt met de
ontwikkelmg van de jurisprudentie. Ik
weet ook niet hoe representatief de
aangehaalde uitspraak van de
kantonrechter in Leeuwarden is.
Indien en voor zover er toch twijfel of
onduidelijkheid bestaat over de
relevantie van de causaliteitsvraag
voor de formulering van de rechts–
grond voor alimentatie of bijstands–
verhaal op een ex-echtgenoot,
verdient het naar onze mening sterk
aanbeveling, de causaliteitsvraag in
de wet zelf op te nemen. Dit kan het
beste in het Burgerlijk Wetboek,
waarna de verhaalsrechter de
alimentatierechter kan volgen.

Samenhangend met de causali–
teitsvraag is de vraag naar limitering
in de tijd van alimentatie en bij–
standsverhaal. De afwezigheid van
een dergelijke limitering leidde tot
stagnatie in de afhandeling in deze
Kamer van het wetsvoorstel inzake
terugvordering en verhaal. Dit
gegeven dwingt mij ertoe, even een
blik te werpen naar het nog steeds
aanhangige wetsvoorstel tot
limitering van de alimentatieduur, nu
het kabinet de bezwaren van de
Eerste Kamer hiertegen wat vreemd
interpreteert. De structurele limite–
ring tot twaalf jaar en een andere
limitering bij korte, kinderloze
huwelijken hebben wij in beginsel
onderschreven. De bezwaren van
onze fractie en, naar ik begrepen
heb, niet alleen van onze fractie
betroffen niet de structurele regeling,
maar een ontoereikend overgangs–
recht voor lopende gevallen, vooral
toegespitst op de positie van nu
reeds gescheiden oudere vrouwen.
Zij hebben zich onvoldoende kunnen
voorbereiden op de voorgestelde
limitering van de alimentatieduur.
Dat het kabinet deze bezwaren vanuit
de Eerste Kamer aangrijpt om ook in
de structurele regeling wijziging aan
te brengen en bij voorbeeld de
bepaling over de kortlopende,
kinderloze huwelijken schrapt, is een
geheel nieuw feit, dat wij te zijner tijd
zullen beoordelen.

In deze situatie is het verstandig
dat de staatssecretaris zich heeft
losgemaakt van de impasse waarin
het kabinet zichzelf heeft gemanoeu–

vreerd en bij wijze van overgangsre–
geling een eigen limitering van de
verhaalsduur voorstelt. Daarmee
wordt aan een belangrijk bezwaar
van onze fractie tegemoet gekomen.

De nu voorgestelde duurbeperking
van twaalf jaar vangt aan op de
datum van inschrijving van het
echtscheidingsvonnis in de registers
van de burgerlijke stand. Met die
formulering wordt voor een deel
tevens tegemoet gekomen aan een
ander bezwaar van onze fractie tegen
het oorspronkelijk voorstel. Hoever
kan de gemeente bij bijstandsverhaal
terugzoeken naar een ex-echtgenoot,
als het gaat om ver in het verleden
liggende echtscheidingen en de
gemeente tot dusver steeds heeft
afgezien van bijstandsverhaal? De
novelle stelt ook hieraan een grens,
nu die duurbeperking berekend wordt
vanaf de datum van inschrijving van
het echtscheidingsvonnis in de
registers van de burgerlijke stand.
Natuurlijk, het zou fraaier geweest
zijn, als eerst de alimentatieduurbe–
perking bevredigend geregeld zou
zijn, maar in deze situatie valt ermee
te leven dat een limitering van de
verhaalsduur voorafgaat aan een
alimentatieduurbeperking.

Wij accepteren dus een zekere
nawerking van een ongelijke
rolverdeling binnen het huwelijk,
maarwij hebben er tegelijkertijd oog
voor dat dit soms aanzienlijke
problemen opwerpt. Een voortgezet–
te financiële band via alimentatie– of
bijstandsverhaal kan emotioneel en
psychisch belastend zijn, kan
escalerend werken of de verwerking
van de echtscheiding blokkeren.

Emotionele of psychische belasting
kan niet zonder meer grond zijn om
dan maar af te zien van bijstandsver–
haal. Anderzijds kan de overheid
evenmin blind zijn voor eventueel
ernstige gevolgen voor de meest
kwetsbare en afhankelijke partij. Dat
klemt het meest in situaties waarin
sterke machtsongelijkheid zich uit in
intimidatie, seksueel geweld, andere
vormen van mishandeling of dreiging
daarmee. Terecht kent het wetsvoor–
stel de mogelijkheid om bij dringsnde
redenen af te zien van bijstandsver–
haal. Terecht worden die dringende
redenen niet nader uitgewerkt. Het
zou soms uitlokking kunnen beteke–
nen.

Hier dringt zich een dilemma op.
Dreigende mishandeling moet niet
zonder meer beloond worden met
een afzien van bijstandsverhaal. En
een a tort et a travers doorzetten van
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bijstandsverhaal mag niet leiden tot
onaanvaardbare gevolgen. De
overheid moet dan desgewenst een
stap terugzetten. Wij menen dat in de
hier aan de orde zijnde ernstige
situaties de vrouw mag eisen dat
haar verblijfplaats en adres niet
bekend gemaakt worden.

In een doctoraalscriptie van
Caecile 't Hoen-Veltman, "Bijstands–
vrouwen en verhaal op man of
ex-man", uitgegeven door de
Wetenschapswinkel in Utrecht, wordt
een gemeente genoemd die automa–
tisch het adres van de vrouw
vermeldt in de brief waarin deze
gemeente de man vraagt om
inlichtingen ter zake van eventueel
bystandsverhaal Dat kan buitenge–
woon ongewenst zijn. Ik vind dat een
dergeüjk automatisme van het
verstrekken van het adres niet mag
voorkomen. De staatssecretaris stelt
in de schriftelijke stukken dat het
adres van de vrouw niet bekend
hoeft te worden, maar wel de
gemeente die bijstandsverhaal
instelt. Dat is dus de gemeente waar
de vrouw woont.

Ook het bekendmaken van de
nieuwe woonplaats van de vrouw kan
heel schadelijk zijn. Voor een
kwaadwillende man wordt daarmee
het opsporen van het adres van zijn
ex-vrouw wel sterk vergemakkelijkt.
In de voorafgaande discussies zijn
enkele suggesties gedaan om aan dit
dilemma te ontkomen. De bijstand
verlenende gemeente zou de
verhaalsactie kunnen overdragen aan
de gemeente waar de man woont of
eventueel aan het ministerie van
Sociale Zaken. De staatssecretaris
wees dit af. Als ik het goed begrepen
heb, was het hoofdargument dat in
het Nederlands procesrecht naam en
adres van de wederpartij, in casu de
bijstand verlenende gemeente,
steeds bekend moeten zijn. Daarom
hebben wij de suggestie gedaan om
zowel de bijstandsverlening als de
verhaalsactie te centraliseren,
bijvoorbeeld bij het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
in de specifieke gevallen waarin om
dringende redenen de nieuwe
verblyfplaats van de vrouw niet
bekend gemaakt mag worden aan de
ex-man. De staatssecretaris wijst dat
af, omdat er paar praktische nadelen
aan verbonden zijn en omdat er een
prmcipiele beleidskeuze gedaan is
om, waar mogelijk, taken van het Rijk
te decentraliseren. Ik vind die
argumenten niet echt doorslagge–
vend. Van de orthodoxe regel dat

bijstand slechts verstrekt kan worden
door de gemeente waarin de
bijstandsontvanger woont, wordt wel
eens meer afgeweken. Volgens de
huidige bijstandswet kan het
ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid zelf in sommige
situaties bijstand verlenen aan
Nederlanders in het buitenland. Ook
mensen zonder vaste woon– of
verblijfplaats kunnen soms voor
bijstand in aanmerking komen.
Volgens een recent onderzoek heeft
ongeveer 60% van de dak– en
thuislozen een bijstandsuitkering. De
discussie over het hier geschetste
dilemma is tot dusverre onbevredi–
gend verlopen. Ik meen dat ook
minder orthodoxe mogelijkheden
serieus bekeken moeten worden. Het
is te makkelijk om met een beroep op
het decentralisatieprincipe elke
alternatieve oplossingssuggestie af
te wijzen.

Ik maak nog een andere, meer
algemene opmerking over de positie
van bijstandsvrouwen bij een
verhaalsactie op de ex-man. Ik
begrijp wel dat er redenen kunnen
zijn om bij een verhaalsactie de
gemeente en de ex-echtgenoot als
partijen aan te wijzen en de bijstands–
afhankelijke vrouw formeel buiten
die procedure te laten. Als de
bijstandsvrouw daadwerkelijk bij een
verhaalsactie betrokken wordt als
mede-handelende partij, kan het
risico ontstaan dat zij door intimidatie
van de ex-man gedwongen wordt om
zich terug te trekken of bezwaar te
maken tegen de verhaalsactie. Een
ander uiterste treedt echter op als de
gemeente de vrouw niet eens
informeert over de verhaalsactie. Het
komt soms voor dat bijstandsvrou–
wen voor het eerst en op een zeker
niet erg vriendelijke wijze door hun
ex-man op de hoogte gebracht
worden van een verhaalsactie van de
zijde van de gemeente. Ik vind dat
zeer onheus. Ik meen dat de
gemeente die verhaal wenst in te
stellen, de vrouw daarover moet
informeren en ook moet raadplegen.
De vraag of er misschien dringende
redenen zijn om van zo'n verhaalsac–
tie af te zien, moet na raadpleging
van de vrouw bekeken worden. Een
plicht om de andere ex-echtgenoot
te horen voordat een verhaalsactie
wordt ingesteld, ontbreekt in dit
wetsvoorstel. Ik drlng er daarom op
aan dat de staatssecretaris een
dergelijke fatsoensregel, hetzij via
een circulaire hetzij via toezicht van

de rijksconsulenten, indringend onder
de aandacht van gemeenten brengt.

Voorzitter! Ik vat samen. Nu de
staatssecretaris via een novelle op
twee belangrijke onderdelen
tegemoet is gekomen aan bezwaren
uit onze fractie, zullen wij dit
wetsvoorstel steunen. Het belang van
een grotere rechtsgelijkheid tussen
inwoners van verschillende gemeen–
ten geeft voor ons de doorslag.

D

Mevrouw Michiels van Kessenich–
Hoogendam (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Aan dit wetsvoorstel en
aan de novelle is een degelijke en
diepgaande schriftelijke gedachten–
wisseling gewijd. Daarom volsta ik nu
met slechts enkele opmerkingen.

Het hoofdwetsvoorstel 20598
beoogt een nieuwe regeling van de
terugvordering en het verhaal van de
verleende bijstand. Het legt een
plicht tot terugvordering en verhaal
op de gemeente die bijstand heeft
verleend met slechts een beperkte
mogelijkheid om in uitzonderings–
gevallen van terugvordering en
verhaal af te zien.

Terugvordering ziet op de vorde–
ring van de gemeente jegens degene
aan wie de bijstand is verleend. De
kring van personen jegens wie de
terugvordermg van bijstand kan
plaatshebben, is in het wetsvoorstel
uitgebreid. Blijkens artikel 59a kan
terugvordering ook plaatshebben van
degene of degenen met wie de
ontvanger van de bijstand al dan niet
gehuwd in gezinsverband samen–
woont. Er is hier sprake van een
hoofdelijke aansprakelijkheid.
Terugvordering is uiteraard alleen
mogelijk wanneer achteraf blijkt dat
de bijstand ten onrechte of tot een te
hoog bedrag is verleend. Dit zal zich
met name voordoen indien de
bijstandsgerechtigde een verkeerde
opgave heeft gedaan.

De rechtsgrond voor de verhaals–
bevoegdheid van de gemeente is een
geheel andere. Verhaal vindt plaats
jegens een ander dan de bijstandge–
rechtigde: jegens een derde, en wel
omdat die derde (veelal de ex-echt–
genoot) zijn onderhoudsverplichting
jegens zijn voormalige echtgenote
niet nakomt. Die onderhoudsver–
piichting kan voortvloeien uit een
overeenkomst tussen de echtgenoten
of de ex-echtgenoten of kan zijn
opgelegd door de rechter Dit maakt
voor de verhaalsbevoegdheid van de
gemeente geen verschil.
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Het wetsvoorstel bepaalt expliciet
dat de verhaalsbevoegdheid van de
gemeente onlosmakelijk is verbonden
aan de alimentatieplicht. Artikel 63
bepaalt: kosten van bijstand worden
tot de grens van de onderhoudsplicht
als bedoeld in boek 1 BW verhaald.
Dan volgt in datzelfde artikel een
opsomming van degenen op wie
verhaal mogelijk is. De Hoge Raad
had zich al eerder uitdrukkelijk
uitgelaten over de koppeling tussen
verhaalsbevoegdheid en alimentatie–
plicht. In een arrest van 16 maart
1990 (Rechtspraak van de week, nr.
66) — ik heb niet naar de vindplaats
in de NJ gezocht — overweegt de
Hoge Raad onder verwijziging naar
eerdere arresten waarin dezelfde
beslissing is neergelegd: de alimen–
tatierechter is niet gebonden aan een
door de verhaalsrechter omtrent
bestaan en omvang van de onder–
houdsplicht gegeven beslissing; de
verhaalsrechter is wel gebonden aan
een door de alimentatierechter
gegeven beslissing. Ik meende dat ik
mevrouw Soetenhorst hoorde
zeggen: de verhaalsrechter kan de
alimentatierechter overrulen. Ik
begrijp dat niet goed, gezien deze
junsprudentie Volgens mij is dat niet
mogelijk. De rechtsgrond voor het
verhaal van de gemeente is dus
daarin gelegen, dat de gemeentelijke
overheid als het ware via een omweg
de alimentatieplichtige dwingt, diens
plicht tot onderhoud van zijn
ex-echtgenote na te komen.

Mevrouw Soetenhorst-de Savor–
nin Lohman (D66): Ik doelde op
artikel 1:401 BW, juncto 64c, lid 2:
de mogelijkheid dat is uitgegaan van
onjuiste of onvolledige gegevens.
Dat is de ruimte die de verhaalsrech–
ter heeft.

Mevrouw Michiels van Kessenich–
Hoogendam (CDA): Ja, in die
uitzonderingsgevallen wel.

Mevrouw Soetenhorst-de Savor–
nin Lohman (D66): Dan komt er een
nieuwe uitspraakvan een andere
rechter.

De heer Heijne Makkreel (VVD):
Maar dan treedt de verhaalsrechter
in wezen ook als alimentatierechter
op.

Mevrouw Soetenhorst-de Savor–
nin Lohman (D66): Ja, maar hij doet
dan een andere uitspraak dan de
alimentatierechter. Bovendien heet

hij verhaalsrechter. Ik meen dan ook
dat hij een sterkere positie heeft

De heer Heijne Makkreel (WD):
Het gaat er juist om, dat de eerste
alimentatierechter is uitgegaan van
onvolledige gegevens. Degene die
als verhaalsrechter optreedt, neemt
op grond van de verbeterde gege–
vens allereerst de beslissing dat de
alimentatie aanvankelijk onjuist was
opgelegd en dat daarvoor een ander
bedrag behoort te worden opgelegd
Dat is de reden waarom dat op een
niveau behoorde te worden samen–
gebracht en je niet de beoordeling
van het verhaal bij de kantonrechter
moest laten.

Mevrouw Michiels van Kessenich–
Hoogendam (CDA): Ik begrijp uit de
reactie van mevrouw Soetenhorst dat
zij het volstrekt eens is met het
zojuist door mij omschreven uit–
gangspunt, vervat in de woorden van
de Hoge Raad, doch dat zij een
bepaalde uitwerking structureel wat
anders wenst te bekijken.

Voorzitter! Ik heb er zoëven op
gewezen dat de rechtsgrond voor het
verhaal van de gemeente daarin is
gelegen, dat handhaving van de
alimentatieplicht wordt afgedwon–
gen. Zo opgevat, vinden wij het
onderhavige wetsvoorstel een mooi
specimen van wetgeving die leidt tot
duidelijke en effectieve normhandha–
ving. Door de haar verleende
bevoegdheid kan de gemeente de
naleving van twee normen afdwin–
gen. Jegens degene die de bijstand
ontvangt, is dat de norm: gij zult niet
ten onrechte aanspraak maken op
gemeenschapsgelden; jegens de
voormalige echtgenoot is dat de
norm: gij zult u niet onttrekken aan
uw verplichting in het onderhoud van
uw ex-echtgenote te voorzien of bij
te dragen. Het CDA betuigt dan ook
zijn instemming met dit wetsvoorstel.
Het past geheel in de CDA-visie die
vaak wordt samengevat in de
woorden "de verantwoordelijke
samenleving". Die visie brengt met
zich dat de gemeenschap hulp biedt
aan de burger wanneer die hulp
nodig is en dat tegelijkertijd recht
wordt gedaan aan de eigen verant–
woordelijkheid van de burger.

Ik heb tot nu toe gesproken over
de ex-echtgenoot. Om misverstand
te vermijden: het wetsvoorstel geldt
ook in geval van scheiding van tafel
en bed, in welk geval het huwelijk
formeel in stand blijft, zodat men
moet spreken van echtgenoot en niet

van ex-echtgenoot. Echter, het aantal
gevallen van scheiding van tafel en
bed is dermate gering, vergeleken bij
het aantal gevallen van echtschei–
ding, dat ik toch maar blijf spreken
van ex-echtgenoot. Daar is dan ook
de echtgenoot in het geval van
scheiding van tafel en bed onder
begrepen.

De behandeling van het hoofd–
wetsvoorstel in de Eerste Kamer is
enige tijd opgeschort omdat een
aantal fracties in deze Kamer het
noodzakelijk achtte dat de verhaals–
plicht van de gemeente werd
gekoppeld aan de beperking van de
alimentatieduur. De heer Van de
Zandschulp wees daar ook al op.
Zoals bekend, ondervindt de
totstandkoming van een wettelijke
beperking van de alimentatieduur bij
echtscheiding en scheiding van tafel
en bed aanzienlijke moeilijkheden en
bij gevolg aanzienlijke vertraging.
Ook thans is nog niet te voorzien
wanneer een dergelijke regeling
kracht van wet zal krijgen, aangezien
de novelle nog steeds in de Tweede
Kamer in behandeling is.

Omdat de staatssecretaris om een
aantal door haar duidelijk uiteenge–
zette redenen grote waarde hecht
aan de spoedige inwerkingtreding
van het onderhavige wetsvoorstel
heeft zij de novelle ingediend. Deze
novelle strekt ertoe, een overgangs–
regeling te treffen waarbij voor de
zogenaamde oude alimentaties, dus
de ahmentaties waartoe reeds een
plicht c.q. waarop reeds een recht
bestaat voor de inwerkingtreding van
de wet limitering alimentatie, de
verhaalsplicht van de gemeenten
wordt beperkt tot twaalf jaar. De
CDA-fractie heeft geen bezwaar
tegen de in de novelle vervatte
regeling. Namens mijn fractie merk ik
echter uitdrukkelijk op, dat ons
akkoord met deze termijn van twaalf
jaar uitsluitend betrekking heeft op
de overgangsregeling die in de
novelle is vervat en dat wij ons thans
niet wensen uit te spreken over de
beperking van de alimentatieduur.
Ten aanzien van dat wetsvoorstel en
die novelle willen wij geheel vrij zijn.

Met betrekking tot de novelle
hebben wij een vraag aan de
staatssecretaris. Krachtens het
voorgestelde artikel 10a vangt de
termijn van twaalf jaar aan op de
datum van inschrijving van het
echtscheidingsvonnis in de registers
van de burgerlijke stand c.q. op de
datum waarop het vonnis van
scheiding van tafel en bed in kracht
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van gewijsde gaat. Als gevolg van
deze bepaling is het mogelijk dat de
verhaalsbevoegdheid van de
gemeente vervalt door verloop van
de termijn van twaalf jaar vanaf die
momenten, terwijl de gemeente in
feite slechts gedurende een kortere
termijn verhaal heeft kunnen nemen.
Dit is zo in de gevallen waarin de
alimentatieplicht niet aanvangt bij de
tijdstippen van ontbinding van het
huweiijk door echtscheiding of van in
kracht van gewijsde gaan van het
vonnis van scheiding van tafel en
bed, ofwel in de gevallen waarin die
alimentatieplicht alsdan wel aan–
vangt, maar nadien gedurende
kortere of langere tijd niet aanwezig
is. Is de staatssecretaris zich van
deze consequentie bewust? Immers,
in de memorie van antwoord op blz.
2 stelt zij, dat zij ervan uitgaat dat de
onderhoudsplichtige tot die tijd, dat
wil zeggen tot de termijn van twaalf
jaar is verlopen, zijn onderhouds–
plicht jegens de bijstandontvangen–
de echtgenoot of gewezen echtge–
noot is nagekomen, eventueel langs
de weg van verhaal. Zij gaat er dus
van uit dat er gedurende een termijn
van twaalf jaar betaling plaatsvindt of
dat er verhaal genomen wordt.
Blijkens hetgeen ik zojuist heb
gezegd, is dat niet terug te vinden in
de tekst van de novelle. Ware het
niet beter geweest om het begin van
de verhaalsbevoegdheid te koppelen
aan het begin van de alimentatie–
phcht in plaats van aan het tijdstip
van echtscheiding of scheiding van
tafel en bed. Ik merk daarbij op dat
de jurisprudentie niet eenstemmig
een duidelijk en stringent causaal
verband vereist tussen de behoefte
aan bijstand en het beëindigde
huwelijk. Veelal is een globaal
causaal verband voldoende voor de
rechter om tot het aannemen van een
alimentatieplicht te komen.

Mijnheer de voorzitter! Ik heb nog
twee vragen. De eerste vraag betreft
de blijf-van-mijn-lijf-huizen. De
Stichting blijf-van-mijn-lijf heeft een
aantal malen, ook zeer recent, haar
bezwaren tegen de voorgestelde
regeling onder onze aandacht
gebracht. De heer Van de Zand–
schulp wees daar ook op in zijn
bijdrage. Eén van die bezwaren is dat
de betrokken man, doordat de
gemeente waar de vrouw woont
verhaal komt zoeken, in ieder geval
op de hoogte raakt van het feit dat
zijn ex-vrouw in die gemeente
verblijft. Daardoor krijgt hij meer
mogelijkheden om van zijn rancune

jegens zijn ex-vrouw blijk te geven.
Ziet de staatssecretans een mogelijk–
heid om aan dit bezwaar tegemoet te
komen?

De tweede vraag betreft de datum
van inwerkingtreding van de
wetsvoorstellen. In de stukken noemt
de staatssecretaris de datum van 1
april 1992 als wenselijk. Dat is dus
niet meer mogelijk. Het is van groot
belang, ook voor de gemeenten, dat
wij zo snel mogelijk op de hoogte
worden gebracht van de datum van
inwerkingtreding. Kan zij daarthans
al een mededeling over doen? Wij
wachten de reactie van de staatsse–
cretaris met belangstelling af.

D

De heer Heijne Makkreel (VVD):
Mijnheer de voorzitter! De mij
voorafgaande sprekers hebben het
ook al opgemerkt, het wetsvoorstel
dat nu voor ons ligt, heeft een lange
en rijke geschiedenis achter zich. Wij
spreken nu immers over een
verbeterde versie van wetsvoorstel
18813, dat op 20 mei 1986 in deze
Kamer werd verworpen, 36 stemmen
voor en 38 stemmen tegen. Het werd
verworpen, niet omdat hetgeen met
het voorstel werd beoogd overwe–
gende bezwaren ontmoette, maar
omdat naar het inzicht van de
tegenstemmers de juridische
kwaliteit dermate slecht was, dat
goede bedoelingen daar niet tegenop
wogen. Ik constateer dat aan de toen
geuite kritiek tegemoet is gekomen,
zodat de technische bezwaren die
destijds tot verwerping leidden aan
het nu besprokene — en dan bedoel
ik het wetsvoorstel 20598 en niet de
novelle — niet meer kleven. Ik kan
dus reeds thans aankondigen dat
mijn fractie het voorstel zal steunen.
Niettemin kan ik daarmee niet geheel
volstaan en is er aanleiding om nog
enkele opmerkingen te maken.

In de afgelopen maanden is ons
nogal wat kritiek op dit voorstel
gezonden. Ik verwijs daarbij in het
bijzonder naar de brief van de
Stichting blijf-van-mijn-lijf van 30
maart jongstleden en de daarbij
toegezonden scriptie van mevrouw
't Hoen-Veltman. Deze verwijzing is
niet bedoeld als uitputtende opsom–
ming. In al die gevallen gaat het om
bezwaren tegen het voorstel die hun
grond vinden in de onaangename
consequenties die aan het verhaal
zijn verbonden. En hoewel ik deze
kritiek niet in alle opzichten deel - ik
kom daar nog op terug - heb ik

daarvoor in zekere mate begrip.
Daarom voel ik mij gedrongen om te
motiveren waarom ik niettemin
bereid ben om dit voorstel te
steunen.

Ik breng daarbij in herinnering dat
ik al bij de behandeling van het
eerder genoemde voorstel 18813 mij
op het standpunt heb gesteld, dat bij
de beoordeling daarvan als uitgangs–
punt moest dienen dat deze Kamer
op 11 december 1984 het voorstel
14134, bekend onder het trefwoord
"nihilbeding", heeft aanvaard, zodat
dat inmiddels wet is geworden.
Weliswaar gebeurde dat met een
krappe meerderheid, 38 tegen 34
stemmen, maartoch... Ik behoorde
destijds tot de tegenstemmers en ik
ben nog steeds van oordeel dat dit
voorstel geen wet had behoren te
worden, maar de feitelijke situatie is
nu eenmaal dat het wet geworden is.
Daarmee is vastgesteld dat de
gemeente altijd kan verhalen op een
ex-echtgenoot die voldoende
draagkracht heeft, ongeacht wat
tussen partijen onderling geldt. De
heer Van de Zandschulp heeft zojuist
uitvoerig geciteerd uit de Handelin–
gen met betrekking tot de behande–
ling van voorstel 18813. Naar mijn
mening zijn de beslissingen in wezen
genomen bij de behandeling van
14134. Daarbij is door de regering
een– en andermaal uitdrukkelijk
geweigerd, zich ermee te verenigen
dat de onderhoudsplicht in elk geval
op feitelijk aan het vroegere huwelijk
toe te rekenen behoeften diende te
berusten. Dat was voor tegenstem–
mers indertijd ook een reden te meer
om tegen te stemmen.

Ik ben het inhoudelijk helemaal
eens met de heer Van de Zandschulp
en mevrouw Soetenhorst, die
ingingen op de vraag wat de wet zou
moeten zijn. Zo luidt de wet nu
eenmaal niet, zolang het limiterings–
wetsvoorstel geen wet geworden is.
Bij de beoordeling van het onderhavi–
ge wetsvoorstel dienen wij daarmee
rekening te houden. De wetgever
dient consistent te zijn en niet iedere
paar jaar een andere koers in te
slaan. Dat het wetsvoorstel 14134
zelf een overtreding van deze
stelregel inhield, laat ik nu maar ter
zijde.

Het nu behandelde voorstel maakt
de wijziging die in december 1984 nu
eenmaal in onze wetgeving is
aangebracht operationeel. De
bezwaren die nu van verschillende
zijden tegen het onderhavige voorstel
worden ingebracht, zijn mijns inziens
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in wezen bezwaren tegen die
wijziging. Zij betreffen dus een helaas
gepasseerd station. Anders gezegd:
het gaat om achterhoedegevechten
en daarom kan ik er weinig mee
beginnen. Het is niet zuiver als door
het blokkeren van het onderhavige
wetsvoorstel een geldende wet,
zonder die te wijzigen, in een
aanzienlijk deel van het land feitelijk
buiten werking zou worden gesteld,
althans buiten toepassing zou
worden gelaten. Dat is een sluipweg
die de wetgever niet behoort in te
slaan.

Dit neernt allemaal niet weg dat de
bezwaren die vanuit privacy-oogpunt
aan het verhaal kleven — daarover is
vanmorgen al uitvoerig gesproken en
ik ga dat niet meer overdoen - niet
te ontkennen zijn. De vraag is welke
consequenties daaraan verbonden
moeten worden. Ik stel voorop dat ik
er bepaald moeite mee zou hebben
als op een ex-echtgenoot die zich
behoorlijk gedraagt, zou worden
verhaald, terwijl iemand die zich
gewelddadig gedraagt, daardoor
immuun zou worden voor verhaal.
Dat is de omgekeerde wereld. Ik heb
er dan ook bezwaar tegen als vrees
voor gewelddadigheden bij de
ontvangende partij ertoe zou leiden
dat verhaal achterwege blijft Wel
ben ik van oordeel dat het gedachte–
loos weggeven van informatie — wat
in sommige gemeenten de gewoonte
schijnt te zijn — achterwege dient te
blijven. Ik zou het op prijs stellen als
de staatssecretaris haar licht liet
schijnen in de eerste plaats over
eventuele methoden waarmee kan
worden voorkomen dat informatie
over de verblijfplaats ongewenst
bekend wordt en in de tweede plaats
over eventuele mogelijkheden om
aan gemeentebesturen richtlijnen te
geven omtrent de toepassing
daarvan. Ik sluit mij in dit verband in
hoofdlijnen aan bij wat de heer Van
de Zandschulp hierover opgemerkt
heeft.

Mijnheer de voorzitter! Met
betrekking tot de onderhoudsver–
plichtingen is op een aantal fronten
tegelijkertijd wetgeving onderhanden.
Een daarvan is de limitering van de
duur van de onderhoudsverplichtin–
gen. Reeds eerder, onder andere bij
de behandeling van 18813, heb ik
betoogd - en daar blijf ik bij - dat
de volgorde waarin de verschillende
projecten de eindstreep wellicht
zullen halen, een verkeerde is. De
regelmg van de limitering had
logischerwijze voorop horen te lopen,

ook zelfs al ten opzichte van 14134,
maar uiteindelijk dreigt die regeling
helemaal achteraan te komen.
Daardoor zitten wij bij het onderhavi
ge voorstel weer met het probleem
dat er bij 18813 ook al was. De
novelle die vandaag aan de orde is,
beoogt te bereiken wat bij de
behandeling van 18813 via een
amendement van mijn partijgenoot
Nijhuis aan de overzijde is gereali–
seerd, namelijk een limitering van de
verhaalsduur. Systematisch is dat
niet fraai, maar zonder een dergelijke
limitering zou dit voorstel wat mij
betreft - ondanks wat ik er al eerder
over heb gezegd - niet aanvaard–
baar zijn. In zoverre steun ik de
novelle dus van harte. Ik merk
nogmaals op dat de plaatsing van de
limiteringsbepaling in dit voorstel
systematisch niet deugt. Het verhaal
berust op de alimentatieplicht. Niet
het verhaal behoort gelimiteerd te
zijn, maar de basis van dat verhaal:
de onderhoudsplicht.

Er ligt dus een direct verband met
het wetsvoorstel inzake de limitering
van de alimentatieduur, dat reeds
geruime tijd op onze agenda staat,
maar dat wordt opgehouden voor de
behandeling van de daarop betrek–
king hebbende novelle in de Tweede
Kamer. Ik kan dus niet nalaten om
daarover ook iets te zeggen Mijn
woorden lopen ook op dit punt
parallel met wat de heer Van de
Zandschulp al gezegd heeft. Ik maak
daarover dus een enkele opmerking,
hoewel ik weet dat dit voorstel
eigenlijk een andere staatssecretaris
aangaat.

Uit hetgeen ik al gezegd heb over
dit punt, zal duidelijk zijn dat ik een
behoorlijke limiteringsregeling van
primair belang acht. Daarom spijt het
mij, te moeten constateren dat de op
dit moment in de Tweede Kamer
aanhangige novelle op dat voorstel
bij mij geenszins de verwachting
wekt, dat die behoorlijke limiterings–
regeling binnen afzienbare tijd
realiseerbaar zal zijn. Aan onze kritiek
op het limiteringsvoorstel wordt in
die novelle immers slechts voor een
zeer gering deel tegemoet gekomen.
Bovendien, en dat vind ik nog veel
erger, wordt het voorstel zelf
structureel in ernstige mate gekort–
wiekt. Ik vrees dus dat dit middel
erger is dan de kwaal: enerzijds
overkill en anderzijds afbraak Ik
vraag mij dus af, hoe lang het nog zal
duren eer een redelijk limiterings–
voorstel wet zal zijn geworden

Voorzitter! Ik sluit af. Ik herhaal dat

mijn fractie zich zowel met het
hoofdvoorstel als met de novelle kan
verenigen. In de uitvoeringssfeer zijn
er nog enige problemen. De antwoor–
den op de vragen die ik daarover
gesteld heb, wacht ik met belangstel–
ling af.

D

Mevrouw Bolding (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! Ik zal in mijn
bijdrage aangeven welke bezwaren
mijn fractie tegen dit wetsvoorstel
heeft. Het gaat om ex-echtgenoten
die verplicht worden om elkaar op te
zoeken om een door henzelf
ongewenste bijdrage in de kosten
van levensonderhoud te vragen
wanneer zij aanspraak maken op een
bijstandsuitkering. Dat wordt de
officiële praktijk als dit wetsvoorstel
wordt aangenomen.

De grote nadruk die wij in de jaren
negentig leggen op de economische
zelfstandigheid is in een beleid met
die uitwerking nauwelijks terug te
vinden. Aan de ene kant wordt tegen
mensen die een beroep doen op een
uitkering krachtens de Bijstandswet,
terecht nadrukkelijk gezegd dat er in
toenemende mate wordt uitgegaan
van economische zelfstandigheid,
hetgeen een actieve inzet op de
arbeidsmarkt inhoudt. Aan de andere
kant wordt een deel van hen — in de
regel de gescheiden vrouw die een
partner met een inkomen heeft —
teruggestuurd naar een afhankelijk–
heidsrelatie van die ex-partner.

De praktijk van dit moment is al dat
de mogelijkheid bestaat om bij–
standskosten te verhalen op de
ex-echtgenoot, maar van een
verplichting is geen sprake. Dat wil
mijn fractie graag zo houden. Die
biedt immers een goede mogelijkheid
om in ieder individueel geval
rekening te houden met de mogelijk–
heden en de wenselijkheid van het al
dan niet verhalen van kosten van
bijstand. Dat leidt er in de praktijk
soms toe dat wordt afgezien van
terugvordering cn verhaal. De
redenen om daar niet voor te kiezen,
kunnen uiteenlopen van het eenvou–
digweg niet gebruik wensen te
maken van de mogelijkheid die onze
wet biedt, tot pure angst voor de
gevolgen van het bekend worden van
het woonadres van degene die haar
ex-echtgenoot aanspreekt. Dat is
meestal de vrouw. Naar onze mening
dienen deze redenen te worden
gerespecteerd en serieus te worden
genomen. De vrees in het tweede
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Bolding

geval vraagt om een bijzonder
zorgvuldige procedure. Daarin
voorziet dit wetsvoorstel niet. Mijn
f ractie sluit zich graag aan bij de
vragen naar de relevantie van de
causaliteitsvraag die door anderen is
gesteld.

Onze bezwaren tegen het voorlig–
gende wetsvoorstel betreffen, kort
gezegd, de volgende punten. Ten
eerste, het wijzigen van de mogelijk–
heid van verhaal in een verplichting
tot verhaal beperkt de mogelijkheid
van gemeenten om, naar eigen
inzicht en inspelend om bijzondere
individuele omstandigheden, tot een
ander besluit te komen dan de
terugvordering en het verhaal van
bijstand. Ten tweede, het vergroot de
afhankelijkheid van vrouwen, om wie
het in verreweg de meeste gevallen
zal gaan, van hun ex-echtgenoot,
hetgeen ook niet past in een beleid
dat is gericht op economische
zelfstandigheid. Ten derde is er bij
gevaar van ernstige bedreiging
onvoldoende garantie dat woona–
dressen geheim blijven. Ook de
blijf-van-mijn-lijf-huizen hebben op
dit bezwaar gewezen. Ik sluit graag
aan bij de vraag van mevrouw
Michiels van Kessenich naar de
mogelijkheden die de staatssecreta–
ris eventueel ziet om aan deze
bezwaren tegemoet te komen.

Om de aangegeven redenen voelt
mijn fractie er weinig voor, wetsvoor–
stel 20598 te steunen. Met wets–
voorstel 22379, dat beoogt een
beperking aan te brengen in de tijd
gedurende welke er kan worden
teruggevorderd en verhaald, hebben
wij eveneens grote moeite. Daarmee
wordt immers voortgebouwd op de
gedachtengang van het eerste
wetsvoorstel. Echter, wij zullen onze
steun niet aan dit wetsvoorstel
onthouden om de gevolgen in de tijd
gemeten nog enigszins te beperken.

D

Staatssecretaris Ter Veld Mijnheer
de voorzitter! Ik ben de Kamer
dankbaar voor het feit dat zij bereid
is om deze wetsvoorstellen thans af
te handelen. Ik zeg dit niet alleen
omdat deze afhandeling mij van een
financieel probleem verlost; ik heb
wel eens gezegd dat elke werkdag
dat deze voorstellen niet tot wet zijn
verheven, ergens een miljoen moet
worden gevonden. Een ander
belangnjk aspect is dat van de
rechtsgelijkheid. Sommige gemeen–
ten zijn vrij stringent bij het toepas–

sen van de verhaals– en terugvorder–
ingsmogelijkheid maar andere
gemeenten zijn wat dit betreft
terughoudend. Het is van belang dat
hierover duidelijkheid ontstaat.

Deze zaak is al lange tijd in
discussie. Alle woordvoerders
hebben er niet ten onrechte op
gewezen dat op 20 mei 1986 de
Eerste Kamer met een geringe
meerderheid het wetsvoorstel ter
zake van mijn voorganger verwierp.
Het is ook in ambtelijke zin een
unieke ervaring dat men dat met een
wetsvoorstel in de Eerste Kamer mag
meemaken; dat blijft je lang bij. Het
is een goede zaak dat dit nu wordt
afgehandeld. De Eerste Kamer gaf
indertijd als kritiek aan dat als gevolg
van eerder tot stand gekomen
wetgeving in feite twee invalshoeken
golden, namelijk die van het alimen–
tatierecht en die van de Bijstandswet.
Daarom is met betrekking tot het
onderhavige wetsvoorstel gekozen —
ik doel nu in het bijzonder op het
verhaal bij de (ex)echtgenoot - voor
een directe aansluiting bij het
alimentatierecht.

Ik heb overigens het gevoel gehad
dat ik met mijn collega Kosto een
merkwaardig soort roltrapeffect had.
Elke keer dat ik dacht dat ik ergens
was, bleek hij weer met iets anders
bezig te zijn en moest ik daarop
wachten. De alimentatieduur is
terecht een punt van discussie.
Natuurlijk zal ik nu niet spreken over
de inhoud van de novelle over dat
onderwerp die nu bij de Tweede
Kamer berust, maar de opmerkingen
die hierover, over mijn hoofd heen, in
de richting van de heer Kosto zijn
gemaakt, zullen zeker nagalmen, ook
in de nieuwbouw aan de overzijde.
Omdat ik het onmogelijk vond,
gemeenten te verplichten om ook bij
zeer lang geleden uitgesproken
echtscheidingen alsnog op zoek te
gaan naar eventuele ex-partners, heb
ik het van belang geacht dat
duidelijkheid zou worden geschapen
over het tijdstip waarop gemeenten
zouden mogen ophouden met
terugvordering en verhaal. In dit
verband is gekozen voor het tijdstip
van twaalf jaar nadat de echtschei–
ding is bepaald en daarbij is aange–
sloten bij het wetsvoorstel inzake de
limitering van de alimentatieduur. In
de toekomst, wanneer dit wetsvoor–
stel tot wet wordt verheven, zullen
voor alsdan nieuwe gevallen de in die
wet opgenomen regels worden
gevolgd.

Mevrouw Soetenhorst-de Savor–
nin Lohman (D66): Ik heb uit de
bijdrage van mevrouw Michiels van
Kessenich begrepen, dat het zeer
twijfelachtig is of de termijn van
twaalf jaar in het wetsvoorstel
gehandhaafd blijft.

Staatssecretaris Ter Veld: Voor alle
oude gevallen geldt, dat de gemeen–
te een beperkmg tot twaalf jaar in
acht moet nemen voor de terugvor–
dering. Oude gevallen zijn alle
gevallen waarin een uitspraak is
gedaan voordat de alimentatieduur is
gewijzigd. Dat wordt mede afhanke–
lijk van de behandeling van de
novelle van collega Kosto. Voor alle
nieuwe gevallen geldt wat alsdan in
het wetsvoorstel staat en daar
kunnen noch u noch ik op vooruitlo–
pen, want het wetsvoorstel is in
behandeling bij de Tweede Kamer.
De heer Van de Zandschulp heeft er
al een enkele opmerking over
gemaakt. Mevrouw Michiels van
Kessenich heeft erop gewezen dat
haar standpunt hier geenszins
betekent dat collega Kosto daar
consequenties uit mag trekken voor
zijn wetgeving. De heer Heijne
Makkreel zal bij dat wetsvoorstel
opnieuw de discussie over het
nihilbeding aanvangen. Dat is naar
zijn mening het relevante moment
om opnieuw te verklaren dat er
rekening mee wordt gehouden als
echtelieden met elkaar afspreken dat
zij elkaar na de scheiding niet rneer
lastig zullen vallen

De heer Heijne Makkreel (WD): Ik
meen duidelijk te hebben gemaakt
dat ik het nihilbeding als een
voldongen feit accepteer. Ik heb nog
enige problemen met de limitering.

Staatssecretaris Ter Veld: Zeker,
maar wat er ook in het nieuwe
wetsvoorstel, wanneer het ooit ook in
het Staatsblad zal komen, staat, dat
geldt voor alsdan nieuwe gevallen. Ik
sluit volstrekt aan bij wat in wijsheid
zal worden besloten over de alimen–
tatie. Na de kritiek van de Eerste
Kamer heb ik besloten dat het goed
is, hiervoor geen nieuwe normering
te zoeken.

Het interruptiedebatje over de
beslissingen van de alimentatierech–
ter was voor mij zeer verhelderend. Ik
bekijk het, zo zeg ik mevrouw
Bolding, ook vanuit de sociale
mvalshoek Wat vreemd eigenlijk, dat
wij van een werkgever wel verwach–
ten dat hij, zeker als hij iemand lang
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Ter Veld

in dienst heeft gehad, rekening houdt
met een ruime ontslagperiode,
waarin hij nog veel verplichtingen
heeft. Ik herinner mij de grote woede
van werknemers van Ford in 1981.
De Ford-directie sprak: wij hebben u
als werknemers geleend van de
samenleving en wij geven u terug aan
die samenleving. Zo van: bedankt! Zo
gemakkelijk kan een werkgever niet
af van zijn verplichtingen ten
opzichte van zijn voormalige
werknemers. Een werkgever behoort
in zo'n geval met een goed sociaal
plan te voorzien in een fatsoenlijke
financiële afvloeiingsregeling.

Die invalshoek heb ik ook voor het
contract waaruit de echtscheiding
voortvloeit. Een echtgenoot kan niet
zo maar zeggen: schat, dat was het
dan; het was een leuk huwelijk, maar
ik geef je nu weer over aan de
verantwoordelijkheid van de samen–
leving. Ik vind dat in zo'n geval de
samenleving, de betaler van de
bijstandsgelden, het recht en de
plicht heeft om in redelijkheid
terugvordering van de bijstandsgel–
den, in dit verband door verhaal, toe
te passen. Ik vind ook dat het redelijk
is daar een bepaalde beperking aan
te stellen; vandaar de twaalf jaar.
Wanneer mensen echter ten opzichte
van elkaar, of zij het nu puur uit vrije
keuze of op andere gronden doen,
afspreken, terug te vallen op de
gemeenschap, maar de ander niet
lastig te vallen, moeten zij meer
redenen hebben dan dat zij het
vervelend vinden. Dat kan niet na een
huwelijk waarbij men, met kleine
lettertjes en al, een zekere onder–
houdsplicht ten opzichte van elkaar
heeft gehad.

Ik wijs erop dat de onderhouds–
plicht, de causaliteit, niet altijd per
definitie aanwezig is. Ik mag hier
geen nieuwe jurisprudentie maken,
want dat zou ontzettend onhandig
zijn. Dus heb ik wat voorbeelden
opgezocht uit de bestaande uitspra–
ken. Daarbij valt bijvoorbeeld mijn
oog op een uitspraak van de
rechtbank in Amsterdam van 24
december 1986, in een zaak waarin,
mede met het oog op de opvang van
de kinderen na de echtscheiding, een
vrouw bijstand aanvroeg. Zij had
tijdens het huwelijk inkomen uit
arbeid gehad, maar belandde
uiteindelijk via de Ziektewet en de
WWV in de bijstand. De gemeente
zocht verhaal bij de ex-echtgenoot.
De rechtbank wees dat af, omdat
vaststond dat de vrouw zowel tijdens
het huwelijk als na de echtscheiding,

toen de kinderen van de partijen nog
jonger waren als op het moment
waarop verhaal werd mgesteld, in
eigen ievensonderhoud had kunnen
voorzien. Van de inmiddels ontstane
behoeftigheid van de vrouw kon niet
gezegd worden, dat zij verband hield
met het ontbonden huwelijk of de
zorg voor de kinderen.

Er is ook een uitspraak van de
kantonrechter in Utrecht van 4
november 1986, waarbij een vrouw
een beroep deed op de Bijstandswet
om een omscholingscursus te
kunnen volgen, waarvoor zij van het
GAB toestemming had verkregen.
Ook in dat geval oordeelde de
kantonrechter dat de vrouw in
redelijkheid in staat was, zich
voldoende inkomsten te verwerven,
zodat er geen sprake was van een
onderhoudsverplichting van de man.
Omdat de samenleving meegroeit,
zien wij in de jurisprudentie dat de
onderhoudsplicht van de man niet
altijd per definitie tot gevolg behoeft
te hebben dat er sprake is van
alimentatie of van verhaal door de
gemeente. Maar in de gevallen
waarin men wel had kunnen betalen,
maar verkoos om dat niet te doen,
heeft de samenleving naar mijn
mening het recht om te verhalen.
Mevrouw Michiels van Kessenich
wees er ook op door het aangeven
van de tweezijdige norm: enerzijds
"Gij zult trachten, in uw eigen
onderhoud te voorzien" en anderzijds
"Gij zult de verplichtingen nakomen
jegens degenen voor wie gij onder–
houdsplichtig zijt". Ik zeg het nooit
zo normatief, maar op zichzelf ben ik
het volstrekt met die invalshoek eens.

De plicht van gemeenten om
verhaal toe te passen of terugvorde–
ring in te stellen, blijft natuurlijk
maatwerk. Dat betekent dat het in
individuele gevallen bij kennelijke
hardheid altijd mogelijk is, niet of niet
onmiddellijk tot verhaal over te gaan.
Wat dat betreft, is de opmerking van
mevrouw Soetenhorst dat er geen
sprake meer zou zijn van maatwerk,
onjuist. Maar het categoraal afzien
van verhaal, het grote verschil tussen
burgers in verschillende gemeenten,
vervalt. Er is een verplichting, maar
met de mogelijkheid - daarvoor is
het een bijstandswet — om met
aanzien des persoons en gelet op de
situatie ervan af te zien. Ik kom er
straks nog over te spreken als ik toe
kom aan de mogelijkheid om met
name vrouwen te beschermen tegen
kwaadwillende, malicieuze en
rancuneuze mannen die bij het weten

van hun adres misschien tot andere
acties zouden overgaan dan tot het
betalen van hun verplichtingen, maar
eerst reageer ik op een aantal
opmerkingen over emancipatie van
mevrouw Soetenhorst en mevrouw
Bolding.

Inderdaad behoort de invalshoek
- zie ook de discussie over het
meisjesbeleid vanaf 1990 - te zijn
dat wij eigenlijk zouden moeten
uitkomen bij de situatie waarin de
samenleving aan een ieder voldoen–
de mogelijkheden biedt om door
eigen arbeid in het eigen onderhoud
te voorzien. Nu, wij weten allen dat
dit meer vereist dan een enkele zin in
een emancipatienota. Het vereist een
reorganisatie van de structuur van
betaalde arbeid - denk aan regelin–
gen op het gebied van ouderschaps–
verlof en zwangerschapsverlof —
voldoende kinderopvang, aanpas–
singsmogelijkheden van werktijden
en meer inzet van mannen bij taken,
onbetaalde arbeid, waarvan ze
denken dat die bij vrouwen behoren.
Eens zal het dan ook in Nederland
normaal zijn dat iedereen, ongeacht
sekse, zowel een eigen inkomen
verdient als de zorg draagt voor
zichzelf en eventueel voor kinderen.
Dan behoeven wij ook niet meer te
spreken over financiële en andere
onderhoudsplichten, maar nu
bevinden wij ons nog in een tussen–
fase. Ik weet dat volgens de jurispru–
dentie ook de kantonrechter wel eens
heeft uitgesproken dat er geen
sprake van onderhoudsplicht
behoefde te zijn, omdat de betrokke–
nen al tijdens het huwelijk beiden op
eigen benen stonden, maar er zijn
ook andere situaties. Met de nieuwe
Bijstandswet probeer ik gemeenten
te activeren, ook alleenstaande
vrouwen met jonge kinderen met
behulp van scholing en kinderopvang
in staat te stellen, weer op eigen
kracht door het leven te gaan. Maar
er is ook uitdrukkelijk een individuele
beoordelingsmogelijkheid in opgeno–
men. Er wordt dus niet meer
uitgegaan van een bepaalde catego–
rie die in verband met de leeftijd van
de kinderen niet in staat wordt
geacht, te werken. Nee, er wordt
bekeken hoe iemand, man of vrouw,
in staat kan worden gesteld om uit
de bijstand te komen en op eigen
kracht verder te gaan. Ik hoop dat er
vanuit die invalshoek ook weinig
verhaalsacties nodlg zullen zijn en
dat de gemeenten in plaats van het
passieve proberen om de kosten
uiteindelijk te verhalen, actief zullen
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Ter Veld

bekijken hoe zij mensen kunnen
steunen om zelf een inkomen te
verwerven. Ik denk dat het voor het
zelfbewustzijn, de trots en het
welbevinden van individuen beter is
dan het tot aan de AOW aangewezen
zijn op de bijstand, ook als de
kinderen groter zijn.

Mevrouw Soetenhorst-de Savor–
nin Lohman (D66): Wil de staatsse–
cretaris ook ingaan op de vraag
welke maatregelen zij denkt te
nemen om eventuele anti-emancipa–
toire effecten te verkleinen en met
name op de evaluatie? Er worden nu
allerlei veronderstellingen geuit dat
er in de nieuwe situatie zowel
rechtsgelijkheid als differentie zal
zijn, maar hoe zal dit in de praktijk
werken? Hoe wordt de vinger aan de
pols gehouden?

Staatssecretaris Ter Veld: In mijn
korte schets van het emancipatiebe–
leid heb ik aangegeven hoe wij
anti-emancipatoire tendensen, die
niet alleen uit deze wet voortvloeien,
maar ook in de samenleving aanwe–
zig zijn, willen vermijden. Dat vraagt
een breed beleid, waarbij de
invalshoek moet zijn dat mannen ook
meer thuis moeten werken en
vrouwen meer een eigen inkomen
moeten hebben. Als wij nu in dit
kader bekijken hoe wij omgaan met
de wetgeving met betrekking tot
terugvordering en verhaal, moet ik
zeggen dat dit een onderdeel wordt
van de gehele nieuwe bijstandswet–
geving. Daarbij houden wij de vinger
aan de pols. Ik heb niet de indruk dat
ik per subonderdeel van de wetge–
ving evaluaties moet toezeggen. Ik
wil wel toezeggen dat ik in het kader
van de normale onderzoeksprogram–
ma's hieraan aandacht zal besteden.
Om per subonderdeel een evaluatie
te geven hoe het uitwerkt bij
echtscheiding, lijkt mij niet zo
verstandig. Wij doen regelmatig
onderzoek naar activiteiten voor
specifieke doelgroepen in de
Bijstandswet. Hierbij zullen wij daar
zeker naar kijken. Eén van de angsten
die ik wel heb, is dat wij moeten
opletten dat straks de ex-echtgenoot
niet probeert zijn ex-echtgenote naar
de arbeidsmarkt te jagen, als de
gemeente vindt dat dat in redelijk–
heid nog niet van haar gevergd kan
worden.

Afzien van verhaal is zeker een
mogelijkheid, maar niet op grond van
eigen keuzen tussen echtelieden.
Men heeft in dat verband pas wat te

kiezen als men ook daadwerkelijk op
eigen benen staat en heeft gestaan.
Men kan niet gewoon zeggen dat
men ervan afziet.

De vraag over het adres is heel
reëel. Op zichzelf moet de gemeente
die bijstand verhaalt, inderdaad als
gemeente bekend zijn.

De heer Van de Zandschulp heeft
gevraagd of het niet centraal kan
gebeuren. In de huidige Bijstandswet
bestaat inderdaad een mmisteriële
regeling, waarbij over de hele wereld
verspreid aan 800 mensen centraal
bijstand wordt verleend. Bij de
herinrichtig Algemene bijstandswet
heb ik voorgesteld om dat artikel te
laten vervallen. Dat betekent niet dat
die 800 mensen uit de bijstand
worden gezet, maar een centrale
bijstandsverlening is vanuit de aard
van de bijstand bijna onmogelijk. Je
kunt nooit alleen de terugvordering
of het verhaal centraal regelen. Dan
moet je ook naar de situatie kunnen
kijken Het kan natuurlijk niet zo zijn
dat de gemeente de vrouw buiten de
informatie houdt dat een dergelijke
actie zal worden ingesteld. Voordat
tot verhaal kan worden besloten, zal
in het algemeen eerst de bijstand–
saanvrager zelf moeten worden
aangesproken. Gevraagd zal worden
waarom men bijstand aanvraagt. Is
de echtscheiding nog niet uitgespro–
ken, dan kan de gemeente vragen of
men een alimentatieverzoek bij de
echtscheiding wil voegen. Is de
echtscheiding al uitgesproken, dan
kan de gemeente vragen om de man
daarop aan te spreken. Ik ga dus
even uit van de traditionele situatie.
Als de vrouw zegt dat dit absoluut
niet kan, zal de gemeente de vrouw
inderdaad moeten meedelen dat de
gemeente die vordering niet namens
haar, maar namens de gemeente zelf
mstelt Het is dus niet zo als bij de
kinderalimentatie en de raden voor
de kinderbescherming. De gemeente
doet dat zelf, omdat zij bijstand
uitkeert waarvoor een ander verant–
woordelijk kan worden gesteld.

Het feit dat ik hier uitdrukkelijk wil
zeggen dat ik vind dat de gemeente
zo'n gesprek moet voeren, betekent
dat wij dit ook in de informatie aan
de gemeente kunnen meedelen. Of ik
dat in een circulaire zal doen, weet ik
niet, want dan slaat iedereen meteen
weer op tilt omdat het een circulaire
is. Bij informatie over de nieuwe
wetgeving zullen wij de gemeenten
zeker duidelijk maken dat hierover
een gesprek moet worden gevoerd,
ook om de betrokken bijstandontvan–

ger, in dit geval vaak een ontvang–
ster, in staat te stellen om duidelijk te
maken waarom zij van mening is dat
het verstandiger is om het niet te
doen. Alle bezwaren die zij kan
hebben, moeten ook naar voren
kunnen worden gebracht. Dat kan bij
voorbeeld zijn dat hij haar in elkaar
komt slaan als hij erachter komt waar
ze woont. Met de heer Heijne
Makkreel ben ik het natuurlijk
volstrekt eens dat het niet zo moet
worden — ik noemde het de grote
leugen — dat er wordt verhaald als
een man keurig bereid is om op zich
te iaten verhalen, ook al vindt hij het
vervelend, en dat wij ons terughou–
dend opstellen als de man dreigt om
de boel te "verbouwen" als er wordt
verhaald. Maar desalniettemin heeft
de gemeente natuurlijk ook de
mogelijkheid om in dat soort gevallen
het verhaal uit te stellen c.q. niet in
te stellen. Het moet echter geen
gewoonte worden, want dan krijgen
wij de situatie waarin het dreigen met
geweld kan betekenen, dat geen
rekening wordt gehouden met de
normale verplichtingen die je hebt
om iets te betalen. Ik zal de gemeen–
ten dan ook duidelijk maken dat het
klakkeloos even aangeven van het
adres — zeker als iemand in een
blijf-huis zit, zouden op die manier de
toch redelijk beschermde adressen
van deze huizen bekend worden —
niet de bedoeling is. Ik zal dat bij de
voorlichting over deze wet zeer
nadrukkelijk aan de orde stellen. Het
feit dat de gemeente een schade
heeft die zij kan verhalen en dus
moet verhalen, betekent ook dat de
gemeente de plicht heeft om ervoor
te zorgen dat de bijstandscliënt naar
het mogelijke wordt beschermd in
haar privacy en zeker in haar
lichamelijke integriteit. Ik zal daar in
de voorlichting uitdrukkelijk aandacht
aan besteden.

Dan de vraag van mevrouw
Soetenhorst of de gemeenten wel
voldoende doen aan voorlichting over
al datgene wat er hoort rondom en
bij bijstandsverlening Bij de decen–
tralisatie van de bijzondere bijstand
heb ik daar de aandacht van de VNG
voor gevraagd. De VNG gaf daarbij
aan dat naar haar mening voldoende
activiteiten door de gemeenten
werden ontplooid. Ik denk dat wij hier
bij de herinrichting van de Algemene
bijstandswet opnieuw naar zullen
kijken. Nogmaals, het blijft in de
eerste plaats een verantwoordelijk–
heid van de gemeenten zelf. Ik wijs er
echter op dat op het terrein van de
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Ter Veld

algemene informatie over de
wetgeving ook vrij veel wordt gedaan
vanuit het voorlichtingscentrum
sociale verzekering van ons departe–
ment.

Voorzitter! Ik vind het opvallend,
maar geruststellend dat niemand
heeft gesproken over de terugvorde–
ring. Het zal duidelijk zijn dat bij het
verhaal op echtgenote bij terugvor–
dering nog even de kantonrechter
wordt ingeschakeld, omdat wij in
afwachting zijn van het hele nieuwe
bestuursrecht in de Algemene
bijstandswet. Dat zal allemaal in de
herinrichting en in de nieuwe
algemene bestuurswet weer
schitterend bij elkaar komen in een
logische procedure.

Wanneer gaat deze wet in? Gezien
het bestuursakkoord met de VNG
ben ik verplicht, altijd drie maanden
af te wachten tussen de plaatsing
van een wetsvoorstel in het Staats–
blad en het moment waarop de
gemeenten de invoeringsverplichting
daadwerkelijk geacht worden uit te
voeren. Als het wetsvoorstel door
deze Kamer wordt aangenomen, kan
het voor 1 mei in het Staatsblad
staan. Dat kan betekenen dat de wet
formeel in werking treedt op 1
augustus. Meestal plegen wij nog
even overleg met de gemeenten of
dat de meest verstandige datum is,
bij voorbeeld gelet op de vakantiepe
riode. De datum van 1 augustus lijkt
mij het logische moment van
inwerkingtreding van de wet. Eerder
kan niet en later lijkt mij niet echt
noodzakelijk, daar veel gemeenten
zich al hebben kunnen voorbereiden
op inwerkingtreding van deze wet.

Voorzitter! Ik heb de indruk dat wij
met dit wetsvoorstel toch weer een
stap verder op weg komen wat
betreft aan de ene kant de rechtsge–
lijkheid en aan de andere kant het
duidelijk maken dat bijstand een
recht is, zoals ook door mevrouw
Michiels van Kessenich duidehjk is
gemaakt, maar dat dit recht hoort bij
die situaties waarin je niet kunt
beschikken over eigen middelen van
bestaan. Wie een huwelijk sluit, gaat
daarmee een aantal verplichtingen
aan — het is misschien wat vreemd
dat ik dit zeg, want ik ben op dit punt
niet zo traditioneel — die niet meteen
zijn verlopen op het moment van
echtscheiding. Wat dat betreft is het
een goede zaak dat ook de wetgever
de moraal duidelijk tot uitdrukking
brengt in de wetgeving. Bijstand is
een goed recht, echtscheiding is
ieders recht, maar men wordt in rede

geacht, de financiële verplichtingen
tot zijn eigen verantwoordelijkheden
te rekenen. Daarvoor biedt deze wet
een ondersteuning.

Voorzitter! Ik meen hiermee alle
vragen beantwoord te hebben. Zo
niet, dan hoor ik dat wel in een
eventuele tweede termijn.

D

Mevrouw Soetenhorst-de Savor–
nin Lohman (D66): Voorzitter! Ik
ben de staatssecretaris dankbaar dat
zij een aantal punten weer even heel
helder naar voren heeft gebracht. Wij
hebben in de discussies tussendoor
weer wat pregnante punten belicht.

Ik merk dat wetgeving waar
Financiën behoefte aan heeft en die
dus geld oplevert, snel overal
doorheen geloodst wordt. Ik neem
aan dat het wetsvoorstel voor
limitering van de alimentatieplicht
niet hieronder valt. Dat is al van
1985/1986. Kan de staatssecretaris
nu ook eens gezwinde spced
hierachter zetten?

De staatssecretaris zegt dat de
evaluatie van voorliggend wetsvoor–
stel onderdeel wordt van de evaluatie
van de gehele herziening van de
bijstand, die nog behandeld moet
worden, en dat hiervoor geen
specifiek onderzoek mogelijk is. Dit
lijkt mij juist heel goed mogelijk. Het
is een wet die een bepaalde catego–
rie treft. Het onderzoek door 't
Hoen-Veltman van de rechtswinkel in
Utrecht is al genoemd. Ik zal het zeer
waarderen als de staatssecretaris
bevordert dat zo'n type instituut dit
onderzoek doet. Mijn ervaring met de
onderzoekingen van de Sociale-ver–
zekeringsraad, die kwantitatieve
bundeling, is niet zodanig dat ik
verwacht dat het echt de vinger zal
leggen op het sociaal hygienische
element dat de nieuwe wetgeving
gaat missen.

Staatssecretaris Ter Veld: De
Sociale-verzekeringsraad heeft geen
enkele onderzoeksbevoegdheid voor
de uitvoering van de Algemene
bijstandswet Ik bedoelde het
onderzoek dat wij zelf doen. Ik heb
onlangs de Kamer een rapport
toegezonden van onderzoek naar de
positie van Surinaamse en Antilliaan–
se mensen in de Bijstandswet. Ik heb
laatst een rapport uitgebracht van
onderzoek naar de positie van
gescheiden, herintredende vrouwen
in de Bijstandswet. Hieruit blijkt dat
dit een zeer gedifferentieerde groep

is. Binnenkort krijgt de Kamer een
rapport over herintredende vrouwen,
voor een deel in de Bijstandswet. Dit
soort onderzoek is door Sociale
Zaken en Werkgelegenheid geënta–
meerd en door verschillende
instituten uitgevoerd. Hierin gaat het
erom hoe het verloopt met verschil–
lende groepen die een beroep op de
Bijstandswet doen en vooral hoe wij
hen kunnen ondersteunen om zo snel
mogelijk uit de bijstand te komen. In
dit kader kan ik naar de gescheiden
vrouwen kijken. De evaluatie van het
verhaal zal ik doen, zoals in de
stukken staat, maar dan gaat het
vooral om de vraag of de gemeenten
er goed mee uit de voeten kunnen en
of er geen financieel probleem is.

Mevrouw Soetenhorst-de Savor–
nin Lohman (D66): Het heeft
kennelijk uw aandacht, maar er zitten
ook wat juridische kanten aan.
Daarom meen ik dat een onderzoeks–
groep die meer in die hoek werkt,
nuttig en goed onderzoek kan doen.

Een ander punt op het juridische
vlak is de schending van de privacy
die het gevolg van deze regeling kan
zijn doordat sociale recherche bij de
bijstandsontvanger mogelijk is. In de
scriptie van 't Hoen is hiervoor een
serie argumenten te vinden, geba–
seerd op de jurisprudentie die er al
is, zoals het Marckx-arrest, het
Airey-arrest en het Gaskin-arrest. Dit
is een gevoelig punt, waarop de
staatssecretans nog niet is ingegaan.

D

De heer Van de Zandschulp
(PvdA): Voorzitter! Ik dank de
staatssecretaris voor haar beant–
woording. Op twee van mijn verzoe–
ken heeft zij positief gereageerd. Zij
zal gemeenten erop wijzen dat het
adres van een vrouw niet klakkeloos
verstrekt kan worden en indringend
onder de aandacht van de gemeen–
ten brengen dat bij een bijstandsver–
haalsactie de vrouw geïnformeerd en
geraadpleegd moet worden. Ik ben
haar op deze twee punten erkentelijk.

Ik ben nog niet tevreden, de
staatssecretarls waarschijnlijk ook
niet, over het dilemma dat intimidatie
en geweld niet beloond mogen
worden.

Ik vind dat wij er wat langer over
moeten nadenken of wij niet een
oplossing kunnen vinden voor dit
dilemma. Ik hoor nu dat 800
Nederlanders in het buitenland
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Van de Zandschulp

bijstand krijgen. Dat zijn er meer dan
ik dacht. Ik denk dat, als wij een
centrale bijstandsverstrekking en
verhaalsprocedure in de gewraakte
gevallen waarover wij het vandaag
hebben, zouden overwegen, het toch
om een kleiner aantal dan 800 zou
gaan: enkele tientallen, misschien
een paar honderd, maar geen 800,
zo denk ik.

Ik weet dat, als het gaat om de
positie van dak– en thuislozen, er ook
altijd moeilijke problemen zijn, in de
zin van: waar verblijft betrokkene en
heeft hij wel een vaste woon– en
verblijfplaats? Ik constateer dat het
soms toch ook mogelijk is om wat
creatieve oplossingen te vinden in
sommige noodsituaties die zich dan
voordoen.

Mijn enige verzoek aan de
staatssecretaris is dat zij nu eens met
een paar ambtenaren en een paar
andere betrokkenen om de tafel gaat
zitten en er eens over gaat brainstor–
men of daar niet een oplossing voor
te vinden is, waarbij niet het beginsel
van decentralisatie terstond onover–
komelijkheden oplevert of waarbij er
aan een klein praktisch probleem zo
zwaar getild moet worden dat men
zegt: oké, het kan dus niet. Ik vind
dat de conclusie "het kan dus niet op
een andere wijze" te snel getrokken
is. Ik pleit er alleen maar voor om
daar toch nog even wat creatief over
na te denken.

D

Mevrouw Michiels van Kessenich–
Hoogendam (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Ook ik dank de staatsse–
cretaris voor haar duidelijke beant–
woording van de vragen. Ik heb nog
drie punten.

Het eerste punt betreft het begin
van de twaalfjaarstermijn. Ik heb de
staatssecretaris daarover met name
de vraag gesteld waarom zij heeft
aangesloten bij het moment van het
einde van het huwelijk, c.q. het in
kracht van gewijsde gaan van de
scheiding van tafel en bed, en
waarom niet bij het begin van de
alimentatieplicht. Zij heeft daarop
geantwoord dat zij heeft aangesloten
bij het begin van de beperking van de
alimentatieduur. Maar dat is
natuurlijk iets heel anders. Het
spreekt vanzelf dat de alimentatie–
plicht in theorie pas kan beginnen bij
het einde van het huwelijk, want
daarvoor is er een onderhoudsplicht
krachtens het huwelijk. In theorie kan
hij dus pas beginnen bij het einde van

het huwelijk c.q. scheiding van tafel
en bed. Of hij in feite daar begint, is
een heel andere vraag. Dat hangt
namelijk niet alleen af van de
behoeftigheid van de gerechtigde,
maar ook van de draagplicht van
degene die moet betalen. Dus men
kan zich heel goed een situatie
indenken waarin de alimentatieplicht
pas gerealiseerd wordt op een later
moment. En dan brengt de inhoud
van deze novelle toch mee dat de
gemeente niet gedurende twaalf jaar
verhaal zal kunnen uitoefenen,
hoewel de staatssecretaris dat
eigenlijk wel zou willen. Ik blijf
derhalve bij mijn mening dat in de
novelle niet is neergelegd wat zij er
eigenlijk in had willen neerleggen,
zodat er bepaalde gevallen zijn
waarin zij eigenlijk te kort komt door
de tekst van de novelle. Daar is nu
toch niets meer aan te doen. Ik wil
het wel signaleren.

Ik heb met enige verbazing deze
staatssecretaris die ook de emanci–
patieportefeuille behartigt, de
parallel horen trekken tussen
enerzijds het huwelijk, de relatie
man/vrouw, en anderzijds de relatie
werkgever/werknemer. Ik begrijp
heel goed wat zij bedoelt. Zij bedoelt
te zeggen, zo denk ik, dat er een
verbondenheid is en dat je die band
niet in één keer zo maar kunt
opzeggen, in de trant van: schat, ga
nu maar terug naar de gemeenschap;
of: werknemer, ga nu maar terug
naar de gemeenschap. Maar om nu
juist deze parallel te trekken, want zij
weet natuurlijk heel goed dat tussen
werkgever en werknemer een
gezagsverhouding heerst die wij nu
juist in het huwelijk godzijdank
hebben opgeheven, vind ik toch een
beetje vreemd.

Een derde punt is dat de staatsse–
cretaris de toezegging heeft gedaan,
naar aanleiding van een vraag van de
heer Van de Zandschulp, dat zij aan
de gemeente zou laten weten dat bij
de uitoefening van verhaal de
bijstandsgerechtigde, veelal de
vrouw, moet worden geïnformeerd
en geconsulteerd. Op zichzelf lijkt mij
dat juist. Ik heb er geen enkel
bezwaar tegen. Ik wil alleen wel
waarschuwen dat dit niet tot
ongerechtvaardigde verwachtingen
moet leiden, want de gemeente is nu
eenmaal krachtens dit wetsvoorstel
verplicht om dat verhaal uit te
oefenen, ook ingeval de vrouw daar
bezwaar tegen heeft, tenzij het
uitzonderingsgeval van de drmgende
reden zich voordoet. Dat is een

uitzonderingsgeval en uitzonderingen
moeten beperkt worden toegepast.

D

De heer Heijne Makkreel (WD):
Mijnheer de voorzitter! Ik ben de
staatssecretaris erkentelijk voor haar
antwoorden. Aanvankelijk had ik
laten weten dat ik van repliek zou
afzien. Ik sta hier nu toch, omdat ik
mij even wil mengen in de discussie
over de duur van twaalf jaar. Ik heb
het daar niet over gehad, omdat ik
het vrij logisch vond dat een en ander
aansluit bij wat op het ogenblik in het
limiteringsvoorstel is aangegeven.
Wel merk ik op dat wij er bij de
behandeling van dat voorstel vrij
ernstige kritiek op hebben uitgeoe–
fend. Ik ben mevrouw Michiels van
Kessenich zeer erkentelijk dat zij die
kritiek nu ook gaat uitoefenen. Dat
belooft wellicht enige steun in de
toekomst. Wel distantieer ik mij van
de reden die mevrouw Michiels van
Kessenich heeft opgegeven. Als ik
het goed begrijp, gaat het haar erom
dat er in ieder geval gedurende
twaalf jaar betaald moet zijn, los van
de vraag wanneer het begint. Deze
gedachte wijs ik volstrekt af. De
vraag wanneer de alimentatieplicht,
de onderhoudsplicht ophoudt, wordt
mijns inziens bepaald door tijdsver–
loop sedert het aflopen van de
oorzaak van die plicht, namelijk het
huwelijk. Dat staat los van de vraag
of er betaald is of niet. Als er tien
jaar niets aan de hand is geweest en
in de loop van het elfde jaar ontstaat
er reden voor verhaal, mag het
gevolg niet zijn dat er twintig jaar na
het huwelijk nog verhaald wordt.
Daar heb ik bepaald grote bezwaren
tegen.

Mevrouw Michiels van Kessenich–
Hoogendam (CDA): Voorzitter! Staat
u mij toe om op deze min of meer
rechtstreeks aan mij gestelde vraag
te antwoorden. Ik ging uit van het
standpunt dat de staatssecretaris in
de memorie van antwoord verwoordt,
dat zij een termijn van twaalf jaar
gerechtvaardigd acht. Maar in die
termijn moet dan betaald zijn ofwel
verhaald worden. Dit uitgangspunt
realiseert zij niet, wanneer zij aansluit
bij het einde van het huwelijk in
plaats van bij het begin van de
alimentatieplicht. Ik heb niet mijn
eigen oordeel over de termijn
gegeven. Ik heb gezegd: staatssecre–
tans, wat u wilt bereiken, bereikt u op
deze manier niet helemaal.
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D
Staatssecretaris Ter Veld: Mijnheer
de voorzitter! Los van de alimentatie–
wetgeving die nog komt, wil ik de
gemeenten niet verplichten om
eindeloos in iemands verleden te
blijven rondspitten. Ik vind het dan
niet eens zo relevant of de gemeen–
ten twaalf jaar betaald krijgen. Ik vind
dat de gemeenten duidelijkheid
moeten hebben over de vraag
wanneer zij moeten afzien van
dergelijke activiteiten en wanneer zij
daarmee moeten stoppen. De
invalshoek bij dit wetsvoorstel is de
invalshoek die door de heer Heijne
Makkreel naar voren is gebracht. Ik
wacht, maar dan vanuit een andere
invalshoek, met grote interesse de
verdere discussie over de alimenta–
tiewetgeving af. Zoals ik in eerste
termijn heb gezegd, zal ik aan collega
Kosto doorgeven dat de Eerste
Kamer met spanning wacht op het
moment waarop zij deze interessante
discussie kan aangaan. Hij zal echter
moeten wachten totdat de Tweede
Kamer hem groen licht geeft om met
de Eerste Kamer in gesprek te raken.

Ik kom bij de evaluatie. Er worden
al bij 50 gemeenten enquêtes
uitgevoerd over de gang van zaken.
Daarbij wordt ook gekeken naar de
kosten voor de gemeenten. De
evaluatie die mevrouw Soetenhorst
bedoelt, houdt in dat voor een
specifieke doelgroep in de bijstand
eens een nader onderzoek wordt
verricht naar de mogelijkheden en de
onmogelijkheden voor die doelgroep
in de bijstand. Daarom verwees ik bij
interruptie naar de onderzoeken die
wij twee jaar geleden verricht hebben
naar de positie van gescheiden
vrouwen in de bijstand en naar het
onderzoek dat kortgeleden is
gehouden naar de positie van
Surinaamse en Antilliaanse bijstands–
gerechtigden. De evaluatie over de
nieuwe verhaalswetgeving zal niet
zozeer in brede zin zijn gericht op de
positie van die groep, al zal die
positie er wel bij worden betrokken.

Mevrouw Soetenhorst vroeg naar
de privacyschending. Voordat
iemand in aanmerking komt voor
bijstand, vragen wij hem of haar
inderdaad de hemd van het lijf. Je
kunt je daarover ergeren, maar wie
een persoonlijke lening vraagt, krijgt
waarschijnlijk hetzelfde gevoel, zij het
wellicht in een chiquere omstandig–
heid. Het lijkt mij ook terecht dat wij
dat vragen. Wij moeten echter wel
uiterst zorgvuldig omgaan met dat

recht om mensen die vragen te
stellen. Daarom heb ik ook tegen de
heer Van de Zandschulp gezegd dat
het mij absoluut onjuist lijkt om
zomaar adressen van gescheiden
vrouwen te geven, terwijl je als
gemeente de verhaalsinstellende
partij bent. Ik vind dus inderdaad dat
gemeenten zeer terughoudend en
heel zorgvuldig moeten zijn met al
die informatie die zij vanuit hun
rechtsplicht tot bijstandsverlening
ontvangen. Om goede bijstand te
kunnen verlenen, weet je veel van
mensen. Het gaat daarbij om zaken
die een groot deel van de rest van de
wereld absoluut niets aangaan.

Hoe is het contact tussen bij–
standscliënt en gemeente? In de
stukken heb ik al aangegeven dat de
gemeente altijd moet nagaan of een
onderhoudsplicht bestaat en of aan
die verplichting wordt voldaan. In
een gesprek met de bijstandscliënt
zal dat veelal worden besproken. Ik
vind dat dat een goede zaak is,
omdat de bijstandsontvanger dan
ook naar voren kan brengen of er
dringende redenen zijn om geen of
vooralsnog geen verhaal uit te
oefenen. In zo'n overleg kan ook
worden nagegaan, wat in die
concrete situatie de beste oplossing
is. Er zal hieraan in de voorlichting
aan de gemeenten zeker extra
aandacht worden besteed.

Wat de centrale uitvoering betreft,
wijs ik op de ministeriële regeling die
geldt voor mensen die over de hele
wereld verspreid zijn. Ook dan wordt
bezien of iemand in behoeftige
omstandigheden verkeert en of
iemand recht heeft op bijzondere
bijstand. Het is eigenlijk een schitte–
rende regeling. In de herinrichting
van de Algemene bijstandswet zal
men zien om welke moverende
redenen ik toch meen dat het een
onjuiste regeling is, maar zij is
eigenlijk heel mooi. Ik had al die 800
cliënten ook graag allemaal willen
bezoeken voor de regelmatige
hercontrole, maargoed.

Er is ook gesproken over het
centraal verhalen in de situatie
waarin de gemeente het liever niet
zelf doet, omdat zij vreest dat een
van haar inwoners dan problemen
krijgt met degene op wie wordt
verhaald. Ik wil dat liever niet doen.
Wij weten dat verhaalsprocedures
niet zo verschrikkelijk simpel zijn. Ik
meen dat gemeenten in dat geval
dan snel zullen denken: dit is ons te
lastig, laat het Rijk het maar doen. Ik
voel er niet veel voor om moeilijke

klussen van gemeenten te makkelijk
over te nemen. Ik vind dat de
gemeente zelf moet verhalen. Aan de
ene kant moet zij alle terughoudend–
heid en bescherming ten opzichte
van haar bijstandscliënt waarmaken,
aan de andere kant moet zij haar
eigen verhaalsacties op de juiste
wijze kunnen voeren. Maar ik ben
nog niet helemaal uit dit dilemma,
want ik zie dit probleem natuurlijk
wel. Ook dit zal bij de evaluatie
worden betrokken. Mocht blijken dat
wij een gigantische hoeveelheid
mishandelde vrouwen en RIAGG–
cliënten krijgen, terwijl het de
gemeenten niks oplevert, dan
moeten wij opnieuw in debat. Ik ga er
echter van uit dat verhaal en
terugvordering normale rechtsregels
zijn en dat, als mensen om dit soort
redenen hun ex-echtgenoten een
blauw oog slaan, zij er dan waar–
schijnlijk ook andere redenen voor
vinden om dat regelmatig te doen.
Wij moeten dus sowieso de vrouwen–
mishandeling bestrijden.

Mevrouw Soetenhorst-de Savor–
nin Lohman (D66): Ik geloof dat u
het op een andere manier interpre–
teert dan ik had bedoeld. De
verhaalsrechter kan zeggen dat er
sprake is van onvolledige gegevens
en dat hij het dossier van de vrouw
(van de bijstandscliënte) nodig heeft.
Zij is echter geen rechtssubject. Zij
kan niet ten processe verschijnen, zij
behoeft niet op de hoogte te worden
gehouden van wat er gebeurt en zij
kan niet in verzet komen. Dat kan de
bijstandsbetaler wel. Dat is een heel
vreemde constructie.

Staatssecretaris Ter Veld: U doelt
dan op incidentele situaties waarin
de alimentatierechter in eerste
instantie, bijvoorbeeld op grond van
onjuiste gegevens, een zodanige
alimentatie vaststelt dat de gemeen–
te als bijstandsverlenende instantie
constateert dat zij fors bij de neus is
genomen In die gevallen gaat de
gemeente in beroep. Dan betreft het
niet zozeer de informatie over de
vrouw als wel de informatie die de
gemeente meent te hebben over de
ex-echtgenoot die kennelijk wel in
staat was tot betaling van alimenta–
tie, maar die, al dan niet in gemeen
overleg, zijn betalingsruimte heeft
verzwegen. Ik ben bereid na te gaan
in hoeverre de privacy in het geding
komt van de vrouw als niet-rechts–
subject. Overigens denk ik dat wij het
hier veel vaker zullen hebben over de
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positie van de gemeente ten opzichte
van een betalingsplichtige die meent
onmachtig te zijn en die wellicht een
rechter daarvan heeft kunnen
overtuigen, waarbij de gemeente,
wellicht gehoord de vrouw, de indruk
heeft dat de man gemakkelijk
alimentatie kan betalen. Er zal mijns
inziens altijd sprake zijn van een
spannningsveld tussen het aspect
van de privacy en algemene zaken.
Als slordigheid leidt tot schendmg
van de privacy, dan moet dat ons
allen een doorn in het oog zijn. Dat
aspect zal ook bij komende wetge–
ving in het kader van de Algemene
bijstandswet aan de orde zijn.

Ik maak nog een opmerking in de
richting van de heer Van De Zand–
schulp. Met dak– en thuislozen ga ik
niet zozeer creatief om, ik volg de
Raad van State in zijn uitspraken over
de domiciliekwesties.

De beraadslaging wordt gesloten.

Wetsvoorstel 20598 wordt zonder
stemming aangenomen.

De voorzitter: De aanwezige leden
van de fractie van Groen Links wordt
conform artikel 121 van het Regle–
ment van orde aantekening verleend,
dat zij geacht willen worden zich niet
met het wetsvoorstel te hebben
kunnen verenigen.

Wetsvoorstel 22379 wordt zonder
stemming aangenomen.

De vergadering wordt van 10.55 uur
tot 11.00 uur geschorst.

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

van de Wet op de Open universi–
teit met betrekking tot de
bestuursorganisatie (21862).

De beraadslagmg wordt geopend.

D

Mevrouw Soetenhorst-de Savor–
nin Lohman (D66): Voorzitter!
Volgens de minister wordt de Wet op
de Open Universiteit geïntegreerd in
de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderwijs. Daarin
wordt de evaluatie geregeld. Dat
geldt ook voor de geschillenregeling.
Op welke termijn zullen die evaluaties
plaatsvinden? Volgens de geldende
geschillenregeling kan er alleen een
geschil worden aangekaart over de

eigen reglementen en bij voorbeeld
niet over het niet opvolgen van een
advies van de adviesraad door het
college van bestuur. Wordt dat punt
meegenomen bij de evaluatie?

Waarom ontbreekt de onderwijs–
programmering bij de verplichte
adviesonderwerpen van de perso–
neelsraad? Op dat punt wordt niet
ingegaan in het wetsvoorstel en dat
is juist heel essentieel voor het
personeel. Is dat bewust gebeurd? Zo
ja, op welke grond? Zo nee, kan dat
eventueel hersteld worden?

Naar aanleiding van artikel 8, lid 3
is de vraag gesteld waarom een
regeling ontbreekt om het weten–
schappehjk personeel bij de vormge–
ving van het onderwijsaanbod te
betrekken. De minister stelt in de
nota naar aanleiding van het
eindverslag dat dit een vanzelfspre–
kende zaak is. Nu meen ik dat een
heleboel wetten en bepalingen
zouden kunnen vervallen als alle
vanzelfsprekende zaken niet werden
geregeld. De minister moet ervan op
de hoogte zijn dat de medezeggen–
schap bij de Open Universiteit
momenteel een heikel punt is. Dat
blijkt ook uit de behandeling van de
wet door de Tweede Kamer. Toen zijn
er ook verschillende amendementen
ingediend om die medezeggenschap
te versterken. Het is mijns inziens te
gemakkelijk om de inbreng van het
wetenschappelijk personeel over te
laten aan de mensen die er verant–
woordelijk voor zijn, college van
bestuur en hoogleraren. Op dit
moment is die inbreng namelijk heel
gering. Dat blijkt bij voorbeeld ook uit
het feit dat zelfs de collega-hooglera–
ren heel weinig betrokken worden bij
de onderwijsprogrammering. Op dit
moment bepaalt de hoogleraar-direc–
teurvan een bepaalde produktgroep
in feite wie het programma gaat
schrijven, wie erbij betrokken wordt
en wie er uitgesloten wordt. Kan de
minister ons op dat punt geruststel–
len?

D

De heer Van Ooijen (PvdA):
Mijnheer de voorzitter! Het wetsvoor–
stel tot wijziging van de betuursorga–
nisatie van de Open universiteit heeft
in de Tweede Kamer onderwerp
uitgemaakt van uitvoerige schriftelij–
ke en mondelinge gedachtenwisse–
lingen. Ook in deze Kamer is aan de
plenaire behandeling een wisseling
van stukken voorafgegaan. Daarin
zijn wat mijn fractie betreft de

meeste vragen op afdoende wijze
beantwoord. Niettemin rest wat ons
betreft nog één probleem dat wel
tijdens de schriftelijke voorbereiding
aan de orde was, maar naar ons
gevoelen nog niet tot voldoende
duidelijkheid heeft geleid. Ik doel
daarbij op de wijze van verkiezing van
de leden van de Studentenraad.
Volgens het voorgestelde artikel 42
van de wet wordt bij de Open
universiteit een studentenraad
mgesteld, bestaande uit ten hoogste
negen leden. Het bedoelde artikel
schrijft voorts voor: "De leden
worden voor een periode van twee
jaar bij geheime schriftelijke stem–
ming gekozen uit en door de
studenten". Over de wijze waarop de
hier bedoelde stemming plaatsvindt,
worden verder geen nadere voor–
schriften gegeven. In het verslag van
de vaste Commissie voor weten–
schapsbeleid en hoger onderwijs is
namens mijn fractie de vraag
voorgelegd of de zojuist geciteerde
bepaling ook zo kan worden gelezen
dat het kiezen van de leden van de
studentenraad kan plaatshebben via
de studiecentra. Daarbij is ons
uiteraard niet ontgaan dat artikel 42
verlangt dat de leden van de
studentenraad uit en door de
studenten worden gekozen. Deze
veronderstelling kan daarom slechts
betrekking hebben op de wijze
waarop de verkiezing voor de
studentenraad wordt georganiseerd
en had dus geen betrekking op de
vraag of de dragers van het kiesrecht
voor de studentenraad nu de
studenten van de Open universiteit
zljn of de studenten van een studie–
centrum. Het is duidelijk dat het gaat
om de studenten van de Open
universiteit.

Wat is er echter op tegen, de
verkiezing van de leden van de
studentenraad te laten plaatsvinden
door de studenten van de Open
universiteit, daartoe uitgenodigd via
bijvoorbeeld het studentenblad
"Modulair", op een bepaald moment
in de gelegenheid te stellen om bij
geheime en schriftelijke stemming op
elk der studiecentra hun stem uit te
brengen, in dit geval voor de
studentenraad? Ook bij een verkie–
zing die aldus geschiedt, kan men
blijven spreken van landelijke
verkiezingen; het studiecentrum
wordt uitsluitend bedoeld als
stembureau In de huidige situatie
worden de leden van de medezeg–
genschapsraad en de bestuursraad,
afkomstig uit de geleding van de
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studenten, gekozen door de studen–
ten via een schriftelijke stemming,
waarbij elke student thuis wordt
aangeschreven en vervolgens in de
gelegenheid wordt gesteld zijn of
haar stembiljet naar Heerlen te
sturen. Dat blijkt een nogal kostbare
wijze van handelen. Het aanschrijven
van ongeveer 60.000 ingeschreven–
en en het verrichten van de daaraan
verbonden werkzaamheden zal toch
gauw - ik spreek uit eigen waarne–
ming — enkele honderdduizenden
guldens per gelegenheid kosten.

Het lijkt mij veel eenvoudiger en
minder kostbaar indien de studenten
van de Open universiteit voortaan op
dezelfde wijze als bij andere universi–
teiten persoonlijk hun stem op een
der studiecentra gaan uitbrengen.
Veel administratieve rompslomp en
onnodige kosten kunnen daardoor
worden vermeden. Onzes inziens kan
de tekst van artikel 42 zo worden
gelezen. Ik verneem graag of de
minister deze interpretatie onder–
schrijft.

D

De heer Kuiper (CDA): Mijnheer de
voorzitter! De CDA-fractie is de
minister erkentelijk voor de over het
algemeen heldere en informatieve
antwoorden. Er zijn echter nog een
paar vragen overgebleven.

Gezien de andere opzet van de
Open universiteit is het, vergeleken
met reguliere universiteiten, begrijpe–
hjk dat de bestuursorganisatie van de
OU een afwijkend karakter heeft. Het
valt mij op dat naar aanleiding van de
bijdrage van de PvdA-fractie
gesproken wordt over een werkbaar
geheel, waarin hoofdlijnen zich nog
nader moeten ontwikkelen in de
jurisprudentie van de praktijk. Een en
ander zou aanleiding kunnen geven
tot de conclusie dat de interne
cultuur van de Open universiteit, wat
de samenwerking tussen de diverse
organen betreft, nog niet volledig
ontwikkeld is en in de praktijk nader
ingevuld zal moeten worden. Dit
terwijl de Open universiteit al een
aantal jaren functioneert. De
wijzigingsvoorstellen zijn het
resultaat van een evaluatie van dit
functioneren. Toch vind ik het
opvallend dat er kennelijk niet
voortgebouwd kan worden op al
bestaande trends.

Wij zien, zeker ook na de behande–
ling in de Tweede Kamer, het
wetsvoorstel als een verbetering van
de hestuursstrur.tuur Onze vragen

hadden met name betrekking op de
regeling van de verantwoordelijk–
heidsslructuur inzake de daadwerke–
lijke betrokkenheid van het weten–
schappelijke personeel, anders dan
de hoogleraren, bij de totstandko–
ming van het onderwijsaanbod. Wij
zijn de bewindsman erkentelijk voor
het exacte overzicht van de verschil–
lende categorieën personee! die
daarbij betrokken zijn. Het valt ons
op, ook naar aanleiding van corres–
pondentie die wij ontvangen hebben,
dat er een zekere onduidelijkheid is
of de betrokkenheid van personeel bij
het eigen werk of bij het werk
waarvoor men toch mede-verant–
woordelijk zou kunnen en moeten
zijn, via de personeelsraad, via de
medezeggenschapsraad dan wel via
een interne structuur — analoog,
mutatis mutandis, met vakgroepen
en studierichtingscommissies — zou
moeten verlopen.

Dat is op zichzelf een vrij funda–
mentele vraag Naar aanleiding van
mijn ervaringen op een reguliere
universiteit ben ik er natuurlijk een
voorstander van dat dit via vakgroe–
pen verloopt. De minister geeft in zijn
antwoord aan dat er binnenkort
regelingen ontworpen zullen worden
voor het interne functioneren van de
zogenaamde produktgroepen. Dat
lijkt mij een belangrijk handvat voor
een verdere zakelijke verbetering van
de interne betrokkenheid van het
personeel bij de eigen werksituatie.

De manier waarop de positie van
het college van hoogleraren en de
afzonderlijke hoogleraren in de
stukken wordt omschreven, lijkt mij
nog iets te veel op de positie van de
pre-WUBse hoogleraar. Aan de
reguliere universiteiten was die nog
in een traditie ingebed. Inmiddels
werken hoogleraren over het
algemeen tot eigen en wederzijds
genoegen in teamverband, vanuit
hun eigen rechtspositie en met eigen
rechten en plichten, met hoofddo–
centen en universitaire docenten. Je
zou, voor zover mogelijk, de Open
universiteit toewensen dat die
produktgroepen ook een dergehjke
functie zouden kunnen krijgen.

Daarom vraag ik de minister om
allereerst te reageren op mijn vraag,
of er niet toch nog onduidelijkheid is,
ook bij betrokkenen, over de vraag of
de inspraak in de organisatie van het
eigen werk via oneigenlijke lichamen,
zoals personeelsraden en medezeg–
genschapsraden, dan wel via een
meer organische weg zou moeten
verlopen. Daarin kunnen die produkt–

groepen een rol spelen. Dat is dan
niet wettelijk geregeld, zoals met de
vakgroepen aan reguliere universitei–
ten wel het geval is. Dat is ook een
formele regeling, die preventief
werkt. Verschillende geledingen, het
vaste wetenschappelijke personeel
voorop, zijn dan in een vakgroepsbe–
stuur vertegenwoordigd. Natuurlijk
vindt het werkelijke overleg daarbij
vooraf op de werkvloer plaats. Het
wettelijk geregelde preventieve
element dat men via zo'n vakgroeps–
bestuur inspraak en medebeslis–
singsrecht heeft, laat juist het
informele overleg op de werkvloer
goed functioneren.

De regelingen met betrekking tot
de interne organisatie van de
produktgroepen komen kennelijk snel
tot stand. Uit informatief oogpunt
zou ik het op prijs stellen, inzage te
krijgen in die regelingen. Misschien
kan de minister het college van
bestuur van de Open universiteit
verzoeken, ons dat inzicht te
verschaffen?

Voorzitter! Mijn laatste vraag heeft
betrekking op de inpassing van dit
wetsvoorstel in de WHW. Natuurlijk
moeten wij de WHW in haar
uiteindelijke vorm nog goed bestude–
ren, maar ik herinner mij dat de
voorstellen van de commissie-Van
derZwan een belangrijke rol hebben
gespeeld bij het ontstaan van de
huidige versie van het wetsvoorstel.
Daarin wordt voorzien in een zekere
vrijheid voor in ieder geval de
reguliere universiteiten om te
experimenteren met hun eigen
bestuursstructuur. Als in de WHW
nog een dergelijke bepaling is
opgenomen, is die dan ook van
toepassing op de Open universiteit?

Voorzitter: Heijne Makkreel

D

De heer Ginjaar (WD): Mijnheer de
voorzitter! De fractie van de WD
dankt de minister voor zijn duidelijke
antwoorden maar wenst niettemin
nog enkele vragen en opmerkingen
naar voren te brengen om tot nadere
verduidelijking te komen.

De getikte tekst van de antwoor–
den van de minister, eind pagina 2 en
pagina 3 bovenaan, geeft een
verhouding aan voor de verantwoor–
dehjkheden van het college van
hoogleraren, de bestuursraad en het
college van bestuur. De vraag rijst
hierbij wie in deze opzet het laatste
woord heeft. Wanneer door hogere
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organen het kader is geschetst,
waarbinnen door het college van
bestuur de mhoud van de cursussen
moet worden vastgesteld, hoe is dan
de verhouding tussen het college van
hoogleraren en het college van
bestuur indien het college van
hoogleraren zich niet houdt aan de
financiële kaders, zoals die eerder
werden vastgesteld? Hetzelfde geldt
ook voor inhoudelijke kaders.
Voorzitter, wij menen dat hierover
nog niet voldoende duidelijkheid is
geboden.

Hiermee hangen samen de
verantwoordelijkheid en de betrok–
kenheid van het wetenschappelijk
personeel. Onderaan pagina 4 van
zijn antwoorden geeft de minister
aan dat die betrokkenheid bij de
vormgeving van het onderwijsaanbod
- is dit iets anders dan de inhoude–
lijke aspecten? — een vanzelfspre–
kende zaak is. Op pagina 5 wordt
aangeduid hoe die vanzelfsprekende
zaak tot uitdrukking wordt gebracht.
De heer Kuiper is hierop al ingegaan.
Zonder meteen te willen zeggen dat
bij de Open universiteit de systema–
tiekvan de reguliere universiteiten
zou moeten worden gevolgd —
hieraan zouden logistieke problemen
zijn verbonden — vragen wij ons af
wat de betekenis is van de formule–
ring dat de produktgroepen volgens
een nog op te stellen regeling
moeten verantwoorden op welke
wijze het overige wetenschappelijk
personeel bij een tot stand gebrachte
cursus betrokken is geweest. De
minister stelt dat door de vermelde
regeling adequaat wordt voorzien in
die betrokkenheid maar de vraag rijst
wie gaat bepalen of de betrokken–
heid op grond van de afgelegde
verantwoording inderdaad voldoende
is geweest.

Voorzitter! Wellicht kan de minister
aangegeven hoe deze betrokkenheid
nader wordt bekeken. Zo zal eens
een evaluatie plaatsvinden met
betrekking tot deze wetgeving en het
lijkt mij een goede zaak om daarbij
ook aandacht te geven aan deze
betrokkenheid Misschien kan ook
worden overwogen om de onderwijs–
programmering op te nemen bij de
voor de personeelsraad verplichte
adviesonderwerpen.

Voorzitter! Met betrekking tot de
studentenraad wijs ik erop dat het
gaat om negen studenten die naast
de werkkring, het huishouden en de
studie nog op de een of andere wijze
advies moeten gaan geven. Die
negen zijn over het land verspreid.

Hoe komen zij nu aan de nodige
informatie om advies te kunnen
geven? Hoe kunnen zij inhoudelijk
hun betrokkenheid waarmaken? Hoe
komen zij aan hun kennis over de
gang van zaken bij de uitvoering van
het onderwijs, zoals de 60.000 over
het hele land verspreide studenten
die ondervinden? Hoe is hun kennis
over de gang van zaken in Heerlen
zelf? Met andere woorden: hoe
kunnen de negen studenten hun
functie echt goed vervullen?

De minister is met duidelijke
argumenten gekomen om, zoals dat
heet, tot landelijke verkiezingen te
komen. Toch laat zich de vraag
stellen of de studenten in de
studentenraad hun verantwoordelijk–
heid niet beter kunnen nemen bij
regionale betrokkenheid.

D

Minister Ritzen: Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de geachte
afgevaardigden voor de opmerkingen
en het commentaar over het
voorliggende wetsvoorstel. Ik behoef
geen langdurige beschouwingen
meer aan dat wetsvoorstel te wijden,
want de hier vertegenwoordigde
partijen blijken in het algemeen te
kunnen instemmen met de inhoud
ervan Zij achten alle de voorstellen
met betrekking tot de wijziging in de
bestuursorganisatie van de Open
universiteit een verbetering ten
opzichte van de bestaande wetge–
ving.

In het traject voor die wijzigingen
moesten knopen worden doorgehakt.
Juist daarover zijn vragen gesteld. Ik
zal proberen, ze enigszins te
clusteren.

Mevrouw Soetenhorst en de heer
Kuiper vroegen of de geschillenrege–
ling aan de orde komt bij de evalua–
tie. Graag maak ik daar een bijzonder
punt van aandacht van, als onderdeel
van de totale evaluatie van de WHW.

Vervolgens vroegen mevrouw
Soetenhorst en, in een iets andere
vorm, de heer Ginjaar, of de onder–
wijsprogrammering niet hoort bij de
verplichte adviesonderwerpen. De
opvatting van de regering op dit punt
was, dat de onderwijsprogrammering
in eerste instantie de verantwoorde–
lijkheid is van de bestuursraad, het
college van bestuur en het college
van hoogleraren. Dat wil niet zeggen,
dat dit niet een belangrijk onderdeel
is van de adviesonderwerpen. Komt
echter vervolgens de vraag aan de
orde in welke mate het een verplicht

adviesonderwerp dan wel een
vrijwillig adviesonderwerp, waar ook
personeelsraad en studentenraad
zich op eigen initiatief over kunnen
uitlaten, is, dan meen ik dat wij dat
bij de evaluatie moeten nagaan.

Zoals de geachte afgevaardigden
hebben gezien, heeft de regering
zich over het algemeen nogal
terughoudend opgesteld inzake het
vooraf regelen van onderwerpen, dit
tegen de achtergrond van de
gevoelens die in het rapport van de
commissie-Steenbergen naar voren
werden gebracht. De huidige
regeling kan worden beschouwd als
in zekere mate overgereguleerd en
overbureaucratisch. Er is nogal wat
gas teruggenomen, maar voortdu–
rend tegen de achtergrond van de
gedachte dat er intern, zonder dat dit
in de wet verankerd is, de nodige
afspraken moeten worden gemaakt.

Mevrouw Soetenhorst en de heer
Kuiper spraken over de inspraak van
het wetenchappelijk personeel, die in
de pre-WUBse periode een grote rol
heeft gespeeld in de discussies over
de bestuursstructuur van de universi–
teit. Uiteindelijk leidde dit tot een
formele regeling van de bestuurs–
structuur van de universiteit, waarin
de inspraak volledig is geregeld. De
heer Kuiper gaf zelf ook al aan dat
die regeling, net als andere, ook
voortdurend aan heroriëntering toe is
en nu in het bijzonder in het kader
van de wijziging van de bestuurs–
structuur mgevolge de WHW. Daarin
is ook al sprake van charters, voor
zover het gaat om de voorstellen van
de commissie-Van der Zwan. De
regering moet er nog een standpunt
over bepalen, maar juist omdat er bij
de universiteiten behoefte bestaat
aan meer variëteit, is er op dit punt
nog enige terughoudendheid
getoond in de wetgeving inzake de
Open universiteit.

En verder wordt er niet alleen
verwacht, maar ook geeist dat men
bij de Open universiteit zelf een
bestuursreglement opstelt waarin
ook de inspraak van de betrokkenen
geregeld moet zijn. De heer Kuiper
heeft gevraagd of ik dat reglement
aan de Eerste Kamer zou willen doen
toekomen. Dat zal ik met genoegen
doen. Het bestuursreglement moet
worden ontwikkeld en het moet
worden voorgelegd aan de minister
van Onderwijs en Wetenschappen. Ik
zal mij er in het bijzonder van
vergewissen in hoeverre in dat
reglement garanties zijn opgenomen
voor voldoende betrokkenheid —
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daarbij denk ik aan inspraak, maar
ook aan een zekere verantwoordelijk–
heid — van het wetenschappelijk
personeel, niet zijnde hoogleraren. En
ten slotte zal ik het ter informatie aan
de Eerste Kamer doen toekomen.

De heren Van Ooijen en Ginjaar
hebben gesproken over de wijze
waarop de studentenraad tot stand
zou kunnen worden gebracht. Het zal
deze leden bekend zijn dat er ook in
de Tweede Kamer uitvoerig gespro–
ken is over de wijze waarop de
studenten betrokken zouden kunnen
worden bij het onderwijs aan de
Open universiteit, recht doende aan
het specifieke karakter van de Open
universiteit. Het is afstandsonderwijs,
dat moeten wij voortdurend voor
ogen houden. Aldus de heer Van
Ooijen. Ook de heer Ginjaar vroeg
zich af, hoe wij ervoor zouden
kunnen zorgen dat bij afstandsonder–
wijs, dat ook inhoudt dat er een
fysieke afstand bestaat en dat er
sprake is van een gennger aantal
uren van contact met de fysieke
locatie en de betrokken personen,
inhoud zou kunnen worden gegeven
aan het advies van studenten, tegen
de achtergrond van informatie en
kennis. Ik moet zeggen dat wij op dit
punt knopen hebben doorgehakt. En
in zekere zin heeft de Tweede Kamer
dat gedaan in de vorm het aanvaar–
den van een amendement. Het
oorspronkelijke voorstel voorzag niet
in een adviesraad van studenten die
via verkiezingen tot stand zou
worden gebracht. De achtergrond
daarvan heeft de heer Van Ooijen
naar voren gebracht: de kosten
daarvan zouden betrekkelijk hoog zijn
en je zou je kunnen afvragen, in
hoeverre er sprake zou zijn van
feitelijke representativiteit. Maar
uiteindelijk heeft de medewetgever
die keuze wel gedaan en ik heb in de
Tweede Kamer kenbaar gemaakt dat
ik mij daar niet gepassioneerd
tegenover opstel en, sterker nog, dat
ik mij heel goed kon voorstellen dat
je in dat spanningsveld uiteindelijk
toch zou kiezen voor representatie
van studenten op basis van verkiezin–
gen.

Vervolgens is het de vraag, hoe je
die verkiezingen tot stand brengt.
Leg je het aangrijpingspunt bij de
studiecentra of bij de individuele
relatie tussen de student en de Open
universiteit? Er is daarbij gekozen
voor representatie op individuele
grondslag. In feite komt het erop
neer dat samen met het blad
Modulair aan iedere student een

verkiezingsbiljet wordt toegestuurd,
waarna het kan geretourneerd met
de gebruikelijke communicatiewijze.
De indruk bestaat dus, dat de kosten
van deze verkiezingen wel meevallen.
Dat is echter een praktisch punt.

Het meer prmcipiele punt, dat ook
in de betogen van de heren Van
Ooijen en Ginjaar naar voren is
gebracht, is dat er toch een grotere
verwevenheid van de studenten is
met de studiecentra dan met de
Open universiteit. Daarbij moet ik
toch de kanttekening plaatsen dat dit
juist een grote vraag is. Sommige
studenten staan ingeschreven bij
meer dan één studiecentrum. Het is
ook niet altijd even makkelijk om
studenten toe de delen naar een
specifiek studiecentrum.

Ten slotte is er nog een praktisch
bezwaar dat als het ware heel sterk
de nadruk wordt gelegd op de
vertegenwoordiging, die in eerste
instantie het belang van het studie–
centrum als zodanig zou kunnen
belichamen. En dat kan niet de
bedoeling zijn. De betrokkenheid van
studenten bij de Open universiteit
moet gaan over het totaal van de
werkzaamheden van de Open
universiteit. Dat is dus de achter–
grond geweest van het doorhakken
van de knoop in het kader van het
werkbare geheel, zoals de heer
Kuiper dat ook noemde.

De heer Ginjaar heeft vervolgens
vragen gesteld over de eindverant–
woordelijkheden, over de relatie
tussen het college van hoogleraren
en het college van bestuur Daarover
mag geen misverstand bestaan. De
eindverantwoordelijkheid ligt bij het
college van bestuur.

De heer Ginjaar heeft ook ge–
vraagd hoe bepaald kan worden ex
post in hoeverre de betrokkenheid bij
produktgroepen groot genoeg is
geweest. Dat zal inderdaad moeilijk
zijn. Wij zullen dat inderdaad ex ante
moeten bepalen aan de hand van de
wijze waarop de bestuursreglemen–
ten zijn geformuleerd.

Ik kom vervolgens bij de vraag naar
de mate waarin studenten hun
functie in de studentenadviesraad
ten volle kunnen vervullen. Ik heb zelf
het gevoel dat dit niet een absoluut
punt is, maar een relatief punt,
relatief in die zin, dat dit geldt voor
studentenvertegenwoordigingen in
alle instellingen van hoger onderwijs
en in feite ook bij andere instellingen
van onderwijs. In eerste instantie is
er toch voortdurend enige achter–
stand in kennis ten opzichte van

degenen die dagelijks als werknemer
betrokken zijn bij de activiteiten van
de mstellmg Het is in zoverre een
relatief punt, waarbij wat mij betreft
wel voortdurend aan de orde is dat
het van het grootste belang is, dat
studenten in dat opzicht goed
worden ondersteund en faciliteiten
hebben om hun adviesfunctie ten
volle te kunnen waarmaken. Ik zie dit
niet als iets wat nadrukkelijk door de
overheid moet worden afgedwongen,
ofschoon bij de behandeling van de
WHW door een aantal partijen is
gevraagd om dit op te nemen als
onderdeel van de WHW. Ik heb
aangegeven dat bij de voorbereiding
van voorstellen voor de bestuurs–
structuur daarover nog verdere
gedachten zullen worden gevormd. Ik
ga er voortdurend van uit dat de
instellingen dit zelf erkennen en ook
herkennen als een eigenbelang. Wie
heeft gekeken naar de evaluatie van
de Wet op de ondernemingsraden,
zal zien dat in algemeen de onderne–
mingsraden beter functioneren, niet
alleen vanuit het eigen belang van
werknemers, maar ook in het kader
van het totale bedrijfsbeleid, waar
werknemers ook worden onder–
steund in termen van het geven van
faciliteiten voor training en voor
betrokkenheid bij gesprekken over
bedrijfsvoering, maar ook in termen
van specifieke informatie over het
bedrijf.

Ik meen dat ik hiermee op alle
vragen ben ingegaan, voortdurend
met als achtergrond dat op alle
gestelde vragen geen absolute
waarheid of absolute antwoorden zijn
te geven. Het zijn steeds relatieve
antwoorden, in de zin dat een aantal
knopen moest worden doorgehakt.
Wij moeten bij de evaluatie ook heel
goed bekijken hoe het functioneert.
Wij zullen de vinger aan de pols
moeten houden. Wij zullen moeten
leren van de ervaringen die nu
worden opgedaan.

D

De heer Van Ooijen (PvdA):
Voorzitter! Er is slechts één onder–
werp waarover ik graag wat meer
duidelijkheid krijg. De minister is zijn
betoog vandaag begonnen met de
mededeling dat hij graag veel ruimte
wil bieden om tot een bepaalde
structuur te komen, gezien het feit
dat de Open universiteit in een
opbouwfase zit. Ik ben het met dat
standpunt eens. Ten aanzien van de
studentenraad viel mij op dat de
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minister een tekst die naar mijn
mening op verschillende manieren
uitgelegd kan worden — dat betreft
de wijze waarop de studentenraad
wordt gekozen - op een bepaalde
wijze interpreteert, namelijk dat het
landelijk moet gebeuren en ook nog
schriftelijk. Volgens mij is de tekst
van artikel 42 ook op een andere
manier te interpreteren, namelijk dat
het kan via stembureaus in de
studiecentra. Dat betekent niet dat
de studenten de studiecentra zullen
representeren. Nee, zij blijven de
studenten in hun totaliteit represen–
teren. Het gaat dus om de wijze
waarop de verkiezingen worden
georganiseerd. Ik bepleit dan ook een
brede interpretatie van artikel 42,
zodat het mogelijk is, zowel te
handelen volgens de voorkeur van de
minister als op een andere wijze,
namelijk via stembureaus in de
studiecentra.

D

De heer Kuiper (CDA): Voorzitter! Ik
dank de minister voor zijn toezegging
om het bestuursreglement aan ons
toe te sturen. Ik maak er nog één
inhoudelijke opmerking over. Ik
spreek de hoop uit dat men ter
plekke niet naar zo'n reglement kijkt
alsof daar een bureaudemocratie zou
moeten ontstaan. De ervaring op
reguliere universiteiten, met vakgroe–
pen, heeft na de eerste beginmoei–
iijkheden in de jaren zeventig geleerd
dat er daarna een andere cultuur kon
ontstaan. In die cultuur konden, juist
doordat er formeel in laatste
instantie de preventie van medebe–
slissingsrecht is, op een verstandige
manier taakverdelingen tot stand
komen, waardoor duidelijk werd wat
het werk van de een en het werk van
de ander is. Ik hoop dat men zich,
afgezien van het opstellen van
reglementen, aan die ontstane
cultuur aan reguliere universiteiten
zou willen spiegelen, zodat het wiel
niet te lange tijd achtereen opnieuw
uitgevonden hoeft te worden.

D

Minister Ritzen: Mijnheer de
voorzitter! Er zijn nog twee punten
naar voren gebracht.

Het eerste punt is een praktische
handreiking van de heer Van Ooijen.
Ik beschouw hem als een zeer groot
deskundige op het terrein van het
organiseren van verkiezingen. Ik zal
graag zijn praktische handreiking tot

mij nemen en doorgeven aan de
Open universiteit.

Het tweede punt zal ik ook graag
tot onderwerp van overleg met de
Open universiteit maken. De heer
Kuiper vroeg, niet te proberen om
alles weer opnieuw te doen Wij
kunnen inderdaad heel veel leren van
wat elders is gebeurd. Ik zeg dit
wellicht ten overvloede, want ik ga
ervan uit dat de Open universiteit dit
zelf ook al voor ogen heeft.

De beraadslaging wordt gesloten.

Het wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.

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

van de Wet op de studief inancie–
ring in verband met verlaging
van het normbedrag levens–
onderhoud en van de basisbeurs
wegens prijsstijging van het
openbaar vervoer (22388)

De beraadslaging wordt geopend

D

Mevrouw Soetenhorst-de Savor–
nin Lohman (D66): Voorzitter! Onze
fractie heeft bij de schriftelijke
inbreng al geprobeerd, op wat
ironiserende wijze aanhangig te
maken dat het toch een wat wonder–
lijke veronderstelling is dat, als de
kosten van het openbaar vervoer
stljgen, daarmee de kosten van
levensonderhoud dalen. Wij hebben
nogal wat plaagstootjes uitgedeeld
over die causaliteit. Ik bedacht
vanmorgen onderweg hierheen dat
het lezen van een boek in de trein
misschien je hongerprikkel onder–
drukt. Ik had het in de bibliotheek
ook altijd: daar hoorde je het geknor
van lege magen. Dit kan in de trein
natuurlijk ook ontstaan.

Het is geen mooie wetgeving en
eigenlijk is het allemaal de nasleep
van de basisbeurs die in 1987 is
ingesteld. De minister heeft drie
wetsvoorstellen aangekondigd
waarin verder op deze beurs wordt
beknibbeld. Als ik het goed begrijp,
wordt deze tot kinderbijslagniveau
verlaagd. Wij zullen dit te zijner tijd
hier behandelen en er dan uitvoerig
op ingaan. Wij hebben ernstige
bezwaren tegen dit voortdurend
terugkomen van eerder gemaakte
afspraken. Wetgeving is niet iets
vrijblijvends, maar een vorm van

communicatie met normadressanten,
in dit geval studenten en hun ouders.
Deze wetgeving treft vele mensen in
de samenleving. Als telkens met
wonderhjke redeneringen het zakgeld
wordt verlaagd, om het even in de
familierechtelijke sfeerte houden,
zijn er repercussies. Dan wordt er
door de kinderen gezocht naar
uitwegen om toch het onderste uit de
kan te halen; iedereen kent dit uit de
praktijk van studenten die langer
ingeschreven proberen te blijven,
enzovoort. Voor een deel heeft de
wetgever het aan zichzelf te danken.
Mijn fractiegenoot Peter Hoefnagels
heeft het wel eens overheidsvanda–
lisme genoemd.

De dwang van de Tussenbalans
leidt tot dit soort wonderlijke
capriolen. Wij steunen hetwetsvoor–
stel, maar, gezien onze bezwaren,
contre coeur.

D

De heer Kuiper (CDA): Voorzitter! Ik
sluit mij aan bij de beschouwing van
mevrouw Soetenhorst. De verant–
woordelijkheid voor de Wet op de
studiefinanciering, die met dit
voorstel gewijzigd wordt, rust ook bij
de Eerste Kamer. Ik was er zelf bij
toen de wet in 1985 aangenomen
werd. Dit doet niets af aan het feit
dat het effect dat mevrouw Soeten–
horst schetste, zich inderdaad
voordoet.

Op pagina 7 van de memorie van
antwoord staat: "Bij de behandeling
van dit wetsvoorstel in de Tweede
Kamer heeft ondergetekende reeds
aangegeven dat er naar huidig inzicht
geen andere autonome verlagingen
in verband met de kosten van de
OV-studentenkaart plaats zullen
vinden gedurende de verdere looptijd
van het huidige contract." Een
dergelijk antwoord is ook gegeven
aan de overzijde, in de Tweede
Kamer, maar daarin heb ik de
woorden "naar huidig inzicht" bij
herlezing niet gevonden. Ik vraag de
bewindsman, mij erop te attenderen
als ik mij vergis en daarbij de plaats
aan te geven waar deze woorden in
de laatste discussie met de Tweede
Kamer voorkomen. Zij zijn wel
belangrijk. De hele geest van de
verdediging van de bewindsman in
de Tweede Kamer was: dit is
eenmalig, het vloeit voort uit de
Tussenbalans en het moet nu
eenmaal. Dan kun je dit binnen de op
zichzelf bizarre systematiek van de
Wet op de studiefinanciering en de

Eerste Kamer Studiefinanciering/openbaar vervoer
Uapril 1992
EK25 25-1019



Kuiper

hieraan gekoppelde even bizarre
systematiek van de OV-jaarkaart een
verdedigbaar wetsvoorstel vinden.
Het mechanisme dat mevrouw
Soetenhorst schetst, moet echter in
deze regeringsperiode niet opnieuw
voor geringe bedragen in werking
treden Daarom leg ik wat zout op de
woorden "naar huidig inzicht".

Een tweede punt betreft de
verlaging van de basisbeurs in het
voortgezet onderwijs tot het niveau
van de kinderbijslag. Dat betreft een
wetsvoorstel dat aangekondigd is. Ik
zou in dit verband tegen mevrouw
Soetenhorst willen zeggen dat die
verlagmg tot de basisbeurs alleen
maar voor het voortgezet onderwijs
geldt en niet voor de hele populatie
die studiefmancienng ontvangt. Om
inhoudelijke redenen heeft mijn
fractie al een aantal malert gepleit
voor een dergelijk wetsvoorstel. Wij
hadden tot nu toe de indruk dat dit
wetsvoorstel per 1 september
aanstaande zou kunnen ingaan. Ik
begrijp dat dit nu een jaar uitgesteld
wordt. Is die oorspronkelijke indruk
juist en is de tweede ook juist en, zo
ja, wat zijn daar de oorzaken van?

Een laatste opmerkmg is dat ook
onze fractie haar stem niet aan het
wetsvoorstel zal onthouden. Ik heb al
gesproken over de medeverantwoor–
delijkheid van ook dit deel van de
wetgever voor de oorspronkelijke wet
en binnen dat kader is dit een
verdedigbare wijziging. Het valt mij
overigens op dat de bewindsman
toch vrij gepassioneerd is in zijn
verdediging van deze wijziging op het
wetsvoorstel en wat dit betreft
kennelijk de erfenis van zijn voorgan–
gers volstrekt voor zijn rekening
neemt.

Dit alles vindt dan toch blijkbaar
plaats onder de schaduw — maar dat
is misschien niet het juiste woord —
van het overleg dat op het ogenlik
plaatsvindt in de Trèveszaal. Ik
verwijs naar de Volkskrant van 13
april, die laat weten dat er sprake van
is, dat de grondgedachte dat iedere
studerende recht heeft op een
basisbeurs, moet worden losgelaten.
Het voorstel zou het Rijk 600 mln.
opleveren. Maar ik zal mij bij dit
wetsvoorstel houden en het voor–
gaande voorlopig aan het geheim van
de Trèveszaal overlaten.

D

De heer De Boer (Groen Links):
Voorzitter! Het doet mij genoegen, na
de kaalslag en het onderzoekgechi–

caneer aan de overkant de minister
weer vief en vrolijk in dit huis aan te
treffen. Het "coalitiepartner pesten"
is de laatste weken in de gelederen
van het CDA, daarin volop gesteund
door een kansen ruikende WD, tot
een populair tijdverdrijf verheven. Het
wordt tijd dat de sociaal-democraten
eens collectief de rug gaan rechten.
De minister van Onderwijs en
Wetenschappen heeft vorige week
de werkbaarheid daarvan aange–
toond, en wat ons betreft ter
navolging. Maar, helaas, daarmee is
de Groenlinkse hulde al weer op,
minister. Onze rol is nu eenmaal
stekeliger dan een tuiltje viooltjes.

Het genoegen over de rechte rug
van de minister staat omgekeerd
evenredig tot de weinige waardering
die wij kunnen opbrengen voor het
wetsontwerp inzake verlaging
studiefinanciering wegens prijsstij–
ging van het openbaar vervoer. Om
te begmnen wil ik erkennen dat het
hier gaat om betrekkelijk geringe
bedragen: voorlopig maximaal een
tientje lastenverzwaring voor de
student, met een opbrengst van
maximaal 55 mln. in het kader van de
Tussenbalans. Ik zal in deze korte
bijdrage niet de hele discussie
overdoen, maar mij beperken tot drie
beleidsmatige hoofdbezwaren.

Mijn eerste bezwaar is dat de
bovengemiddelde stijging van de
kosten van openbaar vervoer of, zo
men wil, van mobiliteit, rechtstreeks
en verplicht worden doorberekend
aan alle studenten. Bovendien ziet de
mmister geen andere mogelijkheid
tot het in rekening brengen van deze
kostenstijging dan door een verlagmg
van de basisbeurs. Mijn fractie acht
deze gang van zaken principieel
onjuist. Ook al is het bedrag nu nog
gering, het gaat niet aan om een
kostenstijging van het openbaar
vervoer die boven de indexering van
het normbedrag uitgaat, verplicht
door studenten op te laten hoesten
door het bedrag van kosten van
levensonderhoud te verlagen. Het
kan wel wat soberder, of zij gebrui–
ken hun OV-kaart maar om wat vaker
"bij moeders" te gaan eten, zo zal de
minister gedacht hebben, want dan
sparen zij het weer uit.

Ondanks de woorden van de
minister zijn wij niet gerust op het
element van voorlopigheid. Als je
eenmaal de principiële keuze
gemaakt hebt om met deze redene–
ring in te grijpen in het budget van
studenten, kan die keuze volgende
keren, bij andere kostenstijgingen,

opnieuw gemaakt worden. En
vergeten wordt daarbij dat een
bedrag voor levensonderhoud van
rond ƒ 750 voor actief aan de
samenleving deelnemende mensen
- en dat zijn studenten, hoop ik -
weinig speelruimte laat.

Daarnaast is mij in de hele
redenering van de minister niet
duidelijk geworden waarom hij in
plaats van een verlaging van de
basisbeurs niet gekozen heeft voor
een verhoging van het leningbedrag.
Dan was het bedrag toch ook
binnengekomen, maar zonder het
levensonderhoudbudget van de
student aan te tasten.

Mijn laatste bezwaar is dat de
onder andere door de Raad van State
uitgeoefende kritiek door de minister
niet overtuigend is weerlegd. Ik
beperk mij nu tot het punt "rust aan
het front". De minister zegt wel dat
de opmerkingen daarover hem zeer
ter harte gaan, dat hij die rust ook
voorstaat, maar dat rust natuurlijk
nooit met stilstand vereenzelvigd
mag worden. Handig hoor! Je bent
het hartelijk eens met de noodzakelij–
ke rust rond het studiefinancierings–
stelsel, maar als het je past kom je
elke keer met kleinere aanpassingen
die zich dan min of meer autonoom
van buiten af opdringen. Kan de
minister aangeven welke aanpassin–
gen hij gedurende deze kabinetsperi–
ode nog in het vat heeft zitten,
waarmee tot hij tot half 1994 de rust
nog van plan is te verstoren? Het
verhaal over de broodnodige rust
komt natuurlijk helemaal op losse
schroeven te staan als de minister–
president weer eens op zijn praat–
stoel klimt en voor het vaderland weg
aan het filosoferen slaat, dit keer
over het stelsel van studiefinancie–
ring. Dat moet maar weer afgeschaft.
Terug naar het ouderafhankelijke
systeem van vroeger. Zijn wij eindelijk
de kinderziekten en de invoering–
schaos van de studiefinanciering te
boven, klost de regeringsleider, wilde
ideeen uitend, door de porseleinkast.

Een paar vragen. Wat dacht de
minister van Onderwijs en Weten–
schappen eerst toen hij van dit
ideetje hoorde? Neemt hij de stelling
van de heer Lubbers serieus? Wat
vindt hij van die stelling? Wanneer is
of wordt er binnen de regering over
gesproken? Mijnheer Kuiper wist al
iets over de Trèveszaal, maar dat was
mij ontgaan. Hoe verhoudt dit gedoe
zich tot de broodnodige rust die de
minister zo hoog in het vaandel
heeft?
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Voorzitter! Mijn fractie heeft al
vaker haar ongenoegen geuit over
het oplaten van allerlei proefballon–
nen en wilde ideeën buiten de
vergaderzalen van het parlement.
Denken staat vrij, gedachten
ventileren ook. Maar voor de
gemoedsrust van de betrokken
burgers is het goed als de validiteit
van de ideeën aan de overzijde of
hier snel en vooral afdoende tot de
juiste proporties worden terugge–
bracht. Vandaar mijn vraag of de
minister direct maar opheldering kan
verschaffen. De Tweede Kamer is
met reces. Misschien kunnen wij hier
aan het land de broodnodige rust en
duidelijkheid verschaffen.

D

De heer Ginjaar (WD): Mijnheer de
voorzitter! Ik maak over het voorlig–
gende wetsontwerp nog graag
enkele opmerkingen, echter niet
vanuit een positieve grondhoudmg
De minister weet dat wij uitermate
ongelukkig zijn met de hele gang van
zaken rond de introductie van de
OV-jaarkaart Dat is bij de behande–
ling van het oorspronkelijke wets–
ontwerp duidelijk gebleken.

Ik wil ingaan op de benadering die
de minister heeft gekozen naar
aanleiding van onze opmerkingen
over de gedwongen winkelnering. Uit
het antwoord op pagina 3 van de
getikte tekst kan worden afgeleid dat
de gedachte bestond dat het
openbaar vervoer bevorderd moest
worden. Dat is op zichzelf een heel
positieve gedachte Dat gebeurt dan
door de invoering van de OV-jaar–
kaart. Bij de mvoering van de
OV-jaarkaart is besloten, de kosten
te financieren door het schrappen
van het normbedrag voor de
reiskosten. Bovendien is het normbe–
drag voor levensonderhoud en
daarmee de basisbeurs verlaagd. Dat
is bijzonder prettig, zo wordt gesteld.
Dan blijft er wat geld over. Dat is
gebruikt voor de financiering van de
budgettaire problematiek. Voorzitter,
ik denk dat het andersom was. Er
was een budgettair problemen bij de
kosten van de studiefinanciering. Dat
budgettaire probleem kon worden
opgelost door het normbedrag voor
levensonderhoud te verlagen en door
het schrappen van het normbedrag
voor de reiskosten. Vervolgens was
er een psychologisch probleem. Toen
was er een slimmerik die bedacht: als
wij de OV-jaarkaart op deze basis
invoeren, dan halen wij voor een deel

ons geld binnen voor het oplossen
van het budgettair probleem, wij
doen ook nog wat moois voor het
openbaar vervoer en wij hebben,
optisch gezien, nog een aantrekkelijk
aanbod. Ik denk dat dit de werkelijke
gang van zaken is geweest. Het is
goed om dat bij de behandeling van
deze problemen in de gaten te
houden.

De minister begrijpt dat ook wel.
Op blz. 4 van de memorie van
antwoord zegt hij immers dat, als de
OV-studentenkaart niet zou zijn
ingevoerd, dan de basisbeurs en het
normbedrag voor levensonderhoud
ook hadden moeten worden ver–
laagd. Ik ben geneigd om het
daarmee eens te zijn: er was immers
een budgettair probleem, en daar
ging het om. Deze zinsnede vind ik
dan toch weer enigszins ambigu:
enerzijds duidt de minister erop dat
er een budgettair probleem was,
anderzijds ontkent hij weer dat de
OV-jaarkaart niet het primaire doel
was.

Met andere sprekers van vandaag
ben ik een beetje ongerust over de
opmerking van de minister, dat
verder niks meer te verwachten is.
"Naar huidige inzichten" is naar mijn
gevoel een te vage term. Bij dit soort
politieke beslissingen kunnen
"huidige inzichten" van het ene op
het andere moment veranderen. Wij
behouden dus grote ongerustheid,
niet alleen over de manier waarop
met de OV-jaarkaart wordt omge–
gaan, maar ook over de wijze waarop
het kabinet denkt om te gaan met het
normbedrag voor levensonderhoud.

De minister zei dat ook de
studenten een bijdrage moeten
leveren. Die kunnen echter alleen een
bijdrage leveren door minder aan hun
levensonderhoud uit te geven. Dat
bedrag is al niet zo royaal. Wij zijn
bovendien allemaal geen vreemden
in Jeruzalem, wij weten allemaal hoe
dat gaat. In feite komt het erop neer
dat dit soort bezuinigingen weer
wordt afgewenteld. In dit geval
worden zij bijvoorbeeld op de ouders
afgewenteld, die dat een vervelende
zaak zullen vinden en zullen bijsprin–
gen om hun kinderen het juiste
levensonderhoud te kunnen blijven
bieden. Onze fractie vindt het geen
prettige redenering die de minister
op dat punt naar voren brengt.

De opmerkingen van de minister–
president over de studiefinanciering
zijn van het soort waarbij je in eerste
instantie denkt, dat je ze niet goed
hebt gelezen. Bij nadere lezing blijkt

dan dat je het wel goed had gelezen.
De heer De Boer heeft daarover op
zijn specifieke wijze een aantal
intrigerende vragen gesteld. Ik ben
bijzonder benieuwd naar het
antwoord daarop.

Voor het overige zal het duidelijk
zijn dat wij, in vervolg op andere
wetsvoorstellen met betrekking tot
de OV-jaarkaart, niet onze steun aan
het onderhavige wetsvoorstel kunnen
geven.

D

Minister Ritzen: Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de geachte
afgevaardigden voor hun opmerkin–
gen over en hun commentaar op het
voorliggende wetsvoorstel.

Een groot aantal afgevaardigden
vroeg hoe een verhoging van de
kosten voor de OV-jaarkaart te rijmen
is met een verlaging van de kosten
voor levensonderhoud. Ik kan mij die
vraag en de daarbij behorende
aarzeling goed voorstellen. Ik heb die
aarzeling ook gehad, maar ik heb
haar uiteindelijk overwonnen, omdat
het om een kleine aanpassing gaat.
Het gaat niet om grote bedragen. Ik
wil de lijn blijven verdedigen, zoals ik
ook in het wetsvoorstel en bij de
behandeling in de Tweede Kamer
heb gedaan, dat op een aantal
punten structurele aanpassingen in
de samenleving kunnen leiden tot
enerzijds het beschikbaar houden van
essentiële zaken en anderzijds het in
mindere mate de beschikking hebben
over andere zaken, die vaak betrek–
king hebben op de private consump–
tie, de vrije bestedmgsruimte De
afweging die is gemaakt, vloeit voort
uit de Tussenbalans. Er mag geen
misverstand over bestaan, dat de
Tussenbalans naast verkrapping van
de publieke ruimte, ook heeft geleid
tot verkrapping van de private ruimte.
Dat ligt natuurlijk voor de hand in een
sfeer waarin sprake is van overbeste–
ding, hetgeen blijkt uit het bestaan
van het financieringstekort. Met
andere woorden: er wordt meer
uitgegeven dan er is. Dat leidt tot
schuld en rente-uitgaven. Wij hebben
geprobeerd dat te stoppen. Voor
individuen leidt dat tot minder
beschikbaarheid wat betreft zowel de
private ruimte als de publieke ruimte.
In het onderhavige geval is sprake
van een structurele aanpassing,
waarbij ik vooral de aandacht vraag
voor het aspect van de toegankelijk
heid. De vraag is daarbij aan de orde
gesteld of het budget nog wel
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voldoende is en of de structurele
aanpassing nog wel kan, gelet op het
budget van de student die uitsluitend
afhankelijk is van een beurs. Kan die
persoon nog in rede studeren? Wordt
eem drempel gelegd om te studeren?
Mijn antwoord daarop is: daarvoor is
het bedrag te klein om te verwachten
dat dit zal gaan gebeuren.

De heer De Boer (Groen Links): De
minister spreekt over de verschuiving
van allerlei zaken waardoor de
consumptieve ruimte wordt inge–
perkt. In alle discussies is altijd aan
de orde dat dit niet opgaat voor de
minima in de samenlevmg Bijvoor–
beeld waar het gaat om het doorbe–
rekenen van milieu aspecten in de
kosten van levensonderhoud via de
milieubelasting, wordt altijd aange–
nomen dat dit compenserende
maatregelen op minimumniveau met
zich brengt. De redenering die de
minister nu volgt, betekent dat dit
kennelijk niet hoeft, althans niet voor
studenten. Dat is tevens mijn
prmcipiele bezwaar. Of het een geldt
of het ander. Het is waar dat er
bepaalde lasten zijn die waarschijnlijk
ten koste van de private ruimte
moeten worden doorberekend in de
toekomst - dat bestrijd ik ook niet
- maar uitgangspunt daarbij is dat
de absolute minima daarvan
uitgezonderd worden. Tot die minima
behoren wat betreft de kosten van
levensonderhoud ook de studenten.

Minister Ritzen: Ik ben dankbaar
voor deze aanvulling van de heer De
Boer. Ik zou een iets ander accent
willen leggen. Het gaat er niet zozeer
om, een specifieke categorie te
ontzien als wel om ervoor te zorgen
dat voor elke categorie geldt dat
ondanks deze maatregelen toch een
evenwichtig inkomensbeeld ontstaat.
Dat is ook een van de punten waarop
dit kabinet zich juist van het begin af
aan heeft willen profileren. Er moet
sprake zijn van een solide sociaal–
economisch en fmancieei beleid,
waarbij tegelijkertijd scherp een
aantal randvoorwaarden in het oog
moet worden gehouden. Zoals
bekend, is dat ook juist voortdurend
een van de punten van discussie
rondom het regeringsbeleid. Hoe
zorg je dat de randvoorwaarden van
een evenwichtig mkomensbeleid
goed kunnen worden gehonoreerd?
Mijn stellingname is dat hieraan geen
afbreuk is gedaan door deze
maatregel, juist vanwege het feit dat

het gaat om een bedrag dat zich heel
sterk in de marges bevindt.

Een ander belangrijk onderwerp
dat hier naar voren is gebracht,
betreft de afspraken en de mate
waarin deze onder het beslag hangen
van de huidige inzichten. Daarbij is
tevens gewezen op de vermeende
opmerkingen van de minister-presi–
dent. Ik moet er heel nadrukkelijk
over zijn: het gaat niet over opmer–
kingen van de minister-president
maar over vermeende opmerkingen
van de minister-president. Wat
betreft de gedachte van "rust aan
het front", wijs ik erop dat ik in de
reactie op het advies van de Raad
van State heb aangegeven dat die als
algemene gedachte erg aanspreekt
maar dat die toch altijd ligt onder het
beslag van grondige wijzigingen in de
bestaande inzichten, wijzigingen die
zich ook kunnen voordoen op grond
van externe ontwikkelingen. Dan is er
hierbij dus sprake van een tussenba–
lans waarvan bij het begin van de
huidige kabinetsperiode, bij de
opstelling van het regeerakkoord en
bij de behandeling hier van de
verschillende onderwerpen die zich
voordeden rondom de wet studiefi–
nanciering en de OV-jaarkaart, niet
bevroed kon worden dat die ingrij–
pende implicaties zou kunnen
hebben. Zo kan ik ook op dit moment
niet voor 100% uitsluiten dat zich in
de Wet op de studiefinanciering
wijzigingen voor zullen doen, maar
dan uitsluitend geïndiceerd vanuit
"aardbevingen" — om dit beeld
maar eens te gebruiken, omdat het
voor Nederland nu reëel inhoud heeft
gekregen — die zich elders voor–
doen. Mevrouw Soetenhorst
gebruikte in dit verband de term
"overheidsvandalisme". Ik heb het
altijd riskant gevonden om van die
term gebruik te maken. De heer
Christiaanse sprak wel eens van
"criminogene effecten" van de
overheid. Dat ging over de wijze van
belasting heffen. Ik heb daar altijd
zeer grote bezwaren tegen gehad,
omdat al die activiteiten uiteindelijk
worden gerealiseerd via het demo–
cratisch proces. Het gaat daarbij
namelijk voortdurend om het
balanceren tussen de collectief
uitgesproken wensen en mogelijkhe–
den van burgers. Wij proberen daar
naar beste vermogen uitvoering aan
te geven. Het gebruik van de term
"vandalisme" houdt voor mijn gevoel
nauw verband met het overtreden
van waarden en normen. De norm
"rust" zou ik nooit kunnen overne–

men, omdat de samenleving als
zodanig daarvoor te onrustig is, maar
ik wil het wel als streef beeld zien. En
daar ligt toch de ruimte voor dit
wetsontwerp.

Mevrouw Soetenhorst-de
Savornin Lohman (D66): De term
"overheidsvandalisme" gebruikte ik
als beeldspraak. Het is natuurlijk
altijd vervelend om gestigmatiseerd
te worden met een term die normaal
gesproken voor criminelen gebruikt
wordt, maar ik heb met deze
beelspraak een schokeffect teweeg
willen brengen. Op de norm "rust"
zal ik niet dieper ingaan; op de norm
"eerlijkheid" wel Collega Ginjaar
heeft duidelijk geïllustreerd - en dat
bleek ook uit hier eerder behandelde
wetgeving - dat de overheid op een
heel verhulde manier tracht aan de
dwang van de Tussenbalans te
voldoen. Die norm "eerlijkheid" gaat
dus ook in het democratische proces
wel eens verloren.

Minister Ritzen: Het laatste wil ik
volledig onderschrijven. Elke keer
weer heeft de regering de verant–
woordelijkheid om voluit aan te
geven waar het op staat. Om die
reden zei ik zojuist dat het wat mij
betreft gemakkelijk zou zijn — en ik
denk dat de kans erg groot is - dat
er geen nieuwe maatregelen meer
genomen worden in het kader van de
studiefinanciering. Toch moet ik uit
eerlijkheidsoverwegingen zeggen dat
ik het niet voor 100% kan uitsluiten.

Voorzitter: Van de Zandschulp

Minister Ritzen: Voorzitter! De heer
Kuiper heeft een opmerking gemaakt
over de terugwerkende kracht en
vooral over het eenmalige karakter
daarvan. In de Handelingen van de
Tweede Kamer staat hierover het
volgende ik benadruk dat er geen
andere autonome verhogingen van
de OV-jaarkaart meer plaatsvinden
gedurende de looptijd van dit
contract. Daarmee wordt dus een
duidelijke muur gezet rondom dat
"eenmalige karakter".

De heer Kuiper (CDA): Dat betekent
dus dat de woorden "naar huidig
inzicht", die een relativering
inhouden met betrekking tot...

Minister Ritzen: Die hebben geen
betrekking op de OV-jaarkaart en de
wijze van verrekening daarvan
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De heer Kuiper (CDA): Die woorden
hadden hier dus eigenlijk niet moeten
staan.

Minister Ritzen: Die moeten in een
veel bredere context gezien worden.

Voorzitter! De heer Kuiper maakte
ook een opmerking over de maatre–
gelen in het kader van het voortgezet
onderwijs. Hij gaf aan dat zijn fractie
deze maatregelen breed zal steunen.
Die maatregelen zijn inderdaad een
jaar uitgesteld. Dat heeft vooral te
maken met de complicaties van de
wetsvoorbereiding. De systematiek
van de kinderbijslag wordt wel
gevolgd, maar dat gebeurt niet
binnen het stelsel van kinderbijslag in
de wetsvoorstellen zoals zij het
kabinet voor ogen staan, waarvan de
Tweede Kamer ook op de hoogte is
gesteld.

De heer Kuiper sprak over de
schaduw van de Trèveszaal. Dat
roept bij mij het beeld op van veel
zon. Ik heb het gevoel dat wij meer
spreken over een zeer bewolkte
hemel. De schaduw wordt overigens
vertaald naar een opmerking die de
minister-president niet heeft
gemaakt. Er is sprake van een bencht
in de pers dat op geen enkele wijze
terug te leiden is tot hetgeen
besproken is in de ministerraad. In
een persbericht van de minister-pre–
sident heb ik gelezen dat hij ontkent
dat hij ook op andere punten
dergelijke opmerkingen zou hebben
gemaakt. Dit punt wil ik dan ook
onmiddellijk ter zijde leggen.

De heer Ginjaar heeft ten principa–
le herhaald wat hij naar voren heeft
gebracht bij de behandeling van de
OV-jaarkaart. Hij sprak daarbij van
"slimmeriken", maar ik weet niet of
hij dat bedoelde als een compliment.
Ik hoop van wel, want in mijn ogen is
de OV-jaarkaart iets waarmee wij op
heel veel fronten gelukkig kunnen
zijn. Er zitten natuurlijk, zoals bij elk
goed nieuws, ookwat moeilijke
kanten aan. Toch was het goed,
zowel voor het budget van de
overheid als voor de student, maar
ook voor de ontwikkeling van het
openbaar vervoer in ons land. Het is
dus een "positive sum game". In de
schriftelijke gedachtenwisseling heb
ik nog eens naar voren gebracht dat
de OV-jaarkaart voor de student
slechts 20% van de normale prijs
kost. Daaruit moet toch een heel
duidelyk voordeel voor de student
naar voren komen. De kaart heeft
ook een bezuiniging voor het
overheidsbudget opgebracht. Maar

vooral voor het spoorvervoer
betekende het een structurele groei
van het aantal reizigerskilometers,
waardoor het verantwoord wordt om
een aantal extra investeringen te
doen In mijn ogen betekent dit dat
wij deze lijn moeten voortzetten en
ook het contract moeten vernieuwen,
want daardoor is het mogelijk om de
additionele investeringen die in "Rail
21" zijn voorgenomen, ook te
realiseren tegen de achtergrond van
enige zekerheid van het blijven
overschrijden van de 10 miljard
reizigerskilometers. Bij de spoorwe–
gen hebben wij eerder gezien dat de
onzekerheid daarover lange tijd —
zo'n tien a vijftien jaar - heeft geleid
tot het uitstellen van investeringen.

De heer Ginjaar (WD): Voorzitter! Ik
maak hierbij een kleine kanttekening.
Ongetwijfeld beweegt het uitreiken
van de OV-jaarkaart voor een vijfde
van de prijs veel studenten ertoe om
met het openbaar vervoer te reizen
en dat juichen wij allemaal toe. Wij
moeten ons echter we! goed
realiseren dat men, als men geen
student meer is en men de volledige
prijs moet betalen, onmiddellijk weer
in de auto stapt. Het bedrag dat
betaald wordt voor bijvoorbeeld een
tweedeklas retourtje Leiden-Middel–
burg stelt immers veel studenten in
staat om met een goedkoop en zuinig
autootje veel grotere afstanden af te
leggen zodra zij niet meer studeren.

Minister Ritzen: Als eerste element
geeft de heer Ginjaar aan dat voor
een relatief belangrijk aandeel van de
leeftijdscategorie tussen 18 en 25
jaar sprake is van enige verschuiving
in het mobiliteitsgedrag - de
"modal split", zoals het bij de
technici heet — waarbij vaker wordt
gekozen voor het openbaar vervoer.
Dit betekent overigens ook ontlasting
van het wegvervoer elders en minder
noodzaak tot meer asfalt in dit land,
voor zover die noodzaak zou moeten
worden bevredigd vanuit de gedach–
te aan files. Het tweede element dat
de heer Ginjaar naar voren brengt, is
wat mij betreft toch iets te vanzelf–
sprekend. De empirie moeten wij nog
opbouwen, maar ik ga er toch van uit
dat er door de OV-jaarkaart ook in
belangrijke mate gewenningsgedrag
ontstaat. Men leert zijn weg te vinden
in het openbaar vervoer en dat leidt
er wellicht toe dat men in een groot
aantal gevallen de "modal split" die
in een eerdere fase tot stand werd
gebracht door het beschikbaar zijn

van de OV-jaarkaart, blijft aanhouden
wanneer de OV-jaarkaart niet meer
via de studiefinanciering beschikbaar
wordt gesteld.

D

De heer De Boer (Groen Links):
Voorzitter! Ik heb het antwoord op
mijn vraag, waarom er niet gekozen
is voor een verhoging van het
leningbedrag in plaats van voor een
verlaging van de basisbeurs, gemist.
Ik wil voorts twee korte kanttekenin–
gen maken. De minister zei dat de
regering gehouden is, altijd voluit aan
te geven waar het op staat. Dat is
prachtig; ik zal het onthouden. Hij zei
ook dat er, voor zover dat nu bekeken
kan worden, wat hem betreft geen
aanpassingen meer in het vat zitten
op het gebied van de studiefinancie–
ring. Ook daar zullen wij de minister
aan houden. Tot slot stel ik vast dat
de opening van de Volkskrant van
afgelopen maandag kennelijk een
canard was. Dat nemen wij voor
kennisgeving aan, maar de minister
zal mij niet kwalijk nemen dat ik de
ontwikkelingen op dit terrein de
komende maanden zeer nauw in de
gaten blijf houden. Mocht het
tegendeel blijken, dan zal hij de
fractie van Groen Links in ieder geval
nog een keer tegenkomen.

D

Minister Ritzen: Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de heer De Boer
voor zijn opmerkingen in tweede
termijn. Er zijn meer mensen die de
ontwikkelingen op dit punt met meer
dan de gebruikelijke belangstelling in
de gaten houden.

Waarom is het leningbedrag niet
meegenomen? Dat had gekund, maar
het had een nadrukkelijke afwijking
van de bestaande systematiek
ingehouden. Voor degenen van wie
de ouders een belastbaar inkomen
hebben van ƒ 50.000 of meer, is er
immers geen mogelijkheid van lenen.
Voor die studenten is uitsluitend de
basisbeurs beschikbaar. Dan hadden
wij dus een wijziging in het totaal
moeten aanbrengen.

Tegen de achtergrond van de
verdere acties die plaatsvinden
rondom de studiefinanciering, vooral
de reparatiewetgeving, wil ik
overigens wel bezien in hoeverre er
mogelijkheden zijn van wijziging in
het leningbedrag voor die studenten
die daarvan afhankelijk zijn.

Er zullen geen aanpassingen meer
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plaatsvinden dan onder het beslag
dat ik eerder aangaf en natuurlijk
onder de lopende wetgeving, zoals
ook in de schriftelijke gedachtenwis–
seling is uiteengezet

De beraadslaging wordt gesloten.

Het wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.

De voorzitter De aanwezige leden
van de fracties van de VVD en Groen
Links wordt conform artikel 121 van
het Reglement van orde aantekening
verleend, dat zij geacht willen
worden zich niet met het wetsvoor–
stel te hebben kunnen verenigen.

Aan de orde is de gezamenlijke
behandeling van de wetsvoorstellen:

- Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvang–
sten van hoofdstuk VIII (Minis–
terie van Onderwijs en Weten–
schappen)voor het jaar1992
(22300-VIII);

- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de ontvang–
sten van hoofdstuk VIII (Minis–
terie van Onderwijs en Weten–
schappen)voor het jaar1990
(Slotwet; derde wijziging)
(22248).

De beraadslaging wordt geopend.

D

De heer Van Boven (WD): Mijnheer
de voorzitter! Hoewel vorig jaar de
begroting van Onderwijs en Weten–
schappen nog binnen de daarvoor
bestemde tijd in de Eerste Kamer
werd behandeld, is de gedachtenwis–
seling met de bewindslieden toch het
karakter biijven houden van een
beleidsdebat, zoals dat zoveel jaren
daarvoor steeds weer in mei of juni
heeft plaatsgevonden. Mijn fractie
stelt dat zeer op prijs omdat het de
gelegenheid biedt om, naast het
terugkomen op de begroting zelf,
aandacht te schenken aan beleidster–
reinen waarop geen onmiddellijke
wetgeving te verwachten valt.

Ik wil mijn bijdrage aan deze
gedachtenwisseling beginnen met
een woord van dank aan de bewlnds–
lieden en hun medewerkers voor de
beantwoording van de door ons in
het voorlopig verslag gestelde
vragen. Niet alle antwoorden hebben
ons tevreden gesteld, maar op veel
punten hoef ik in dit stadium niet

meer terug te komen. Ook wil ik deze
gelegenheid gebruiken om de
minister een compliment te maken.
Een aantal jaren heb ik gepleit voor
het scheppen van faciliteiten voor de
voortzettmg van de uitgave van de
briefwisseling van Thorbecke, die in
het ongerede dreigde te geraken. Ik
wist mij daarbij gesteund door een
kamerbreed ingediende en gesteun–
de motie. De reactie van de minister
was instemmend, al wees hij steeds
op de beperkte invloed die hij daarbij
kon uitoefenen. Toch hebben zijn
interventies uiteindelijk geleid tot een
voor alle betrokkenen aanvaardbare
oplossing. Sinds het najaar van 1991
wordt weer aan de voortzetting van
dit voor onze staatkundige geschie–
denis zo waardevolle project
gewerkt. De minister komt daarvoor
een bijzonder woord van lof toe. Ik
wil hem namens mijn fractie — maar,
naar ik aanneem, ook namens de
collegae van de andere fracties —
van harte dank zeggen voor de
inspanningen die hij zich ten deze
heeft getroost.

Voorzitter! Onderwijs staat
momenteei volop in de belangstel–
ling. In brede kring wordt men zich er
sinds enige tijd steeds meer bewust
van dat er iets mis is. Hetzelfde geldt
voor de gezondheidszorg. Naast de
sociaal– en financieel-economische
problemen gaan beide onderwerpen
een steeds grotere rol spelen.
Sommigen zullen geneigd zijn, er
zich vanaf te maken met de constate–
ring dat deze onderwerpen onderdeel
uitmaken van die sociaal– en
financieel-economische problemen
maar dat is een miskenning van de
complexiteit van de problematiek en
dus een te beperkte benadering. Laat
ik mij bepalen tot het onderwijs.

Mijnheer de voorzitter! Het is
alweer een aantal jaren geleden dat
de Verenigde Staten van Noord–
Amerika werden opgeschrikt door
het befaamde rapport "A nation at
risk". Ook daar ging het om een
complexe problematiek. Ookdaar
werd een achteruitgang in de
kwaliteit van het onderwijs geconsta–
teerd. Ook daar was het rendement
van het onderwijs onbevredigend.
Ook daar waren het aanzien van en
de waardering voor het beroep van
onderwijsgevende tot een minimum
gedaald. In de jaren zestig en
zeventig, de tijd van hippies en
flower power, van vrijheid-blijheid en
vooral van weinig verantwoordelijk–
heid, daalde de algemene waardering
voor cognitieve kennis ten gunste

van die voor het verwerven van
sociale vaardigheden. Selectie en
prestatie werden besmette begrip–
pen. Ook in ons land deed die
ievensopvatting opgeld. Discussies
over de inhoud van het onderwijs, in
kringgesprekken gevoerd, namen op
vele pedagogische academies en
lerarenopleidingen de plaats in van
de gedegen opleiding van weleer.
Dat heeft zijn invloed op de kwaliteit
van het onderwijs, zowel in het basis–
als in het voortgezet onderwijs,
natuurlijk niet gemist. Ook de Wet op
het basisonderwijs zèlf draagt van die
opvattingen de sporen Zelfs in de
beoogde Wet op de basisvorming is
hiervan nog iets te bespeuren.

Weliswaar is er al een aantal jaren
een kentering in de genoemde
opvattingen gaande maar de
gevolgen ervan zijn in de scholen nog
steeds merkbaar, zulks ondanks de
inspanningen van de velen die
andere opvattingen behielden of in
de loop van de tijd kregen. Tegelijker–
tijd veranderde de samenleving
fundamenteel. Steeds meer leerlin–
gen en studenten meldden zich voor
steeds hogere opleidingen, ook uit
bevolkingsgroepen zonder traditie op
dit terrein. En dat terwijl tegelijkertijd
de betekenis van het gezin afbrokkel–
de, de afleiding bijvoorbeeld in de
vorm van sport en televisie voortdu–
rend op de ioer lag en in het
bestedingspatroon van de jeugd de
gestegen welvaart duidelijk door–
werkte. Tegen die stroom moesten
de onderwijsgevenden oproeien.

Van hen werd steeds meer
verwacht. Terwijl gezag en orde, van
oudsherfundamenten van het
schoolgebeuren, merkbaar op de
tocht kwamen te staan, werden zij
geacht een steeds groter gedeelte
van de opvoeding te kunnen
overnemen van de ouders die zelf
steeds meer verstrikt raakten in de
netten van onze welvaartsmaat–
schappij met haar vele mogelijkheden
en verleidingen. Dat betekende een
enorme verzwaring van de taak van
die onderwijsgevenden die veelal
slechts opgeleid waren tot het
pedagogisch verantwoord overdra–
gen van kennis.

Maar eveneens werd in die jaren
steeds duidelijker dat wij ver boven
onze stand hadden geleefd, vooral in
de jaren zeventig. Bezuinigingsopera–
ties werden noodzakelijk en gingen
aan het onderwijs, zowel personeel
als materieel, niet voorbij Sinds het
einde van de jaren zeventig hebben
alle kabinetten waarin in wisselende
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samenstellingen alle grote partijen
hebben deelgenomen, daaraan
bijgedragen Ik zou daar vooral de
bewmdslieden, die alle schuld bij de
kabinetten Lubbers I en II leggen,
nog eens op willen wijzen. Die
regeringsdeelname bepaalde meestal
tevens de voor– of tegenstem van de
afgevaardigden van die partijen In
beide Kamers, al is met name in dit
huis vaak kritischer gereageerd dan
aan gene zijde van het Binnenhof,
ook tegenover bewindslieden uit het
eigen kamp.

Het is daarom nutteloos achteraf
energie te steken in de vraag wie
voor wat verantwoordelijk moet
worden gesteid Feit is dat het
beroep van leraar m het basisonder–
wijs zowel als in het voortgezet
onderwijs in diskrediet is geraakt.
Welke dwaas kiest nog voor een
slijtend beroep — zie de omvang van
de VUT, de DOP, de WAO en het
ziekteverzuim in het onderwijs —
waarin kennisoverdracht en het
bijbrengen van vaardigheden
gecombineerd moeten worden met
onderdelen van de opvoeding die
vroeger in het gezin thuis hoorden —
zie werkende ouders, minder
aandacht voor de kmderen, veel
afleiding en minder discipline — en
dat onder belastende omstandighe–
den — zie steeds grotere klassen en
alle vernieuwingen en veranderingen
die over hen worden uitgestort —
met vaak onvoldoende hulpmiddelen
- zie het inspectierapport "Inventa–
rissen geïnventariseerd" — en dat
tevens met een salarisachterstand op
de ook zelf al gekorte ambtenarensa–
larissen: zie het rapport van de
Algemene Rekenkamer van 1988 en
dat van Beleid en Research dat
onlangs verschenen is? Wellicht zou
een nader onderzoek door een
andere onafhankelijke instelling met
weer andere parameters tot nog
andere percentages komen, maar
een feit is dat er een stevige
salarisachterstand is ontstaan.

Ook de vakbonden, die nu terecht
voor de belangen van hun leden
opkomen, gaan overigens niet vrijuit.
Met hun keuze voor werk boven
salaris en instemming met het
HOS-akkoord zijn zij ten dele
medeverantwoordelijk. Het bestaan
van de zogenaamde na-HOSsers
wijst daar al op.

De onderwijsenquête van de NRC
heeft mede de toon gezet voor de
discussies die thans in brede kring
worden gevoerd over de kwaliteit van
het onderwijs en de positie van de

onderwijsgevenden. Mijn partijgenoot
Bolkestein, voorzitter van de Tweede
Kamer-fractie van de WD, heeft
onlangs gepleit voor een nationaal
debat over het onderwijs. Ik denk dat
hij gelijk heeft.

Van alle kapitaalsgoederen die het
fundament moeten vormen van onze
welvaart en ons welzijn is het
menselijk kapitaal het meest
fundamentele en het meest kostbare
Zeker nu de grenzen in een éénwor–
dend Europa gaan wegvallen, kunnen
wij ons niet permitteren daarmee
roekeloos om te springen. Ik heb dat
van deze plaats reeds vele malen aan
het adres van verschillende bewinds–
lieden gezegd Ik herhaal met de
meeste klem: kwalitatief goed
onderwijs door goed opgeleide
onderwijsgevenden, die overeenkom–
stig de belangrijkheid van hun taak
beloond worden en in maatschappe–
hjk aanzien staan, is de basis voor de
toekomst van ons land! De Neder–
landse samenleving zal moeten
bepalen wat dat haar waard is, met
name de prijs die ervoor betaald
moet worden. Daarvoor zullen niet
onmiddellijk miljarden beschikbaar
zijn, maar als de noodzaak in steeds
bredere kring onderkend en onder–
schreven wordt, zullen deze er via
een herschikking van de algemene
middelen op den duur wel moeten
komen.

Toen de huidige bewindslieden in
1989 aantraden, spraken zij over
"trendbreuk" en "het bord schoon–
vegen". In de regeringsverklaring viel
te lezen dat de aantrekkelijkheid van
het leraarsvak moest worden
vergroot. Ook stelden de bewindslie–
den zich ten doel de vertrouwens–
band met de onderwijsgevenden te
herstellen; voorwaar: lofwaardige
doelstellingen! Maar wat is daar nu
van terechtgekomen? De NRC-en–
quête is daarover bepaald niet
optimistisch. Minister Ritzen noemde
de enquête weliswaar selectief, maar
toch waardevol. Ik hoop dan ook dat
veel van de uitkomsten de bewinds–
lieden aan het denken hebben gezet,
al is daarvan tot op heden nog niet
veel te bespeuren.

Het te grillige onderwijsbeleid is
naar de mening van de onderwijsge–
venden de belangrijkste oorzaak van
de gestegen werkdruk. Ook daar ligt
de schuld natuurlijk niet alleen bij de
huidige bewindslieden. Maar als er
dan in de Eerste Kamer en van alle
kanten op wordt gewezen, dat de
bewindslieden te veel op te korte
termijn tegelijkertijd verwezenlijkt

willen zien, dan wordt daaraan met
een onverantwoord optimisme
voorbijgegaan! Ik geef een, nog
onvolledige, opsomming:

Samengaan van regulier en
speciaal onderwijs conform de nota
Weer samen naar school; verdere
bijstelling van de Londo-systematiek;
een nieuw materieel bekostigings–
stelsel voor het voortgezet onderwijs
en invoering van het formatiebudget–
systeem; gedwongen fusie dan wel
opheffing van ongeveer vijfhonderd
MAVO– en LBO-scholen en van
misschien nog wel meer basisscho–
len, als de beoogde ongenuanceerde
opheffingsnorm wet wordt, terwijl de
fusieperikelen in het MBO en het
HBO nog steeds op vele plaatsen
aanleiding geven tot grote spannin–
gen; eventuele invoering van de
basisvorming over ruim een jaar,
terwijl het daarvoor bestemde
projectmanagementteam inmiddels
aan interne geschillen en spanningen
ten prooi is; de noodzaak van na– en
bijscholing van onderwijsgevenden,
directies en besturen, die nog jaren
in beslag zal nemen; een nieuwe
medezeggenschapswet die op stapel
staat en die onderwijsgevenden van
iedere beslissingsbevoegdheid dreigt
te beroven; een nota over de tweede
fase in het voortgezet onderwijs,
waarover niet eens de mening van de
onderwijsgevenden wordt gevraagd,
maar waarover zij wel geacht worden
na te denken en waarover velen zich
grote zorgen maken.

En waar blijft bij al die achter
ambtenarenbureaus uitgedachte
plannen de leerling en het goede
onderwijs waar alles om begonnen
is? Grote, brede scholengemeen–
schappen zijn volgens de staatsse–
cretaris een panacee, en ondanks alle
felle kritiek van ouders, van alle
onderwijsgeledingen en zowel van
een regeringspartij als van de
opppositie in deze Kamer dramt de
staatssecretaris door. Er zullen en
moeten overal leerfabrieken komen,
ook al blijkt het ziekteverzuim onder
de docenten daar groter dan elders,
evenals het spijbelen van de leerlin–
gen. Waarom bovendien steeds die
haast? Waarom invoeren en pas na
enkele jaren evalueren in plaats van
experimenteren, zoals met het
samengaan van regulier en speciaal
onderwijs zou moeten gebeuren — er
bestaat nog steeds een experimen–
tenwet! — en pas na een grondige
evaluatie invoeren? Dat zou verant–
woord besturen zijn, maar nu worden
in vele gevallen onderwijskundige
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argumenten, bij voorbeeld voor de
vorming van brede scholengemeen–
schappen en voor "Weer samen naar
school", er met de haren bijgesleept
omdat men weigert, hardop te
zeggen dat het vooral om bezuinigin–
gen gaat. Daarbij dreigt door het op
termijn verdwijnen van het speciaai
onderwijs het kind met het badwater
te worden weggegooid, want zo
zullen vooral de zwakkere leerlingen
het slachtoffer worden, onder het
motto van hooggestemde idealen die
op zichzelf lovenswaardig zijn, maar
die prematuur en onvoldragen in de
praktijk worden gebracht. Wat komt
er bovendien terecht van de zo
noodzakelijke rust in het onderwijs,
waarvan ook deze bewindslieden bij
hun aantreden een groot voorstander
beweerden te zijn?

Voorzitter: Heijne Makkreel

De heer Van Boven (WD): Voorzit–
cer! Na deze algemene beschouwing
over de ontstane situatie, waarop ik
graag een reactie van de bewindslie–
den verneem, kom ik tot meer
concrete vragen en suggesties. Op
onze zeer concrete vragen 5, 6 en 7
over de kwaliteit van het onderwijs
op de PABO's, met name op het punt
van rekenen, Nederlandse taal en
zorg voor de jongere leerling, hebben
wij weinig concrete antwoorden
gehad. Aanbevelingen van de
inspectie worden "doorgegeven", de
noodzaak van initiatieven wordt
"bezien" en initiatieven worden "zo
nodig genomen", na "inventarisatie
en onderzoek op bruikbaarheid" van
toetsen en bijspijkerprogramma's. De
zo noodzakelijke PABO-specialisatie
jongere leerlingen/oudere leerlingen
in het basisonderwijs, door de
staatssecretaris in 1990 aanvaard en
ons in 1991 uitdrukkelijk toegezegd,
is nog steeds in een aanloopstadium
en dus ver van verwezenlijking
verwijderd. Is het juist dat de
staatssecretaris nu opnieuw het
voorschrift gaat verlengen om in
iedere school een kleuteronderwijzer–
oude-stijl m/v te behouden? Nog
even en deze soort wordt zo
zeldzaam dat er niet overal meer een
kleuteronderwijzer beschikbaar is.
Arme kleuters! In een interview met
Vrij Nederland van 4 april stelt de
staatssecretaris dat de hoofdoorzaak
van alle misère de gedeeltelijke
mislukking van de basisschool is. Dat
is wat ik overigens al vanaf 1980
voorspeld en geconstateerd heb.
Maar juist op dit punt, waarbij het

gaat om de kwaliteit van het
onderwijs en het welbevinden van de
leerlingen, wordt geen haast
betracht, terwijl bij andere zaken,
waarover heel het onderwijsveld
roept dat de invoeringsdata te vroeg
zijn gesteld en dat er meer voorberei–
dingstijd nodig is, tegen alle adviezen
in haast gemaakt moet worden. Ik
noem dan opnieuw het FBS, de
nieuwe bekostiging, de gedwongen
fusies, de ongenuanceerde schaal–
vergroting, de integratie van regulier
en speciaal onderwijs en de eventue–
le invoering van de basisvorming.
Daarmee worden de onderwijsgeven–
den in zowel basis– als voortgezet
onderwijs onnodig te zwaar belast en
komen zij aan hun meest eigenlijke
taak, bezinning op en het geven van
degelijk onderwijs, vaak onvoldoende
toe.

Dit geldt te meer voor scholen met
veel allochtone leerlingen die de
Nederlandse taal onvoldoende
beheersen en waar ook nog steeds
binnen het reguliere curriculum
onderwijs in eigen taal en cultuur
moet worden gegeven, iets wat door
gezaghebbende insiders steeds meer
bestreden wordt. Waarom houden de
bewindslieden daaraan vast? Naar
onze mening is heel veel extra
aandacht voor het Nederlands vanaf
het allereerste moment dat deze
kinderen de school binnenkomen, de
enige kans om te voorkomen dat hun
achterstand alleen maar toeneemt en
zij de kansarmen in onze maatschap–
pij bhjven

Voorzitter: Tjeenk Willink

De heer Van Boven (WD): Mijnheer
de voorzitter! Het invoeren van
gedifferentieerde afstudeerrichtingen
op de PABO met daarbij behorend
certificaat dient met de grootste
spoed ter hand genomen te worden.
Overwogen zou kunnen worden om
leraren in het basisonderwijs daarbij
een carrièreperspectief te bieden
door hen via een vrijwillige nascho–
ling, naast de noodzakelijke, liefst
verplichte regelmatige bijscholing om
"bij" te blijven, de kans te geven om
het andere certificaat te bemachti–
gen en daarmee uitzicht te bieden op
een hogere salarisschaal. Daarna zou
weer de mogelijkheid aanwezig
moeten zijn om bijgeschoold te
worden voor staffuncties die
opnieuw een financiële vooruitgang
garanderen.

Na het basisonderwijs kom ik bij
het voortgezet onderwijs. Met

instemming hebben wij kennis
genomen van de beantwoording van
vraag 38, waarin LBO en MAVO een
niet alleen onmisbaar voortraject
wordt genoemd voor het vervolgon–
derwijs, maar expliciet wordt gesteld
dat het eindexamen richtpunt blijft
voor de kwaliteit van het onderwijs,
alsmede een bewijs van bekwaam–
heid met een civiel effect oplevert.
Over de positie van deze onderwijs–
vormen binnen de basisvorming en
de doorstroomprogramma's,
waarover wij zo onze twijfels hebben,
komen wij wellicht uitvoerig met de
staatssecretaris te spreken op 19 mei
aanstaande. Daar doe ik nu het
zwijgen aan toe.

Over de tweede fase van het
voortgezet onderwijs hebben wij een
groot aantal vragen gesteld, waarop
merendeels vage antwoorden zijn
gekomen. Ik wil daaraan niet te
zwaar tillen, omdat het tenslotte nog
maar om een nota gaat die nog
bijgesteld en behandeld moet
worden en die daarna pas tot
wetgeving kan leiden. Uiteraard
staan wij afwijzend tegenover een
cafetariasysteem en in principe niet
afwijzend tegenover bepaalde
doorstroomprofielen, zoals wat
evenwichtiger samengestelde
vakkenpakketten voor het eindexa–
men in het jargon van Onderwijs en
Wetenschappen nu weer moeten
heten. Tenslotte was het ooit de VVD
die het plan van de zogenaamde
vierstromenschool presenteerde.
Zowel beroepsmatig als vanaf deze
plaats heb ik mij jaar in, jaar uit
gekeerd tegen ongedeeld VWO en
de zogenaamde pretpakketten. Ook
hier constateren wij met vreugde een
herstel van oude waarden. Wel wil ik
in dit verband duidelijk stellen dat
wat sinds de invoering van de
Mammoetwet als winst werd
aangeprezen, de doorstromingsmo–
gelijkheden van bijvoorbeeld MAVO
naar HAVO an van HAVO naar VWO,
naar de stellige overtuiging van de
WD-fractie gehandhaafd dient te
worden. De ervaring leert dat vele
zogenaamde laatbloeiers via deze
omweg, soms zelfs van MAVO tot
VWO, de weg hebben gevonden naar
een succesvolle hogere beroeps of
universitaire vervolgopleiding,
waardoor sluimerend intellect
tenslotte tot gelding is gekomen en
derhalve niet verloren is gegaan. Het
gaat niet aan, zoals nu herhaaldelijk
gebeurt, te spreken van een kostbare
omweg die afgesneden moet
worden. Ik heb het uiteraard niet
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over oneigenlijke omwegen, zoals de
stap terug van HAVO naar MBO.

Een andere wens van onze fractie
waarvoor ik al jaren pleit, is een
uitbreiding van het vereiste aantal
vakken voor de eindexamens HAVO
en VWO. Dat zouden er zeven resp.
acht moeten worden. Dan alleen zou
er voldoende aandacht kunnen
worden besteed aan de moderne
talen, voorai door hen die een
compleet bèta-pakket moeten kiezen
met het oog op hun vervolgstudie,
maar die daarbij èn in hun latere
carrière een degelijke talenkennis
niet kunnen missen, zeker als de
Europese eenwording voortschrijdt.
Daartoe zal op termijn een uitbrei–
ding van het aantal lesuren in de
bovenbouw van 30 tot 32, zoals dat
ook voor de basisvorming wordt
beoogd, onvermijdelijk zijn. Alleen
dan zou ook het vak geschiedenis,
onmisbaar voor het begrijpen van
zowel de wervelende reeks gebeurte–
nissen rond het uiteenvallen van de
Sovjet-Unie en de wederopstanding
van het nationalisme in Midden-Euro–
pa en de voormalige Sovjet-republie–
ken als van de gecompliceerde
problematiek elders, zoals in het
Midden Oosten en Afrika, de plaats
kunnen krijgen die het verdient. De
gewijzigde eindexameneisen voor dat
vak, zoals voorgesteld, minder
modieus dan jaren het geval is
geweest en zowaar weer aandacht
bestedend aan onze eigen vaderland–
se geschiedenis, vormen een begin
van verbetering en opnieuw een
herstel van oude waarden. De Leidse
hoogleraar Klein noemde het onlangs
een eerste stap naar erkenning van
de geschiedenis als actuele maat–
schappelijke kracht.

Helaas moet ik ook voor deze
tweede fase voortgezet onderwijs
weer de gnllige onevenwichtigheid in
beleid vaststellen die ik al ten
aanzien van het basisonderwijs heb
geconstateerd. Al jaren is iedereen
het erover eens dat een van de meest
cruciale problemen in het onderwijs
die van de aansluiting van HAVO en
VWO op HBO en WO is. En wat zien
wij? Terwijl de staatssecretaris de
basisvorming ondanks de kritiek van
alle kanten zo snel mogelijk inge–
voerd wil zien, is niet alleen het
basisonderwijs nog lang niet op orde,
maar valt ook te verwachten dat de
discussies over het vervolgtraject —
de tweede fase — nog geruime tijd in
beslag zullen nemen, alvorens er
enige zekerheid gaat ontstaan voor
alle geledingen die ermee te maken

hebben. Het beoogde tijdspad wordt
niet gehaald, geeft de staatssecreta–
ris toe Maar heeft hij al enig
realistisch idee over een bijgesteld
tijdsschema?

Als wij spreken over de kwaliteit
van het onderwijs en het aanzien van
het ieraarschap, is er nog een punt
dat ik aan wil snijden. De fractie van
de WD heeft het altijd betreurd dat
in het kader van de HOS sinds 1985
de leerjaren 2 en 3 VWO niet meer
tot het gebied van de eerstegraads–
bevoegdheid gerekend worden. Dat
was uiteraard één van de vele
betreurenswaardige bezuinigings–
maatregelen die in onze ogen
kwaliteitsverlies betekenden. Deze
maatregel doet te kort aan het feit
dat de geschiktheid van leeriingen
voor voorbereidend wetenschappe–
lijk, dus universitair onderwijs een
kwaliteitsniveau van het te volgen
onderwijs vooronderstelt, waarbij de
longitudinale opbouw van het
overdragen van kennis en vaardighe–
den in handen ligt van mensen met
een universitaire vooropleiding en de
daarbij behorende geestelijke bagage
of die van daarmee gelijk gestelde
hoger opgeleiden. Want vlak de
ouderwetse MO-B'er beslist niet uit.
Tussen haakjes, ter voorkoming van
misverstanden: ik wil daarbij op geen
enkele wijze te kort doen aan de vaak
voortreffelijke pedagogisch-didacti–
sche kwaliteiten van zeer veel
tweedegraders, terwijl eerstegraders
op dat punt soms wel eens te kort
schieten. Maar bovendien werd in
het HOS-akkoord de mogelijkheid
open gehouden om tweedegraders
ook in te zetten, zij het beperkt, op
het eerstegraadsterrein. Ik stelde
daarover bij de behandeling van het
FBS een vraag en ik kom daar nu
gedetailleerd op terug.

Gaarne wil ik in dit verband, zoals
ik bij de behandeling van het FBS al
aankondigde, nog eens aandacht
vragen voor de taakverdeling op de
scholen met zowel een eerste– als
een tweedegraadssector, in relatie
tot de bevoegdheid van leraren Ik
doe dit naar aanleiding van het naar
onze mening onterechte antwoord
van de bewindsman op mijn indertijd
gestelde vraag naar de noodzaak van
het voortbestaan van art. 35a van de
WVO na de invoering van het FBS. In
het verleden heeft onze fractie er
steeds op gewezen dat omwille van
de kwaliteit van het onderwijs het
steeds een uitgangspunt dient te zijn,
dat slechts het bezit van een bewijs
van bekwaamheid van een bepaalde

graad bevoegdheid geeft tot het
geven van lessen in een vak of
combinatie van vakken waarvoor het
bezit van een bewijs van bekwaam–
heid van die graad vereist is. Dit is
overeenkomstig de letter en de geest
van de WVO, die op deze regel
slechts in zeer bepaalde gevallen
tijdelijke uitzonderingen toelaat.

Een van deze uitzonderingen is
geregeld in artikel 35a. Dit artikel is
in 1985 in de wet opgenomen als
uitvloeisel van het HOS-akkoord. De
toenmalige minister vond voor zijn
aanvankelijke voorstel, dat een ruime
interpretatie toeliet, een onwillige
Tweede Kamer tegenover zich. De
Kamer vroeg bij de behandeling van
de wet om aanscherping van dit
artikel en eiste vervolgens bij
amendement de garantie dat deze
extra mogelijkheden voor onbevoegd
lesgeven slechts tijdelijk en in
bijzondere gevallen zouden worden
toegestaan.

Ook in deze Kamer zijn bedenkin–
gen tegen dit wetsartikel geuit. Van
de minister werd gevraagd om,
voordat de wet behandeld zou
worden. duidelijk te maken hoe de
nadere regelgeving eruit zou zien. Bij
brief van 11 oktober 1985 heeft hij
toen meegedeeld:
"In die Algemene Maatregel van
Bestuur (ex art. 35a) en die beschik–
king (exart. 110aOWVO)zal
anderzijds worden aangegeven dat
de toepassing van de 5%-regeling
slechts dan kan plaatsvinden indien
dat, op grond van het eerder
genoemde stappenschema, noodza–
kelijk is." Hiermee werd artikel 35a
rechtstreeks gekoppeld aan de
taakverdelingsprocedure of het
stappenschema van de HOS-rege–
ling, neergelegd in artikel IR411 van
het rechtspositiebesluit. Nu het
onderwijs bij de invoering van het
FBS verlost raakt van deze zeer
dirigistische regeling, is hiermee de
noodzaak van het voortbestaan van
artikel 35a verdwenen De bewinds–
man handelt onzes inziens overeen–
komstig de intenties van de Tweede
Kamer, neergelegd in het amende–
ment-Franssen/Van Baars, op grond
waarvan indertijd het wetsartikel in
zijn huidige vorm tot stand is
gekomen, als hij besluit, dit artikel nu
in te trekken

In het kader van de kwaliteitsbewa–
king is er nog altijd het probleem van
de eindexamenbeoordeling. Behalve
landelijke toetsen, die deels noodge
dwongen de vorm van meerkeuzevra–
gen hebben, zijn er de schoolonder–
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zoeken. Hierop is veel af te dingen.
Vaak wordt de normering van de
toetsen later bijgesteld op grond van
de resultaten. Verder is er het
vraagstuk van de in onze ogen
onmisbare tweede correctie, soms
consciëntieus verricht, maar vaak
een regelrechte farce. Bovendien
blijkt bij bestudering van de statisti–
sche gegevens dat het schoolonder–
zoek soms al bij voorbaat dienst doet
als compensatie voor te verwachten
matige schriftelijke resultaten. Ook
dit probleem vergt in het kader van
de vormgeving van het tweede-fase–
onderwijs een grondige bestudering
om tot een bevredigende oplossmg
te komen. In dit verband herinner ik
mij met weemoed de mondelinge
eindexamens aan het eind van het
jaar met de gecommitteerden en
deskundigen, waardoor het jaarhjkse
vruchtbare contact met hoger en
wetenschappehjk onderwijs gewaar–
borgd was. Toen bestonden de
onderwijs verstorende schoolonder–
zoeken nog niet. De Mammoetwet
maakte hieraan, al weer om bezuini–
gingsredenen die met onderwijskun–
dige argumenten werden verhuld,
helaas een einde.

Juist bij de controle op de eerlijke
en rechtvaardige gang van zaken bij
de huidige eindexamens is de rol van
de inspectie onmisbaar. Verzelfstan–
diging van de inspectie lijkt ons dan
ook goed, mits deze aan geen ander
ondergeschikt is dan, via een
verantwoordingsplicht, aan de
minister zelf. Bij alle toe te juichen
decentralisatie van taken naar de
scholen en de hierbij behorende
vergroting van de autonomie van de
scholen blijft het de grondwettige
phcht van het Rijk, de kwaliteit van
het gesubsidieerde onderwijs bij
voortduring zeer gewetensvol te
bewaken. Een goed toegeruste en
onafhankelijke inspectie die de
minister gevraagd en ongevraagd
publiekelijk adviseert, is hiervoor
volstrekt onmisbaar.

Ten slotte maak ik over het
voortgezet onderwijs nog een
opmerking. Zal ook daar, wil men het
beroep van leraar aantrekkelijker
maken en zijn maatschappelijke
aanzien verhogen, geen carrièreper–
spectief moeten worden geboden?
Ervaring alsmede verdieping van
kennis en vaardigheden via bijscho–
ling, met daarnaast verplichte
nascholing om bij te blijven, moet in
onze visie de weg openen naar meer
differentiatie in de vorm van junior–

en seniorleraarschappen en de
bekleding van diverse staffuncties.

Mijnheer de voorzitter! Nog een
opmerking over het zozeer in zwang
zijnde verschijnsel van procescoördi–
natie. Ook uit de schriftelijke
voorbereiding van de Wet op de
basisvorming zal duidelijk zijn
geworden dat de WD-fractie
bepaald niet altijd staat te juichen
over procescoördinatoren, proces–
managementteams, wegbereiders en
hoe het departement deze functiona–
rissen zoal mag noemen. Daarbij
maak ik uitdrukkelijk een uitzondering
voor de procescoordmatie inzake de
overdracht van de rijksscholen,
zonder welke dit proces onmogelijk
zou zijn geweest. Wij waren dan ook
verheugd, in het antwoord op onze
vraag 132 over selectief overheid–
soptreden en het bevorderen van de
verzelfstandiging van instellingen te
lezen, dat het instellen van proces–
coördinatoren niet te veel moet
gebeuren.

Maar wij waren over dat antwoord
ook stomverbaasd in het licht van de
constatering dat thans maar liefst in
acht gevallen sprake is van de een of
andere vorm van procescoördinatie.
Iksom ze op:
1. wegbereider tweede fase voortge–
zet onderwijs;
2. procescoördinatie beroepsonder
wijs;
3. proces-managementteam
basisvorming;
4. procescoördinatie formatie-bud–
getsysteem;
5. procescoördinatie natuur– en
milieu-educatie;
6. procescoördinatie PRESTO, over
het invoeren van nieuwe technologie–
ën in het beroepsonderwijs;
7. proces-managementteam "Weer
samen naar school";
8. proces-managementteam
"Toerusting en bereikbaarheid".

Hoe verhoudt deze opsomming
zich tot bovengenoemd antwoord?
Zijn er nog meer te verwachten en op
grond van welke beleidsoverwegin–
gen is ieder van deze acht ingesteld?

Mijnheer de voorzitter! Ik ga
afronden. Mijn fractie heeft in de
loop der jaren steeds een uiterst
consistente lijn gevolgd in haar
opvattingen over goed onderwijs.
Voor kwalitatief goed onderwijs, met
een overeenkomstig rendement,
achten de leden van de WD-fractie
van den beginne af — dus al in het
basisonderwijs — het stellen van
eisen in de vorm van concrete
eindtermen, in plaats van vage

kerndoelen, onmisbaar. Met het oog
op de keuze van het vervolgonder–
wijs, die lang niet voor alle leerlingen
tot hun vijftiende behoeft te worden
uitgesteld, is enige selectie met
verantwoorde verwijzings– en
selectiemethoden noodzakelijk. Een
selectie die op die leeftijd veelal
minder hard aankomt dan in de
puberteit. Een onderwerp waarover
wij met deze bewindslieden wel ten
principale van mening zullen blijven
verschillen. Dat die selectie in de
verschillende fasen van het vervolg–
onderwijs moet worden voortgezet
aan de hand van zorgvuldig geformu–
leerde eindtermen, spreekt voor ons
vanzelf. Daarbij en daarnaast is een
goed georganiseerd tweede-kanson–
derwijs eveneens onmisbaar.

Helaas ontbreekt mij de tijd om
nog iets te zeggen over het beroeps–
onderwijs, dat gelukkig eveneens
steeds meer in de belangstelling
staat. Ook over het hoger en
wetenschappelijk onderwijs zal mijn
fractie vandaag zwijgen. De behan–
deling van de WHW, in september,
zal alle gelegenheid bieden, daarover
van gedachten te wisselen. Op de
thans door ons aangedragen vragen
en opmerkingen horen wij gaarne de
reactie van de bewindslieden.

D
Mevrouw Bot-van Gijzen (CDA):
Mijnheer de voorzitter! Ik wil
beginnen met de minister namens de
CDA-fractie te bedanken voor de
antwoorden op de door ons gestelde
vragen. Mede daardoor kan ik mij
beperken tot enkele onderwerpen

In de rijksbegroting-1992,
hoofdstuk VIII, Onderwijs en
Wetenschappen, wordt voor drie
vraagstukken speciale aandacht
gevraagd. Kort samengevat gaat het
daarbij om internationalisering,
herbezinning op de pedagogische
taak van het onderwijs en de
dreigende tweedeling tussen
autochtonen en allochtonen. De
CDA-fractie wil vandaag graag
aandacht geven aan het tweede en
derde punt.

Grote belangstelling is er binnen
onze fractie voor de door de minister
in een interview in het dagblad Trouw
aangekondigde notitie voor het
voeren van een indringend debat
over de pedagogische opdracht van
het onderwijs. Enige verheldering ter
zake van hetgeen waaraan de
minister denkt bij een herbezinning
op de pedagogische taak binnen het
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onderwijs, is zeer gewenst. Tot nu
toe blinken de gegeven antwoorden
op de daarover gestelde vragen niet
uit door duidelijkheid. Wij hopen dat
die duidelijkheid er vandaag komt.

Mijnheer de voorzitter! In 1939
hield Theo Thijssen als lid van de
SDAP-fractie in de Tweede Kamer
een pleidooi voor het verlagen van de
klassendeler Het dagblad Trouw
publiceerde hierover op 5 februari
jongstleden een artikel. Ik kan niet
nalaten, daaruit te citeren.

"Dan wil ik u laten zien, hoe de
onderwijzer in zo een school werkt, in
een klas van behoorlijke afmetingen.
Ach, hij loopt wat door de klas heen,
hij corrigeert hier en daar. Het is zo
een kalm bedrijf. Maar de buiten–
staander weet niet wat daarachter
zit. Bij het ene kind staat hij stil en
trekt een bedenkelijk gezicht en dat is
voldoende om het kind te doen
zeggen "o ja" en de fout te doen
verbeteren. Bij het andere kind is het
bedenkelijke gezicht niet voldoende
en moet hij zeggen "kijk eens wat je
gedaan hebt". Bij weer een ander
kind moet hij ernaast gaan zitten en
zeggen "luister eens wat we hetaben
afgesproken, waar je aan denken
zou". En dan geeft hij een les van
anderhalve minuut. En zo behandelt
hij leder kind naar zijn aard, want hij
weet wa*ar bij ieder kind de fout zit.

De onderwijzer behandelt rekenen.
Erworden sommen gemaakt. Maar
nu mag hij niet zeggen "ik tel
eenvoudig het aantal fouten op".
Neen, hij moet weten wat er achter
die fouten zit. Bij de één is het het
vluchtige karakter, bij de ander de
slordige aard, bij de derde een
gebrek aan begrip en bij een ander
weer een tijdelijke inzinking, bij het
volgende kind huiselijke omstandig–
heden, die al zijn aandacht in beslag
nemen zodat hij niet met zijn hoofd
bij de les kan zijn. Bij een ander kind
is het misschien een andere reden,
bijvoorbeeld omdat het zonder ontbijt
van huis is gegaan. In al die gevallen
moet de onderwijzer op een andere
manier ingrijpen. En het zou de
grootste onrechtvaardigheid zijn om
alles over één kam te willen scheren.
De plicht van de onderwijzer is om
stuk voor stuk de kinderen naar hun
aard te behandelen."

Voorzitter! Dit is een schitterend
betoog, waarin velen zich vandaag
nog kunnen vinden. Onderwijs is
kennisoverdracht, maar de kwaliteit
van het onderwijs staat of valt met de
pedagogische en didactische
kwaliteiten van de man of de vrouw

voor de klas. In probleemsituaties is
intensivering van de aandacht
noodzakelijk. De overheid moet
voldoende middelen beschikbaar
stellen om kinderen individuele
aandacht te kunnen geven. De plicht
van de onderwijzer is dan om de
kmderen stuk voor stuk naar hun
aard te behandelen.

Velen zijn er ook die zich kunnen
vinden in de opvatting dat onderwijs
meer moet zijn dan kennisoverdracht.
Voor ondersteuning van hun
opvatting kunnen zij onder andere
terecht bij Jan Amos Comenius,
pedagoog, hervormer van het
onderwijs, theoloog, 400 jaar
geleden geboren in Tsjechoslowakije,
dit jaar in veel Europese landen en
vanzelfsprekend ook in ons land
herdacht. Hij was een lanceerder van
gedachten en ideeën die een
onderwijsbegroting niet zouden
ontsieren. Opnieuween citaat:

"Het kwaad in de mens kan men
niet beter tegengaan dan wanneer
het al in de jeugd verhinderd wordt.
En daarom, wilt u vreedzame
gemeenten, scholen en huizen
hebben, sticht dan eerst ordelijke
scholen, zodat die door behoorlijk
onderwijs, juiste oefeningen en echte
kunst beginnen te bloeien en
werkplaatsen van de deugd worden"

Scholen zag Comenius als
werkplaatsen van menselijkheid. Hij
wilde kinderen al jong muziekinstru–
menten laten bespelen en laten
tekenen. In zijn schoolonderricht
maakte hij gebruik van toneelspel om
gevoelens en waarden zichtbaar te
maken. Hij ontwikkelde een eigen
methode die het kinderen mogelijk
maakte om zich in korte tijd spelen–
derwijs de internationale taal van die
tijd, het latijn, eigen te maken. Deze
methode werd enkele eeuwen lang
overal in Europa gevolgd. Het is
duidelijk dat Comenius als pedagoog
tot een redelijk omvangrijk takenpak–
ket voor het onderwijs kwam.
Onderwijs is meer dan kennisover–
dracht. Óverdracht van normen en
waarden, bij Comenius gerelateerd
aan een christelijke levensbeschou–
wing en aandacht voor een brede
sociaal-culturele ontwikkeling als
taak voor het onderwijs.

Terug naar de situatie van
vandaag. De opvoedingssituatie van
de kinderen van nu is een andere dan
die van een of enkele generaties
daarvoor. Er zijn weinig of geen
broertjes en zusjes, geen mogelijkhe–
den om in het drukke verkeer op
straat te spelen, veel ouders zijn

gescheiden en hebben een nieuwe
vriend of vriendin of zijn hertrouwd,
moeders hebben niet alleen werk
binnens– maar ook buitenshuis en
hebben minder tijd voor de kinderen
en pa geeft nog altijd voorrang aan
zijn carrière: een incomplete
opsomming van veranderingen die
wel gevolg heeft voor het onderwijs.

Uit de beroemde of beruchte
NRC-enquête blijkt dat 80% van de
leraren vindt dat de werkdruk de
afgelopen jaren is toegenomen. 59%
wijdt de oorzaak aan de problemen
thuis. De signalering van deze
problematiek gaat hier en daar
gepaard met pleidooien voor
uitbreiding van het takenpakket. De
problemen thuis worden in die
redenering afgewenteld op de
school. De bekostiging komt voor
rekening van de overheid. De
overheid zou faciliteiten voor
opvoedende taken moeten geven,
waarbij gedacht wordt aan verlenging
van de schooldagen. De leerlingen
moeten van 's morgens acht tot
's avonds zes op school terecht kunnen
om te ontbijten, te sporten, huiswerk
te maken, muziek te beoefenen,
enzovoorts.

Voordat enthousiast wordt gezocht
naarwegen en middelen om die
mooie gedachten uit te werken, is
het alleen al uit efficiency-overwegin–
gen interessant om kennis te nemen
van recent Amerikaans onderzoek
aan de universiteit van Michigan. Er
worden opmerkelijke verschillen in
leerprestaties gesignaleerd tussen
kinderen van Vietnamese bootvluch–
telingen en Amerikaanse leerlingen.
De allochtonen in Amerika doen het
opvallend beter dan de autochtone
Amerikaantjes. Belangrijke oorzaken:
het aantal uren huiswerk (hoe meer
uren, hoe beter), huiswerk als
familieaangelegenheid, sterke
betrokkenheid van ouders, hulp van
broertjes en zusjes, die Vietnamese
kinderen wel, maar hun Amerikaanse
klasgenootjes niet hebben, het in
stand houden van culturele waarden
en tradities waar Vietnamezen zeer
aan hechten. De onderzoekers
suggereren dat er misschien
helemaal niet zoveel mis is met het
Amerikaanse onderwijssysteem als
vaak wordt verondersteld, maar dat
de problemen veel meer op het
sociale vlak liggen. Het onderwijs
heeft noodgedwongen nogal wat
taken van ouders overgenomen en
komt daardoor niet toe aan zijn
eigenlijke opdracht: het overdragen
van kennis. De onderzoekers denken
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dan ook dat het Amenkaanse
onderwijs erbij gebaat zou zijn
wanneer scholen minder taken op
hun nek zouden knjgen en zij ouders
ervan zouden kunnen overtuigen dat
een grote betrokkenheid bij de
opvoeding van de kinderen tot betere
schoolprestaties leidt.

Uit mijn verhaal tot nu toe behoeft
zeker niet te worden afgeleid dat de
CDA-fractie tegenstander is van het
voeren van een discussie over de
pedagogische taak van het onderwijs.
Integendeel. Zij is er zelfs voorstan–
der van, maar dan wel als die
discussie binnen onderwijskringen
wordt gevoerd. Wij denken daarbij
niet in de eerste plaats aan een
uitbreiding van takenpakketten. In de
opvatting van het CDA wordt de
kwaliteit van het onderwijs in hoge
mate bepaald door drie aspecten die
wel te onderscheiden maar niet te
scheiden zijn.

Uiteraard is kennisoverdracht een
primaire taak. Kennisoverdracht is
alleen niet waardevrij en mag dat ook
niet zijn. Minstens zo belangrijk is de
vraag, wat die kennis betekent voor
de samenleving van vandaag en wat
je ermee doet in de samenleving van
morgen. Het spreekt voor de leden
van de CDA-fractie vanzelf dat een
dergelijke kennisoverdracht gewor–
teld is in een levensbeschouwing en
nauw raakt aan de opvoedende taak
van het onderwijs: levensbeschou–
wing als grondsiag voor het onder–
wijs en de taken die binnen het
onderwijs worden ingevuld. Het zal
niet vreemd klinken, dit uit de mond
van de CDA-fractie te vernemen. Wij
gaan ervan uit dat het voeren van
een discussie over dergelijke
wezenlijke zaken binnen het onder–
wijs waarden toevoegt aan dat
onderwijs en duidelijkheid kan
verschaffen aan ouders en leerlingen
over de vraag, waar de school voor
staat. Het is ons bekend dat die
discussie, ondanks energie en
motivatie opslorpende veranderingen
binnen het onderwijs, gelukkig nooit
is verstomd. Wij nodigen de minister
dan ook graag uit, toe te lichten wat
hij beoogt met het voeren van een
indringend debat met de onderwijs–
praktijk. Waarover zal dat debat
gaan, met wie moet de discussie
worden gevoerd en wat is daarvan
het doel? Op voorhand is een
kanttekening wel op haar plaats.
Voor de CDA-fractie is er een
duidelijke samenhang tussen
levensbeschouwing, onderwijskundi–
ge en pedagogische visie. Je mag als

overheid wel eisen stellen aan het
formuleren van, maar nimmer aan de
inhoud van een pedagogische visie.
Ruimte voor het kunnen beleven van
identiteit is in ons land een groot
goed. Wij gaan ervan uit dat de
minister dit standpunt deelt en
plaatsen dan ook wat vraagtekens bij
de antwoorden, zoals op vraag 26.
Daarbij wordt de schijn gewekt dat er
binnen een pluriforme samenleving
een soort grootste gemene deler aan
waarden en normen is samen te
stellen, wellicht naar wens nog
overgoten met een levensbeschou–
welijk sausje. Deze meer of minder
gevulde algemeenheid zou dan de
basis kunnen zijn voor vormen van
samenwerking die van invloed zijn op
de onderwijspraktijk. Mijnheer de
voorzitter! Het klinkt de leden van de
CDA-fractie vooralsnog als abacada–
bra in de oren. Wij zouden dan ook
graag een verduidelijking krijgen.

Er is nog een punt dat wij hierbij
naar voren willen brengen. Wij
vragen ons af of bij de heroriëntatie
op de pedagogische taken van het
onderwijs een heroriëntatie op de
besturingsfilosofie gemist kan
worden. De besturingsfilosofie zoals
die thans wordt aangehangen, wordt
immers in belangrijke mate bepaald
door economische uitgangspunten.
Effectiviteit, efficiency, schaalvergro–
ting, samenwerking en samenvoe–
ging zijn vanuit die optiek te begrij–
pen. Dat kan anders worden wanneer
niet het economische denken, maar
het denken tussen onderwijskundige,
pedagogische en levensbeschouwe–
iijke identiteit tot uitgangspunt
genomen wordt. Kleinschaligheid,
menselijkheid en persoonlijke
aandacht voor de individuele leerling
zouden daarbij wel eens belangrijker
kunnen zijn dan schaalvergroting. De
gehouden NRC-enquête toont
overduidelijk aan dat een grote
meerderheid van de bevolking niet
gelooft in de stelling dat big better is.

Staatssecretaris Wallage U bedoelt
waarschijnlijk: een groot deel van de
NRC bevolkmg in plaats van de
bevolking?

Mevrouw Bot-van Gijzen (CDA):
Daar heeft u op zichzelf gelijk in,
maar zover ik mijn omgeving correct
interpreteer, wordt die opvatting in
ieder geval vrij breed gedeeld.
Overigens, wij komen hierop nog
terug In de nog te voeren discussies
over de basisvorming en het
volwassenenonderwijs.

Ik vat het eerste deel van mijn
inbreng samen, voordat ik overga tot
het volgende. Er zijn vraagtekens bij
de leden van de CDA-f ractie hoe de
antwoorden op vraag 26 moeten
worden uitgelegd. Er is gerede twijfel
de pedagogische taak van het
onderwijs in samenhang met de
veranderde thuissituatie zo te
vertalen, dat een x-aantal taken extra
onder de noemer onderwijs wordt
gebracht. Er is enig enthousiasme
voor een heroriëntatie op de
pedagogische taak van het onderwijs.
Die herbezinning zou moeten leiden
tot het expliciet maken van een
pedagogisch-onderwijskundige visie
als uitvloeisel van levensbeschouwe–
lijke uitgangspunten, en zou met
name plaats moeten vinden binnen
het onderwijs. Er is enige scepsis bij
een besturingsfilosofie die vooral
geënt is op economische uitgangs–
punten. Ik vraag de bewindslieden
om op deze punten te reageren.

Mijnheer de voorzitter! Een tweede
punt waarover de CDA-fractie met de
minister van gedachten wil wisselen,
is de bestrijding van achterstanden in
het onderwijs. De zorg van de
overheid voor kansarmen in de
samenleving is voor ons een
vanzelfsprekende zaak. In de
terminologie van het CDA spreken
wij graag over de overheid als "schild
voor de zwakken". Het spreekt
vanzelf dat in een nog te voeren
discussie over kerntaken van de
overheid, die functie ook binnen het
onderwijsbeleid overeind gehouden
dient te worden. Een onderwerp
waarbi] dat zeker een rol speelt,
betreft de plannen met betrekking tot
"Weer samen naar school". Wij zijn
het eens met de opvatting dat
leerlingen niet te snel naar het
speciaal onderwijs moeten worden
doorverwezen. Wij vinden het
belangrijk dat kmderen, indien
enigszins mogelijk, het gewone
onderwijs volgen.

Vraagtekens zetten wij bij de
voorgenomen aanpak. Daarbij gaat
het ons om twee punten. Het gaat
ons een station te ver, reeds nu uit te
spreken dat het streefbeeld van
volledige integratie van het speciaal
en basisonderwijs tot doelstelling
moet worden gemaakt. Wij zijn van
opvatting dat uit een evaluatie van de
samenwerking tussen beide typen
onderwijs duidelijk moet blijken of
dat wel of niet gewenst is.

Vraagtekens zetten wij eveneens
bij de gekozen vorm van regionale
samenwerking, waarbij het aan de
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samenwerkende scholen wordt
overgelaten of en zo ja welke
speciale voorziening in stand bfijft.
Daarbij spelen drie zaken een rol In
de eerste plaats de reeds gemaakte
opmerking over de onzes inziens
noodzakelijke evaluatie voordat
doelstellingen tot integratie worden
geformuleerd en bij wet worden
vastgelegd. In de tweede plaats onze
opvatting dat regionale sarnenwer
king tussen bijzondere en openbare
scholen niet in de plaats kan komen
van het uitgangspunt dat er een
dekkend netwerk aan denominatieve
voorzieningen in stand dient te
blijven In de derde plaats het
uitschakelen van de rol van de
overheid door de scholen zelf te laten
bepalen of en zo ja welke voorziening
er in stand dient te blijven. Dat komt
niet overeen met onze opvatting over
de kerntaken van de overheid.
Daarbij gaat het ons, kort geformu–
leerd, om de rol van de overheid als
schild voor de zwakken en de rol van
de overheid bij het recht doen aan de
pluriformiteit van de samenleving.

Ten slotte maak ik nog een aantal
opmerkingen over het allochtonenbe–
leid. Bij de start van het kabinet zijn
hoge verwachtingen gewekt. Sociale
vernieuwing als recept om het aan de
kant staan te voorkomen. De

eveneens van opvatting dat het
begrip "multiculturele samenleving"
enige nuancering verdient. Het is
immers een bekend gegeven dat het
allochtone deel van de bevolking
vooral woont in 15 a 20 grotere
gemeenten, waarbij de concentratie
het sterkst is in en rondom de grote
steden. letwat chargerend gespro–
ken: er zijn wijken in de grote steden
waar autochtonen tot de culturele
minderheden gerekend moeten
worden en er zijn gemeenten in ons
land waar allochtone medelanders
alleen uit de media bekend zijn.

Er zijn in ons land van ouds
bekende leefregels die de moeite van
het naleven meer dan waard zijn en
er is wetgeving die daarbij aansluit.
Dat moet vooral zo blijven. Wellicht
verdient het aanbeveling het woord
"multicultureel" te vervangen door
"pluriformiteit". Dat is een bekend
begrip. Bovendien werken de termen
"multicultureel" en "intercultureel"
nogal verwarrend. Leren leven in een
pluriforme samenleving moeten
zowel autochtone als allochtone
leerlingen. Respect voor ieders
eigenheid, elkaars opvattingen en
tradities hoort daarbij. Het is één van
de waarden en normen waarover
geen verschil van opvatting mag
bestaan, levensvnnrwaarde nummer

achterliggende gedachte daarbij was
dat de gemeenten heel goed in staat
zijn, te beoordelen waar de proble–
men knellen en hoe die kunnen
worden aangepakt. Vanzelfsprekend
speelt het onderwijs daarin een
belangrijke rol. De grote steden
kennen de knelpunten en hebben
ideeën over de aanpak. De CDA-frac–
tie vindt het dan ook teleurstellend
dat gewacht moet worden op een
advies van de commissie-Van
Kemenade. Zou overleg met de grote
steden niet sneller tot resultaten
hebben kunnen leiden? Weet de
mimster inmiddels al wanneer het
advies tegemoet kan worden gezien
en op welke termijn dat zal uitmon–
den in wetgeving? Lukt dat nog
binnen de huidige regeringsperiode?

Vraagtekens heeft de CDA-fractie
bij het interculturele onderwijs, het
onderwijs in eigen taal en cultuur en
het schoolverzuim. Wij hebben tot
onze verbazing gelezen dat de
bedoeling van het interculturele
onderwijs is, dat in de schoolpraktijk
in alle vakken aandacht wordt
gegeven aan het feit dat wij leven in
een multiculturele samenleving. Wij
vragen ons niet alleen met verbazing
af hoe dat wel zou moeten, maar zijn

één voor het functioneren van een
samenleving. Het onderwijs kan en
moet daaraan een belangrijke
bijdrage leveren. Daarbij hoort het tot
de kerntaken van de overheid, recht
te doen aan de pluriformiteit van de
samenleving. Aan een discussie of
Islamieten eigen scholen mogen
hebben, doet het CDA dan ook niet
mee. Wel willen wij graag van de
minister horen of het beklemtonen
van de noodzaak van intercultureel
onderwijs uitgaat van respectievelijk
tot gevolg heeft dat allochtone
kinderen bij voorkeur naar het
openbaar onderwijs gaan. Betekent
intercultureel onderwijs in dat geval
dan eigenlijk dat de eigen identiteit
moet worden prijsgegeven? Als dat
zo zou zijn, dan vindt de minister
daarvoor bij het CDA geen gehoor.
Integendeel, de CDA-fractie onder–
streept graag het belang van de
eigen identiteit.

Voorzitter! Mijn fractie heeft enkele
vraagtekens bij het onderwijs in eigen
taal en cultuur, OETC, waarbij het
ons is opgevallen dat de "C" van
cultuur tussen haakjes is komen te
staan. Onzes inziens is een goede
beheersing van het Nederlands de
belangrïjkste basis voor het vervolg

van de schoolloopbaan. Onderwijs
dat daaraan een bijdrage kan leveren,
heeft op voorhand onze instemming.
Wij zijn het dan ook eens met de
minister dat de doelstelhng van dit
onderwijs in de eerste piaats is het
verbeteren van de taalvaardigheid in
de Nederlandse taal, en in de tweede
plaats het verzekeren van de toegang
tot het eigen culturele erfgoed. De
vraag is of dit doel bereikt wordt. Wij
signaleren namelijk nogal wat
problemen. De gedachte achter het
onderwijs in eigen taal is, dat lessen
in de moedertaal het leren van een
tweede taal vergemakkelijken. In feite
gaat het dus om een didactische
methode. Maar Berber sprekende
Marokkaanse leerlingen zijn vanuit
die optiek niet geholpen met lessen
in het Arabisch als ondersteuning
voor het leren van de Nederlandse
taal. Er is een tekort aan eigen-taal–
leerkrachten en er zijn problemen bij
de werving daarvan. De eigen-taal–
leerkrachten die er zijn, beheersen
het Nederlands vaak onvoldoende.
Het is de vraag of scholen willen
meewerken. Gelet op de zwaarte en
de omvang van de problematiek
plaatst de CDA-fractie dan ook
vraagtekens bij het realiseren van de
doelstelling. Wij zijn zeer geïnteres–
seerd in de zienswijze van de mlnister
op de effecten van zijn beleid.

Mijnheer de voorzitter! De
CDA-fractie heeft geconstateerd dat
de "C" die in OETC voor cultuur
staat, vrijwel vervallen is. Het
onderwijs in eigen taal is een middel
dat toegang geeft tot de cultuur,
maar heeft cultuuroverdracht niet als
specifieke doelstelling. Voor veel
islamieten horen cultuur en religie bij
elkaar. Er is dan ook extra reden,
aandacht te geven aan een andere
mogelijkheid binnen het onderwijs
om recht te doen aan de islamitische
godsdienst. Gemeenten kunnen,
wanneer er voldoende ouders van
leerlingen zijn die dit wensen, lessen
in godsdienstonderwijs en humanis–
tisch vormingsonderwijs boven het
wetteiijke minimum van het beschik–
baar stellen van een verwarmd
lokaal, subsidiëren. Het zou ons
inziens een goede zaak zijn, in het
bijzonder allochtone ouders hierover
te informeren. Het is ons bekend dat
daar vragen over en naar zijn. Het
blijkt namelijk dat de noodzakelijke,
meer ruimhartige medewerking van
de lokale overheden om deze richting
uit te gaan, niet altijd aanwezig is.
Deelt de minister onze opvatting dat
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Bot-van Gijzen

dit een gemiste kans is voor het
openbaar onderwijs?

Ten slotte heb ik nog één punt en
dat betreft het schoolverzuim. De
CDA-fractie is hierover zeer bezorgd.
Onze bezorgdheid geldt het gehele
verzuim, maar is in het bijzonder
gericht op de positie van de islamiti–
sche meisjes. De fractie vindt het
verontrustend en niet te accepteren
dat geen gegevens bekend zijn over
het relatieve en het absolute verzuim.
Wij zijn geschrokken van ramingen
die aangeven dat ruim een derde van
de Turkse en Marokkaanse meisjes
tot de categorie "absoluut verzuim"
gerekend moet worden Meisjes van
nu, ookTurkse en Marokkaanse
meisjes, behoren tot de "1990-gene-
ratie", waarvoor als doelstelling van
het emancipatiebeleid geldt dat zij in
hun eigen onderhoud moeten kunnen
voorzien Daarbij zijn er ontwikkelin–
gen gaande in de wetgeving, die het
zelfs waarschijnlijk maken dat dit
"moeten kunnen" in een groot aantal
gevallen overgaat in "moeten". Het
is dan ook van essentieel belang dat
meisjes een zo goed mogelijke
schoolloopbaan volgen en daarin
past geen verzuim. Scholen hebben
ons inziens een belangrijke taak in
het voorkomen van schoolverzuim.
Leerkrachten zouden ouders moeten
motiveren om hun verantwoordelijk–
heid daarbij in te vullen. Dat zelfs de
omvang van het probleem niet
bekend is, duidt er ons inziens op dat
er binnen het onderwijs kennelijk
weinig aandacht voor is. Hetzelfde
geldt voor de gemeenten, die de
Leerplichtwet moeten uitvoeren. Is
het de minister bekend wat de
oorzaken daarvan kunnen zijn?

De CDA-fractie dringt in ieder
geval aan op twee maatregelen. Zij
dringt aan op het laten instellen van
een onderzoek teneinde de omvang
van het probleem in kaart te brengen.
Zij dringt voorts aan op spoed bij de
wijziging van de Leerplichtwet,
waarbij tevens bezien moet worden
of uitbreiding van effectieve sanctie–
maatregelen noodzakelijk is.

Mynheer de voorzitter! In het
tweede deel van mijn betoog stond
de achterstandsbestrijding binnen
het onderwijs centraal. Men heeft
ongetwijfeld begrepen dat dit een
onderwerp is dat ons na aan het hart
ligt. Daarover bestaan bij ons de
nodige vragen. In dat verband heb ik
gesproken over "Weer samen naar
school" en het allochtonenbeleid.
Binnen het allochtonenbeleid vroeg
ik aandacht voor en plaatste ik

kanttekeningen en vraagtekens bij
intercultureel onderwijs binnen een
multiculturele samenleving, onder–
wijs in eigen taal en cultuur en
schoolverzuim. De CDA-fractie wacht
met belangstelling op de reactie.

De beraadslaging wordt geschorst.

De vergadering wordt van 13.20 uur
tot 14.15 uur geschorst.

D
De voorzitter Ik deel aan de Kamer
mede, dat door mij zijn benoemd tot
leden van de commissie voor het
onderzoek van de geloofsbrief van
het benoemde lid der Kamer de heer
J Th.J. van den Berg: mevrouw
Tiesinga-Autsema, tevens voorzitter,
en de heren Barendregt en Wagema–
kers.

Ik deel voorts aan de Kamer mede,
dat de reeds ingekomen missives van
de voorzitter van het Centraal
stembureau en de geloofsbrief van
de heer J.Th.J. van den Berg
inmiddels in handen zijn gesteld van
de commissie voor het onderzoek
van de geloofsbrief. Mij is gebleken,
dat de commissie haar taak reeds
heeft verricht.

Ik geef derhalve het woord aan
mevrouw Tiesinga-Autsema,
voorzitter van de commissie tot
onderzoek van de geloofsbrief van de
heer J.Th.J. van den Berg, tot het
uitbrengen van het rapport.

Mevrouw Tiesinga-Autsema,
voorzitter der commissie: Mijnheer
de voorzitter! De commissie welke de
geloofsbrief van het benoemde lid
van de Kamer de heer dr. J.Th.J. van
den Berg heeft onderzocht, heeft de
eer te rapporteren dat de geloofs
brief en de daarbij ingevolge de
Kieswet overgelegde bescheiden in
orde zijn bevonden. Het rapport van
de commissie is neergelegd ter
griffie ter inzage van de leden. De
commissie adviseert de Kamer om de
heer dr. J.Th.J. van den Berg als lid
van de Kamer toe te laten nadat hij
de bij de Grondwet en het Statuut
voor het Koninkrïjk der Nederlanden
voorgeschreven verklaring en
beloften zal hebben afgelegd.

De voorzitter: Ik dank mevrouw
Tiesinga-Autsema voor het uitbren–
gen van het rapport en de commissie
voor het verrichten van haar taak. Ik
stel aan de Kamer voor, het advies

van de commissie te volgen en het
rapport in de Handelingen te doen
opnemen.

Daartoe wordt besloten.

(Het rapport is opgenomen aan het
eind van deze editie )'

De voorzitter De heer Van den
Berg is in het gebouw aanwezig.

Ik verzoek de heer griff ier hem
binnen te leiden.

Nadat de heer Van den Berg door de
griffier is binnengeleid, legt hij in
handen van de voorzitter de bij de
Grondwet en het Statuut voor het
Koninkrijk der Nederlanden voorge–
schreven verklaring en beloften af.

De voorzitter: Geacht medelid,
staat u mij toe dat ik een kort
persoonlijk woord tot u richt.

Ongeveer een jaar geleden, op drie
weken na, hadden wij een aange–
naam gesprek over het functioneren
van deze Kamer, waarin u zou
worden gekozen en ik niet zou
terugkeren. Het was een soort
portefeuille-overdracht. Toen ruim
een maand later ikzelf werd gekozen
en u daardoor, tegen de verwachting
in, buiten de boot viel, was u zo
ongeveer de eerste die mij spontaan
en oprecht gelukwenste. Toch had u
zich op het kamerlidmaatschap
verheugd. Het is ook daarom, dat het
mij een groot genoegen is, u als
eerste met uw installatie als lid van
de Eerste Kamer der Staten-Generaal
geluk te wensen. Graag verzoek ik u,
uw plaats in ons midden in te nemen.

De vergadering wordt enkele
ogenblikken geschorst.

De voorzitter: Aan de orde is de
zogenoemde administratieve
behandeling van de op de groene
agenda van heden vermelde
begrotingswetsvoorstellen. Ik stel
aan de Kamer voor, overeenkomstig
mijn voorstel als vermeld in het
gedrukte stuk der Kamer nr. 271,
deze wetsvoorstellen zonder
beraadslaging af te doen, onder het
voorbehoud dat de regering bereid
zal blijken te zijn, op een later tijdstip
deel te nemen aan een met de Kamer
te houden debat over met deze
begrotingswetsvoorstellen samen–
hangende onderwerpen.

Daartoe wordt besloten.
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voorzitter

De voorzitter: !s de regering bereid
en in staat te zijner tijd aan het
vorenbedoelde debat deel te nemen?

Ik constateer, dat dit het gevaf is.

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:

- Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en ontvangsten
van hoofdstuk XIV (Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij) voor het jaar 1992;

- Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvang–
sten van het Landbouw-egalisa–
tiefonds, afdeling A, voor het
jaar1992 (22300-B)

- Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en ontvangsten
van hoofdstuk XV (Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid) voor het jaar 1992
(22300-XV);

- Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en ontvangsten
van hoofdstuk XVI (Ministerie
van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur) voor het jaar 1992
(22300 XVI)

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is de voortzetting van de
gezamenlijke behandeling van de
wetsvoorstellen:

- Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvang–
sten van hoofdstuk VIII (Minis–
terie van Onderwijs en Weten–
schappen)voor het jaar1992
(22300-yill);

- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de ontvang–
sten van hoofdstuk VIII (Minis–
terie van Onderwijs en Weten–
schappen)voor het jaar1990
(Slotwet; derde wijziging)
(22248)

De beraadslaging wordt hervat.

D

De heer Van Ooijen (PvdA):
Mijnheer de voorzitter! Veel onder–
werpen die in de begroting van het
ministerie van Onderwijs en Weten–
schappen aan de orde worden
gesteld zijn in de Kamer reeds
besproken of zullen worden bespro–
ken aan de hand van veelomvattende
wetsvoorstellen. Andere onderwer–

pen zijn in de Tweede Kamer in
discussie aan de hand van nota's en
notities Een en ander leidt ertoe, dat
wij ons vanmiddag willen beperken
tot de bespreking van één enkel
onderwerp.

Op blz. 7 van de memorie van
toelichting troffen wij een passage
aan die onze aandacht trok. Aan
genoemde passage ontleen ik het
volgende:

"Het kabinet wil — door het
scheppen van voorwaarden — de
discussie over de pedagogische
opdracht van het onderwijs een
nieuwe impuls geven."

Hoewel wij ons bij lezing van deze
zinsneden hebben afgevraagd op
welke wijze het kabinet aan de hier
genoemde discussie een impuls zou
willen geven, zagen wij geen
aanleiding de broedende kip te
storen.

Een vraaggesprek met de minister
van Onderwijs en Wetenschappen,
opgnomen in het dagblad Trouw van
4 april, onder de titel "Waar is de
moraal in het klaslokaal?", geeft ons
echter aanleiding, over dit onderwerp
een aantal opmerkingen te maken. Ik
ontleen aan het interview de
volgende uitspraken. Op de opmer–
king "Het klinkt als het startsein van
een nieuw ethisch reveil op onder–
wijsgebied", zegt de minister:

"Daar schaam ik mij echt niet voor.
Zeden horen bij een samenleving en
dus heb ik het toch over heel
normale dingen. Waarom zou je
daarover in het geniep met elkaar
spreken? De opvoedende taak van de
leerkracht staat toch buiten kijf? Ik
was zelfs verbaasd dat dit onderwerp
niet hoog op de agenda van de
politiek stond toen ik begon "

Op de vraag "Waarom nu dit
appel?" zegt de minister:

"Kijk, vroeger sprak die overdracht
van normen en waarden voor
zichzelf. Het leven speelde zich af in
een kleinere wereld, ook op school."
"Verzuiling? Zeker." "In andere
landen was het al niet anders. Ook
daar overzichtelijke gemeenschap–
pen...". "Maar ook daar raakten die
gemeenschappen op drift. Net als bij
ons lijken ze nu het spoor bijster te
zijn."

Hoe komt dit alles? De minister:
"Het heeft, hoe gek dat ook klinkt,
alles te maken met geld. Cynisch
gezegd, individualisme heeft als
drang altijd wel bestaan, maar de
mogelikheden om daaraan ongeremd
toe te geven, bestonden eenvoudig
niet. Met het ruimer vloeien van de

financiële middelen verviel die rem.
Het is tegenwoordig individualisme
wat de klok slaat en juist daaraan
moet paal en perk worden gesteld."

Voorzitter, op deze analyse is nog
wel wat af te dingen, want ook een
verzuilde samenleving had schaduw–
zijden, zoals de overdreven neiging
om zoveel mogehjk in eigen kring te
regelen. Dat leidde bij voorbeeld tot
een weinig tolerant gedrag jegens
andersdenkenden, zowel in als buiten
de eigen kring of zuil, terwijl wij
vandaag de dag juist grote behoefte
hebben aan tolerantie en respect
voor het anders zijn dan de ander, nu
zoveel mensen uit andere culturen
proberen, zich in ons land een
gelijkwaardige plaats te verwerven.
En het vroegere gebrek aan welvaart
leidde tot het ontstaan van marginale
groepen en tot bedeling door
welgestelden, met opdringing van
hun normen en waarden.

Maar natuurlijk kunnen wij er geen
bezwaar tegen hebben dat de
minister de nadruk erop legt dat in
het onderwijs waarden en normen
een rol behoren te spelen. Ook
hebben wij geen bezwaar tegen zijn
oproep, jongeren voor te bereiden op
een samenleving die gekenmerkt
wordt door pluriformiteit en verschei–
denheid van opvattingen over cultuur
en identiteit.

Het verontrust ons echter dat de
minister blijkens dat interview in
Trouw — en niet als vader van
schoolgaande kmderen, als burger
van Nederland of als inwoner van
Delft, maar juist als minister van
Onderwijs en Wetenschappen —
hierin een belangrijke taak ziet. Ik leid
dat af uit de opmerking van de
minister in dat vraaggesprek: "En
wat de staatsopvoeding betreft, ik
weet dat ik het risico loop, dit verwijt
voor de voeten geworpen te krijgen.
Daar ga ik niet voor uit de weg. Ik
houd het onderwijs een spiegel voor.
Ik zeg niet wat ze in die spiegel
moeten zien." Nu wil iemand door
middel van het voorhouden van een
spiegel gewoonlijk niets anders dan
de ander tonen wat hij zelf ziet. Het
staat de minister uiteraard vrij, een
bestaande uitdrukking op eigen wijze
toe te passen en dus een spiegel
voor te houden waarin de betrokkene
zelf mag zien wat hij wil, al lijkt dat
niet zo'n zinvolle handeling. Of wil de
minister toch anderen deelgenoot
maken van zijn kijk op de dingen? Dat
zou mij niet verbazen.

Na een hooglopende stnjd die bijna
een eeuw heeft geduurd en die in de
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geschiedenisboeken als "de school–
strijd" wordt aangeduid, zijn de grote
politieke stromingen in ons land in
het begin van deze eeuw tot een
compromis op het terrein van het
onderwijs gekomen Dat wordt veelal
aangeduid als de onderwijspacifica–
tie. De aanleiding tot de schoolstrijd
was destijds de vergaande bemoeie–
nis van de rijksoverheid met de
inhoud van het onderwijs, in het
bijzonder als het ging om het
opleggen van waarden en normen.
Een bemoeienis die zo ver ging dat
wij die vandaag voor ondenkbaar
houden, ook voor het openbaar
onderwijs, want ook dat heeft
vandaag - terecht — een aanzienlij–
ke pedagogische vnjheid, binnen de
randvoorwaarde van eerbiediging van
ieders godsdienst of levensovertui–
ging. De geschiedenis is er ons er
iets van op te steken. Zo werd, nadat
in 1795 in de Bataafse Republiek de
scheiding van kerk en staat was
ingesteld, niettemin door onze eerste
minister van Onderwijs, J.H. van der
Palm, toen aangeduid als agent van
nationale opvoedmg, in 1806 aldus
bepaald:

'Alle schoolonderwijs zal zoodanig
moeten worden ingerigt, dat onder
het aanleren van gepaste en nuttige
kundigheden, de verstandelijke
vermogens der kinderen ontwikkeld,
en zij zelven opgeleid worden tot alle
Maatschappelijke en Christelijke
deugden".

Voor Van der Palm, een oud-predi–
kent, betekent dit onder andere,
blijkens het schoolreglement uit
1806:

"De schooltijd zal, hetzij wekelijks,
hetzij dagelijks, met een kort en
christelijk gebed, op een eerbiedige
wijze ingericht, geopend en gesloten
worden, en zal bij deze gelegenheid
ook iets toepasselijks mogen
gezongen worden."

Voorts gaf Van der Palm aan de
inspecteur van het onderwijs Van den
Ende opdracht, een boekje met
"Gebeden voor de Lagere Scholen"
samen te stellen. Het verscheen in
1808 en werd daarna herhaaldelijk
herdrukt. Andere gebedenboekjes
volgden in latere jaren en in 1843
voor het laatst.

Ik moet eraan toevoegen dat al
deze voorschriften, door Van der
Palm gemaakt, betrekking hadden op
het van overheidswege ter beschik–
king gestelde onderwijs, het open–
baar onderwijs genoemd. Al moet
worden aangetekend dat het begrip

"openbaar onderwijs" toen iets
anders betekende dan thans het
geval is.

Wij zouden de ministervan
Onderwijs deze spiegel van de
geschiedenis voor willen houden, in
de hoop dat hij met ons ziet hoe
voorzichtig hij hier te werk moet
gaan, om te vermijden dat hij niets
anders doet dan zijn eigen waarden
en normen aan het onderwijs bieden.
Over waarden en normen in het
onderwijs mag een ieder een
opvatting geven, moet zelfs een ieder
een opvatting hebben, maar vroegere
ervaringen leren dat het niet van
wijsheid getuigt als de minister van
Onderwijs zich daarbij als eerstgeroe–
pene ziet.

D

De heer Holdijk (SGP): Mijnheer de
voorzitter! Wie zich voor het eerst
van zijn leven geconfronteerd ziet
met de opgave om in deze Kamer
een bijdrage te leveren aan de
begrotingsbehandeling van het
hoofdstuk Onderwijs en Weten–
schappen en niet kan bogen op enige
expertise op dit gebied, dreigt de
euvele moed in de schoenen te
zinken, alleen reeds vanwege de
gigantische hoeveelheid stukken die
sinds de indiening zijn verschenen.
Mijn voorzichtige globale schatting is
dat de begroting plus vervolgstukken,
alsmede de Handelingen van de
Tweede Kamer dit jaar zo'n 600
pagina's tekst omvatten. Een
ontzagwekkende reeks van juridi–
sche, organisatorische en vooral
fmanciele vraagstukken wordt aan de
orde gesteld. Van het belang van al
die zaken houd ik mij overtuigd. Ik
hoop dat de gelegenheid zich zal
voordoen om in de toekomst althans
enige daarvan met de bewindslieden
te bespreken.

Toch meen ik dat een begrotings–
behandeling zich juist in deze Kamer
er ook toe zou kunnen lenen om
aspecten van het onderwijsgebeuren
ter sprake te brengen die van niet
minder belang geacht kunnen
worden dan de eerdergenoemde,
maar die vrijwel niet in de stukken ter
tafel zijn gekomen. Bovendien, de
bewindslieden plegen zich ook niet
alleen via stukken en vanachter de
katheder tot ons te richten. Er zijn bij
voorbeeld ook nog de media,
waarvan zij zich van tijd tot tijd
bedienen om ons van hun opvattin–
gen en denkbeelden op de hoogte te
houden. De minister — en tot hem

zal ik mij verder hoofdzakelijk richten
— heeft dat onlangs gedaan via het
hier al eerder genoemde dagblad
Trouw, van 4 april jl., in een interview
dat als kop meekreeg: "Waar is de
moraal in het klaslokaal?" Aan de
zaak die in dat interview aan de orde
komt, zou ik mijn bijdrage aan dit
debat willen wijden. De zaak lijkt mij
er belangrijk genoeg voor. Uit de
genoemde publikatie blijkt overigens
dat de minister voornemens is, nog
deze maand een stuk te doen
verschijnen. Wellicht is dat in
voorbereiding, maar dat zal hem er,
hoop ik, niet van weerhouden om bij
deze begrotingsbehandeling hier het
gesprek reeds aan te gaan.

Laat ik mogen beginnen met mijn
waardering uit te spreken voor het
feit dat de minister de moed getoond
heeft om dit ook in mijn ogen zeer
belangrijke, maar om verschillende
redenen toch heikele punt in
openbaar debat te brengen. Als ik
goed lees en als ik ervan uit mag
gaan dat zijn woorden getrouw zijn
weergegeven, meen ik behalve een
ambtshalve ook een sterke persoon–
lijke betrokkenheid bij dit onderwerp
te bespeuren. Hetzelfde geldt
mutatis mutandis voor mij. Het is
echter buiten kijf, lijkt mij, dat het
hier niet om persoonlijke interesses
of hobby's gaat, maar dat hier de
zorg en verantwoordelijkheid voor
een algemeen belang van hoge orde
in het geding is.

Ondanks verschillen in politieke en
godsdienstige achtergrond tussen de
minister en mij, kon ik hem in veel
uitspraken die hij in het bewuste
vraaggesprek deed, bijvallen. Dat zijn
uitlatingen gemengde reacties op
zouden roepen, zal de minister bij
voorbaat ingecalculeerd hebben,
hetgeen inmiddels is bevestigd,
onder andere op de Podium-pagina
van Trouw van 9 april jl., die blijkens
een redactionele mededeling slechts
een selectie van de binnenstromende
reacties bevatte. Ook hier is voor mij
vanaf deze plaats al in verschülende
toonaarden gereageerd.

Eens was en ben ik het met de
analyse dat zich in onze samenleving
een proces van afbrokkelende
gemeenschapszin aftekent en dat dat
verschijnsel samenhangt met een
problematisch geworden zingeving
van het indlviduele bestaan. Op dit
aspect van het vraagstuk van de
waarden– en normvorming via de
school zou ik een eerste kanttekening
willen maken. In de eerste plaats is,
denk ik, niet alleen aan de orde het
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ten enenmale ontbreken van een
zingeving aan het individuele bestaan
— misschier ontbreekt het daar
soms in het geheel niet aan — maar
gaat het om een zingeving die in zijn
uitingsvorming zodanig desintegre–
rend uitwerkt dat dit tot schade voor
de gemeenschap - zeg, voor de
naaste — leidt. Het wil mij voorko–
men dat de politiek of de overheid
nauwelijks of niet in staat geacht
mag worden om mensen, jonge
mensen, persoonlijk een zin van het
bestaan te verschaffen of die zin om
te buigen Met deze opmerking raak
ik reeds het aspect van de staatstaak
aan, waarop ik verderop in mijn
betoog hoop terug te komen. We
kunnen het er wellicht over eens zijn
dat de kwestie van de vorming van
het gemeenschapsbesef en de
daarbij passende zingevings– en
gedragspatronen een zaak van de
gehele samenleving is. Het raakt de
samenleving in de kern van haar
bestaan en het is daarmee ook een
verantwoordelijkheid van allen, van
kinderen en volwassenen, van ouders
en andere opvoeders, van kerk en
school. Niemand kan zich naar mijn
oordeel aan de bezinning onttrekken.
Het kan evenmin de bedoeling zijn
om enkelingen of categorieën met de
beschuldigende vinger na te wijzen
voor de situatie die is ontstaan. Het
is in mijn ogen wat flauw om in deze
discussie weer onmiddellijk op de
bezuinigingen in het onderwijs te
wijzen. Ook leerkrachten moeten zich
niet persoonlijk in gebreke gesteld
voelen. Zij delen volop in het
probleem. Kunnen het gesignaleerde
gebrek aan motivatie en het relatief
hoge ziekteverzuim geen verband
houden met de waarden– en
normvorming of, wellicht beter
gezegd, het ontbreken ervan? Ik denk
onder andere aan de gezagsverhou–
dingen op school.

Ook de overheid en de politiek zelf,
beschouwd als afspiegeling van de
samenleving, maken deel uit van het
probleem. Wie het politieke gebeu–
ren en de berichtgeving erover
enigszins volgt, kan toch nauwelijks
een andere conclusie trekken dan dat
in het beeld dat de politiek van de
burger heeft, de homo economicus
of, in hedendaagse termen, de
calculerend burger domineert? Toch
is een van de fundamentele vragen
bij het aan de orde zijnde vraagstuk,
of mensen zich uiteindelijk door
materiële belangen, niet alleen
economische, of door ideële en
morele overtuigingen laten leiden.

Als wij naar een remedie zoeken,
moet allereerst de diagnose gesteld
worden. Wij moeten er, denk ik,
intussen voor waken dat wij op dit
punt geen heilloze discussie ontkete–
nen die in een kakofonie ontaardt. Dit
hoeft ons echter weer niet te
beletten om onze eigen diagnose te
stellen Ik ben de mening toegedaan
dat het individualisme met zijn
nadruk op zelfontplooiing en
zelfexpressie, ontaard in egoïsme,
een van de belangrijkste factoren is,
zij het wellicht niet dè en niet de
enige causale oorzaak. Op gezag van
het Woord van God noem ik dit
individualisme de oerzonde van de
mens. Om die reden heb ik er dan
ook heel weinig behoefte aan, het
verleden te idealiseren, al zullen wij
bereid moeten zijn, van dat verleden
te leren. Voor de diagnose kunnen wij
het er hopelijk over eens worden dat
in onze tijd de balans tussen eenheid
en verscheidenheid, tussen identiteit
en pluriformiteit, binnen onze
samenleving te ver Is doorgeslagen
ten gunste van de laatste en zeer ten
nadele van de eerste factor.

Tot slot kom ik bij de remedie, het
moeilijkste deel. De minister zegt,
niet van plan te zijn de scholen te
bestoken met circulaires, lespakket–
ten, wetten en nota's. Ik ben bij
voorbaat ertoe geneigd, hem hierin
bij te vallen. Hoe moet het dan wel?
Waar moeten wij beginnen, bij de
leerlingen of bij de leerkrachten?
Worstelen beiden niet met hetzelfde
probleem, zij het vanuit een verschil–
lende positie? Het is duidelijk dat de
ouders niet buiten schot kunnen
blijven. Zij dragen in mijn visie zelfs
de primaire verantwoordelijkheid.
Hoe en waar moet dan worden
begonnen? Eensgezindheid lijkt mij in
elk geval een voorwaarde. De vraag
lijkt mij gerechtvaardigd of het geen
taak is die menselijke kracht te boven
gaat. Ik besef terdege dat het
eenvoudiger is, deze vragen te
stellen dan ze te beantwoorden. Het
is geen defaitisme waardoor deze
vragen worden ingegeven, maar met
een oppervlakkig optimisme bewijzen
wij elkaar evenmin een dienst. Wij
zijn bemeuwd naar de reactie van de
minister en wij zijn bereid, construc–
tief-kritisch mee te denken. De
problemen die de minister heeft
aangesneden, raken een ieder, maar
het onderwijs mist een van zijn
hoofddoelen indien het nalaat, op dit
cruciale punt een bijdrage te leveren.

D
Oe heer Schuurman (RPF): Mijnheer
de voorzitter! Zoals uit de schriftelijke
voorbereiding op het debat van
vandaag al bleek, zal mijn bijdrage,
passend bij deze Kamer van reflectie,
alleen gaan over de ethiek van
wetenschappelijk onderzoek en de
consequenties daarvan voor weten–
schappelijk onderwijs en onderzoek.
Het zal onmogelijk blijken, die ethiek
te isoleren van de ontwikkeling van
onze cultuur, want in die cultuur
heeft de wetenschap, met name ook
in haar verbinding met de techniek,
een sleutelpositie ingenomen.

De notitie van de minister inzake
"Kader voor discussies over ethische
aspecten van wetenschappelijk
onderzoek" en de verslaglegging van
de discussie daarover in de Tweede
Kamer zijn de moeite waard om ook
hier aan de orde te stellen. Het heeft
misschien wel veel te lang geduurd,
voordat een dergelijke discussie in
het parlement van de grond kwam. In
elk geval zijn wij de minister er
dankbaar voor dat hij, weliswaar via
een motie van de Tweede Kamer, dit
belangwekkende initiatief heett
genomen. Het belang ervan wordt
nog eens onderstreept doordat de
minister de notitie met nog zeven
andere departementen heeft
voorbereid. Nu reeds hecht ik eraan,
op te merken dat de winst van deze
interdepartementale aanpak in de
praktische uitwerking en betekenis in
de toekomst niet verloren mag gaan.

De notitie heb ik met studenten
van twee technische universiteiten en
de Landbouwuniversiteit besproken.
Aan die bespreking deden ook
oud-hoogleraren en oud-medewer–
kers mee, omdat die nu ook tijd
hebben om colleges filosofie te
volgen. De resultaten van deze
"brede universitaire discussie" zijn in
mijn bijdrage te vinden, zodat de
minister die bijdrage ook als een
bijdrage uit het veld van wetenschap
en techniek kan beschouwen.
Achtereenvolgens wil ik kritisch
ingaan op de verschillende paragra–
fen van de notitie en daarna tot een
evaluatie komen

Allereerst moet de vraag aan de
orde komen, wat ethiek nu precies is.
Meestal geeft men er een smalle
omschrijving van. Die verenging vind
ik eveneens in de notitie en in de
memorie van antwoord aan deze
Kamer. Met ethiek zou bedoeld zijn
"de systematische en kritische
beschouwing en weging van morele
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normen". In elkgeval — daarover
bestaat geen twijfel - behoort dat
tot ethiek. Maar wanneer ethiek
omschreven wordt als "de systemati–
sche en kritische beschouwing van
het verantwoorde of het verantwoor–
delijke handelen van de mens"
impliceert dat een veel bredere kijk,
die meer dan eens in de praktijk
wordt gevolgd en ook veel meer
mogelijkheden biedt. Die brede
opvatting van ethiek bewaart ons er
bovendien voor, ethiek vooral te
verbinden met speciale "hot items".
Ook geeft die brede ethiek meer
mogelijkheden om vanuit verschillen–
de levensbeschouwelijke opvatting
langer en met meer winst met elkaar
aan de praat te blijven.

De praktijk van de huidige discus–
sies over ethiek is ook meestal
"breed". Zo spreekt de Nederlandse
organisatie voor technologisch
aspectenonderzoek (NOTA) steeds
vaker over ethische én maatschappe–
lijke aspecten als onverbrekelijk met
elkaar verbonden. Wat mij betreft,
zou ook steeds gezegd kunnen
worden dat spreken over ethiek in
een breed kader een ethische
discussie meebrengt, waarln zowel
ecologische als maatschappelijke
aspecten een belangrijke rol zullen
spelen. Want behoren die ecologi–
sche en maatschappelijke aspecten
niet vooral tot de verantwoordelijk–
heid van de wetenschappelijke
onderzoeker? Wanneer, om een
voorbeeid te geven, de risico's van
wetenschappelijk onderzoek hoog
zijn of het werk onveilig is, zeggen
we dan ook niet, terecht, dat het
ethisch onverantwoord is? De notitie
van de minister daarentegen gaat
meestal uit van een "smalle" ethiek.
Dat is te meer jammer, omdat in de
Wet op het wetenschappelijk
onderwijs altijd terecht over de
wetenschappelijke en de maatschap–
pelijke verantwoordelijkheid van de
onderzoeker wordt gesproken en
daarom voor onderwijs en onderzoek
in de wet al een basis ligt voor
ethische bezinning binnen het
onderwijs. Overigens is de minister
met zijn smalle ethiek niet conse–
quent. In zijn notitie zegt hij wel, zich
te willen beperken tot morele
normen, maar desalniettemin spreekt
hij in ethische zin over risico's,
gevaren, veiligheid, gezondheid
enzovoorts. Deze inconsequentie, die
gelukkig is, verhindert jammer
genoeg niet dat de scopus van de
notitie te beperkt is en te beperkt
blijft.

Eenzelfde eenzijdigheid valt op te
merken als over waarden gesproken
wordt in de zin van "fundamentele
overtuigingen over goed en kwaad",
zoals in de memorie van antwoord op
vragen van ons wordt gesteld. Daarin
ligt opnieuw de suggestie dat ethiek
gaat over alleen maar goed en
kwaad. Wanneer wij zeggen dat het
in de ethiek om onverantwoord en
verantwoord handelen gaat, wordt
daarmee tegelijk het perspectief op
de waarden verbreed. Dat brede
perspectief kiest de notitie later ook
zelf, wanneer over waarden als
welzijn, respect en rechtvaardigheid
wordt gesproken. Die waarden zijn
immers veel breder dan de zojuist
gegeven omschrijving in de memorie
van antwoord zou doen vermoeden.
Terecht! Waarden zijn werkzaam op
de achtergrond van menselijk
handelen, waardoor dat handelen wel
of niet verantwoord is. Daarmee
houdt de ethiek zich bezig.

Om elk misverstand uit te sluiten
de smalle ethiek is naar mijn mening
opgenomen in de brede ethiek en
heeft als zodanig wel veel waarden.
Maar ethiek laten opgaan in vragen
van goed of fout beperkt haar
betekenis te veel. Dat wordt duidehjk,
wanneer in de genoemde notitie
wordt gesproken over de ethiek in
verband met maatschappelijke
ongerustheid over bepaalde ontwik–
kelmgen Dan valt te veel de nadruk
op de negatieve kant van de ethiek
En dat is — je zou ervan schrikken —
bijna in heel de notitie het geval. Het
gaat om onrustbarende ontwikkelin–
gen, zo wordt gesteld. Ethiek wordt
dan de ethiek van een zorgwekkende
ontwikkeling, van ontsporingen. Als
meer nadruk gelegd zou worden op
de verantwoordelijkheid van de
onderzoeker zou bijvoorbeeld de
vraag gesteld kunnen worden of de
wetenschapper wel recht doet aan
zijn eeuwenoude ethisch besef om
idealen zo snel mogelijk te realiseren
wanneer de mogelijkheden daartoe
zich voordoen. Bij nieuwe ontwikke–
lingen in wetenschap en techniek
doet zich deze situatie voor. Van
Melsen, lange tijd de natuurfilosoof
van Nijmegen, heeft er meer dan
eens op gewezen dat het ethisch
besef om goed te doen in onze tijd
op grote schaal tot een ethische
verplichting is geworden. Welnu, dat
positieve gezichtspunt van de ethiek
dat je geroepen bent om verant–
woord te handelen, ontbreekt voor
het merendeel in de notitie. Dat heeft
gevolgen.

Dat blijkt ook duidelijk uit het
overzicht dat van ethische vragen
gegeven wordt. De notitie spreekt
van een "tamelijk uitputtende lijst van
onderzoeksgebieden waarop zich
ethische vraagstellingen hebben
voorgedaan". Inderdaad, de lijst is
lang. Maar het is de lijst van alleen
maar problematische situaties. In het
geheel lijkt het besef afwezig dat elk
wetenschappelijk onderzoek ethische
implicaties heeft en dat dan boven–
dien in de eerste plaats nog gekeken
dient te worden naar de ethische
verplichting om dat te doen wat goed
is, wat verantwoord goed doen is
voor zoveel mogelijk mensen. Dan
komt in de gezondheidszorg ook
wetenschappelijk onderzoek ter
verlichting van bijvoorbeeld chro–
nisch zieken aan bod. Dan denken wij
bij technologie-onderzoek ook aan
prioriteiten om in elk geval onze
armste, hongerige en hulpbehoeven–
de verre naaste van dienst te zijn.
Bovendien zou er in de wereld van de
wetenschap aandacht voor moeten
zijn dat geïsoleerd wetenschappelijk
onderzoek bekeken vanuit de
micro-schaal, bijvoorbeeld de
ontwikkeling van de schone auto,
ethisch verantwoord is. Indien
datzelfde echter wordt beoordeeld
naar criteria van de grote schaal,
zoals ingeval van het voorbeeld het
toenemende energie– en grondstof–
fenverbruik en de groeiende ver–
keersproblematiek, dan zou de
ethische bezinning wel eens in een
andere richting kunnen wijzen.

Aangezien in de notitie voor een te
beperkt perspectief wordt gekozen,
komen vooral de levenswetenschap–
pen en hoog-technologisch onder–
zoek aan de orde. Dat is echt te
beperkt. Daarmee loopt de minister
het risico dat, wanneer hij straks de
universiteiten op hun verantwoorde–
lijkheid wil aanspreken om in
onderwijs en onderzoek aan ethiek
aandacht te geven (en wij waarderen
dat initiatief zeer), de universiteiten
dan alleen maar naar bepaalde
faculteiten zullen kijken. Dat wordt
tot mijn verbazing ook in de memorie
van antwoord aan deze Kamer
gedaan als in antwoord op vraag 103
naar de toetsing van ethiek in
wetenschappelijk onderwijs en
onderzoek gesproken wordt van
"studierichtingen die daarvoor in
aanmerking komen". Gelet op de
ernst van de opgesomde dringende
ethische problemen, schiet de
benadering van de notitie ernstig te
kort. Hier wreekt zich dat de notitie
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uitgaat van een smalle ethiek, zich
beperkt tot dreigende problemen en
veel te weinig de ethische uitdagin–
gen in de zin van verplichtingen
benadrukt. Daar komt dan nog als
extra probleem bij, dat de vraagstuk–
ken meestal vanuit microniveau
worden bekeken en niet vanuit
macroniveau of –perspectief.

Dit tekort van de notitie is er de
oorzaak van dat de opsomming van
ethische problemen te fragmenta–
risch blijft, daardoor ook weinig
samenhang vertoont en helemaal
geen aandacht aan diepgang
schenkt. "Helemaal geen aandacht"
is gelukkig te sterk uitgedrukt, want
de diepgang is wel aanwezig als in
de notitie sprake is van milieu– en
natuurbescherming. Dan kan het
vanzelfsprekend niet anders of heel
de ontwikkeling van de cultuur komt
in het geding, bijvoorbeeld: "Hoe
verhoudt het concept van duurzame
ontwikkeling zich... tot een nauwelijks
onbegrensd vooruitgangsstreven van
de mens?". Het zoeken naar
oplossingen voor die probleemstel–
ling en de beantwoording van de
daarin verscholen vragen eisen
aandacht voor cultuurmotieven,
kortom voor een cultuurethiek. Die
cultuurethiek is in alle genoemde
problemen en in alle niet genoemde
zaken aan de orde. Zonder aandacht
voor die diepgang en achtergrond
wekt de notitie de indruk dat de
ethiek er vooral toe dient om alle
nieuwe ontwikkelingen — natuurlijk
onder voorwaarden — geaccepteerd
te krijgen.

Misschien dat zelfs gezegd kan
worden dat met de notitie de indruk
wordt gewekt dat men zich bezig–
houdt met problemen die door een
onbegrensd vooruitgangsstreven
worden opgeroepen. Het heeft er alle
schijn van dat de ethische problemen
die aan de orde komen, de proble–
men zijn waarvan wij de gevaren en
dreigingen moeten keren en de
risico's binnen de perken moeten
houden om alsnog de volgende stap
op weg naar meer materiële vooruit–
gang te kunnen zetten. Als zodanig
lijkt de ethiek van de notitie de ethiek
van de gevolgen van de vooruitgang
te zijn. Daarmee is deze ethiek
onderdeel geworden van het
probleem van de onbegrensde
vooruitgang.

Er is veel zorg over zorgwekkende,
onrustbarende ontwikkelingen, maar
er zou meer zorg moeten zijn over de
zorgeloosheid van het vooruitgangs–
streven, waar ook ons wetenschap–

pelijk onderzoek door gestempeld
wordt. Daarom hebben wij het
betreurd dat pas aan het eind van de
notitie van de minister vanuit de
waarde van respect gesproken wordt
van het stellen van grenzen aan het
streven naar welvaart en technische
en wetenschappelijke vooruitgang.
Wanneer die benadering vanaf het
begin zou zijn ingezet, zou meer
aandacht aan breedte en diepgang
zijn gegeven. Misschien zouden wij
dan wel zijn geschrokken van de
constatering dat de opgesomde
ethische problemen de problemen
zijn van een onbegrensd streven naar
vooruitgang en dat daarom ook in het
wetenschappelijk onderzoek sprake is
van een, ethisch gezien, enorme
nalatigheid: het ontbreken van een
juiste prioriteitenstelling. Soms wekt
de notitie de indruk dat indien al aan
deze breedheid en diepgang
aandacht zou worden gegeven,
daardoor weinig verheldering van het
begrip "ethiek", zeker in vraagstuk–
ken van onderzoek, zou worden
verkregen. Daartegenover zouden wij
tengevolge van de gekozen werkwijze
willen wijzen op het nadeel van
fragmentatie, eenzijdigheid en
oppervlakkigheid. Elke serieuze
overweging van een verantwoorde
prioriteitenstelling voor het weten–
schappeiyk onderzoek ontbreekt. Zou
zo'n prioriteitenstelling bijvoorbeeld
ondernomen worden vanuit het
gezichtspunt dat het hoog tijd wordt
om onze wetenschappelijk-technolo–
gisch hoog opgezweepte maatschap–
pij terug te dringen naar een meer
stabiele ontwikkeling, dan zou het mij
niet verbazen dat een aantal ethische
vraagstukken minder actueel wordt
dan de notitie aanneemt. Vanuit een
cultuurethiek worden gezichtsbelem–
merende beperkingen weggenomen.

Het ontbreken van een diepe,
samenhangende benadering wreekt
zich ook bij het inventariseren van
acties. Steeds gaat men bij de
geïnventariseerde acties uit van de
voortgaande onbegrensde ontwikke–
ling van wetenschappehjk en
technologisch onderzoek. Daarom is
er terecht aandacht voor medisch–
ethische commissies en dierexperi–
mentencommissies. Maar de
keerzijde ervan is, dat kritische
benaderingen — en dat ons inziens
ten onrechte - geen of nauwelijks
aandacht krijgen. Zonder daar nu een
waardeoordeel aan te verbmden, valt
daarbij te denken aan degenen die
opkomen voor alternatieve technolo–
gieen, alternatieve landbouw en

alternatieve gezondheidszorg.
Eenzijdigheid is zelfs troef in de
ontwikkeling van de biotechnologie.
Ethiek schijnt zich alleen maar bezig
behoeven te houden met de biotech–
nologie van dier en mens. De
minister zouden wij met aandrang
willen vragen, toch vooral de ethiek
van de genetische modificatie of
manipulatie van planten aandachtte
geven. Het dier staat ons na, mensen
zijn wij allemaal. Als daarmee iets
fout gaat, wordt dat snel, terecht
overigens, opgemerkt, maar juist
omdat de wetenschappelijk-techni–
sche controle van genetisch gemodi–
ficeerde planten in het veld zeer
moeilijk is, de risico's van ontsporin–
gen niet in te schatten zijn en deze
ontsporingen naar de aard van de
levende organismen niet direct maar
in de tijd merkbaar of merkbaarder
zullen worden, dienen wij met die
technologie extra op onze qui vive te
zijn: een inzicht dat blijkbaar moeilijk
ingang vindt, dat in verband met
mogelijke miüeu– en natuurschade in
de toekomst een hoge prioriteit
behoort te hebben.

Inzake de kaders voor of de
vormen waarbinnen de ethische
discussies plaatsvinden, geeft de
notitie allerlei waardevolle sugges–
ties. Dat wil niet zeggen dat er geen
vragen te stellen zijn. Zo is het lang
niet altijd vanzelfsprekend dat
onderzoekers zelf de ethische
discussie aangaan. Onderzoekers
hebben met hun belang bij weten–
schap en hun wetenschappelijke
publikaties zelfs meer dan eens een
afkeer van lastige ethische vragen.
Meer dan eens lalen zij na, vragen te
stellen met betrekking tot grensver–
leggend onderzoek, maar in elk geval
stellen zij nauwelijks ethisch relevan–
te vragen met betrekking tot de
prioriteiten van hun onderzoek en de
plaats en betekenis van hun weten–
schappelijk onderzoek in het geheel
van de ontwikkeling van de cultuur.
Soms zelfs doen ze geheel verkeerde
suggesties. Hun maatschappelijk
belang gaat dan veelal hun weten–
schappelijk belang te boven, laat
staan dat ze aandacht geven aan hun
ethisch besef. Om verbetering te
brengen in het ethisch besef van
wetenschappelijke onderzoekers,
zouden de beroepsgroepen er goed
aan doen om binnen hun eigen kring,
naast het ontwikkelen van beroeps–
codes - wij zijn de minister dank–
baar dat hij daarvoor pleit. — te
pleiten voor een verantwoordings–
plicht voor wetenschappers. In
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jaarverslagen zou vooral ook
aandacht aan ethische problemen en
vragen geschonken moeten worden.
Daarvoor kan de politiek wel
verantwoordelijkheid dragen, want
het kan niet van de beroepsgroepen
zelf verwacht worden dat zij uit
zichzelf aan de buitenwereld
verantwoording afleggen over hun
doen en laten. Ziet de minister wat in
deze suggestie? Poütieke uitwerking
van zo'n idee herinnert de weten–
schapper aan zijn verantwoordelijk–
heid en stimuleert hem om met het
dragen van die verantwoordelijkheid
ook verantwoording af te leggen. De
verantwoordelijkheid van de weten–
schapper krijgt op zijn eigen plaats
dan meer inhoud. Indien die weten–
schapper er zich dan ook bewust van
wordt dat zijn werk een onderdee! is
van de cultuurontwikkeling, gaat hij
misschien ook eens inzien dat er
ruimte moet zijn voor kritiek vanuit de
cultuur of vanuit de samenleving op
zijn doen en laten.

Dat de minister sterk bepleit dat
iedereen in het wetenschappelijk
onderwijs aandacht aan ethische
implicaties van eigen vakgebied
geeft, is toe te juichen. Ethische
commissies kunnen immers gemak–
kelijk een alibifunctie krijgen Dus ook
van integratie tussen ethiek en
vakonderwijs zal het inderdaad
moeten komen. Voorlopig is echter
de verwachtmg dat dit zonder
buitengewone acties zal gaan,
ongerechtvaardigd, want de huidige
docenten hebben geen oefening in
een ethische bezinning gehad.
Daarom zal voorlopig buiten de
reguliere onderwijskaders iets aan
ethische bezinning moeten worden
ondernomen. Dat behoort op
zodanige wijze te gebeuren, dat de
verwachting gewettigd is dat de
docenten in de toekomst meer
aandacht zullen geven aan de
integratie van ethiek met hun
vakgebied.

Voorzitter! Nog een ander punt.
Keer op keer wordt in de notitie
gesproken van de inbreng van
maatschappelijke groepermgen in
ethische discussies. Uit die constate–
ringen blijkt overigens dat meer dan
in werkelijkheid wordt uitgesproken,
met ethiek toch ook een brede
benadering is gewenst en dat
daarmee ook impliciet de inbreng van
de cultuurethiek of van een cultuur–
kritiek is gegeven.

Juist omdat ik een brede en diepe
benadermg van de ethische proble–
matiek voorsta, zou ik nog eens de

aandacht willen vestigen op de
suggestie die de vroegere minister
van technologiebeleid eens heeft
gedaan, minister Van Trier, namelijk
dat er vanwege de hoognodige
discussie over de ontwikkeling van
wetenschap en technologie een soort
wetenschapsparlement of een soort
wetenschapskamer zou moeten
komen. Het huidige parlement kan de
problemen rondom de ethiek van
wetenschap en techniek niet aan. In
zo'n nieuw gremium zouden burgers,
vertegenwoordigers van maatschap–
pelijke groeperingen, waaronder ook
die van verschillende levensovertui–
gingen, aan wetenschappers de
meest indringende vragen moeten
mogen stellen — je zou kunnen
zeggen "de meest domme vragen"
— zodat de wetenschappers voor
een breed forum verantwoording af
moeten leggen van hun doen en
laten en zich via die discussie meer
bewust worden van hun maatschap–
pelijk verantwoordelijkheidsbesef.
Vanuit de levensbeschouwelijke
invalshoek zouden dan ook vragen
betreffende de zin en de waarde van
wetenschap, vragen betreffende het
wezen en de relatie met andere
kennisvormen, zoals in onze cultuur
de gemakkelijk gediskwalificeerde
kennisvorrn van het geloof, weer aan
de orde kunnen komen. Een dergelijk
door Van Trier beoogd platform zou
ook voor integratie van de veelsoorti–
ge ethische discussies, die nu in
ethische commissies van allerlei aard
gevoerd worden, kunnen zorgen.
Gevaren van ethisch relativisme en
zelfs anarchisme zouden wij kunnen
voorkomen. Deze hoognodige
integratie in de discussie ontbreekt in
de notitie. Er worden wel waardevolle
suggesties gedaan voor allerlei
discussieplatforms, maar een plaats
waar alles met betrekking tot de
ethiek van wetenschap en technolo–
gie aan de orde kan komen ont–
breekt.

Heeft de minister ook niet de
indruk — om een voorbeeld te
noemen — dat de platforms zoals de
Gezondheidsraad, de Nationale raad
voor de volksgezondheid en de Raad
voor gezondheidsonderzoek alleen
reeds op het terrein van medisch
onderzoek gemakkelijk tot desinte–
gratie of versnippering leiden? De
vele commissies binnen de verschil–
lende departementen lijken de indruk
van desintegratie te versterken. Die
desintegratie zou voorkomen kunnen
worden door één overkoepelend
orgaan voor ethiek van wetenschap

en techniek, dat zich vervolgens
differentieert naar wetenschapsge–
bied en in de politiek naar de
verschillende departementen.
Integratie en differentiatie moeten in
de ethische discussie samengaan.
Dan wordt voorkomen dat weten–
schappers geïsoleerd werken en
onderling als vertegenwoordigers van
disciplines nauwelijks samenwerken.
De beoogde integratie inzake
verschillende departementale
commissies zal ook het politieke
beleid versterken. Maar eveneens zal
de afstand tussen wetenschap en
maatschappij erdoor worden
overbrugd. Indien NOTA deze
integrerende rol zal moeten vervul–
len, zal de minister in wet– en
regelgeving daarvoor opnieuw
verplichtende kaders moeten
creëren. Het lijkt ons dat de minister
met zo'n wettelijke verplichting tot
uitdrukkmg brengt dat hij vanwege
het belang van de zaak geen
genoegen kan nemen met al of niet
goed bedoelde vrijwilligheid.

Ik kom toe aan het laatste punt,
namelijk de rol van de overheid. Tot
nu toe ging het om formele kaders.
De overheid speelt daarin een
belangrijke stimulerende en voor–
waardenscheppende rol. Zolang
nieuwe ontwikkelingen nog geen
maatschappelijke implicaties hebben,
kan de overheid de discussies
overlaten aan een overkoepelend
orgaan voor ethiek van wetenschap
en techniek en aan de daarmee
samenwerkende gedifferentieerde
commissies. Maar nieuwe maat–
schappelijke ontwikkelingen vragen
terecht, vanuit het gezichtspunt van
recht en publieke gerechtigheid, om
overheidsinitiatief. Het gevaar is
daarbij niet denkbeeldig dat het
Nederlandse volk vanwege het
ethisch pluralisme over allerlei zaken
ernstig verdeeld zal zijn. De moeite
daarvan ondervinden wij reeds in
allerlei actuele discussies over
wetgeving inzake ethisch gevoelige
zaken. Het ziet er niet naar uit dat dit
in de toekomst zal verminderen.
Noodzaak zal daarom zijn dat wij bij
alle nieuwe ontwikkelingen de les van
de geschiedenis ter harte nemen en
dus zeer voorzichtig zijn met nieuwe
ontwikkelingen. Wij zullen ook
moeten letten op voldoende bescher–
ming van de grondrechten. Consen–
sus in de democratie is niet voldoen–
de, want de meerderheid kan een
afhankelijk van de materie wisselen–
de minderheid in grote gewetenspro–
blemen brengen.
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Schuurman

Ondertussen heeft de technolo–
gisch opgezweepte cultuur door de
invloed van onverantwoorde
wetenschap reeds veel ongerechtig–
heid veroorzaakt. De overheid treedt
in die zaken vaak te laat op. Waarom
blijft anders natuur– en milieubeleid
steeds achter bij wetenschaps– en
technologiebeleid? Zou in deze
problematiek voor de Adviesraad
voor wetenschaps– en technologie–
beleid misschien ook een reden
liggen om zijn blikveld te verruimen
en te overwegen, meer aandacht te
geven aan de juiste prioriteiten?
Acties met betrekking tot voorzorgs–
maatregelen verplichten de overheid
toch evenzeer als acties met
betrekking tot nazorgsmaatregelen?

Mijnheer de voorzitter! In het begin
zei ik reeds dat ik het zeer waardevol
vond dat de minister de notitie mede
namens zeven andere departementen
schreef. Deze departementale
integratie zal in de toekomst bij een
allesomvattend discussieplatform
moeten worden bewaard. Wat ons
betreft, mag de minister met zijn
inzet voor een dergelijke brede en
tegelijk ook diepe ethische discussie
over wetenschap en techniek in onze
maatschappij naam maken. De zaak
is het meer dan waard. Bovendien
zullen daarmee geen geldverslinden–
de activiteiten behoeven te worden
ondernomen, maar misschien dient
wel een verschuiving plaats te vinden
in de begroting voor wetenschappe–
lijk onderzoek. En omdat de ethiek
van wetenschap en techniek
internationale en zelfs globale
dimensies vertoont, moeten nationa–
le activiteiten afgestemd worden op
internationale activiteiten of moeten
deze, indien zij ontbreken, geënta–
meerd worden. Alstublieft geen
fragmentatie van de ethische
discussie rond wetenschappelijk
onderzoek, maar een brede, samen–
hangende benadering waarin de
diepte van cultuurethiek en cultuur–
kritiek niet mag ontbreken. Ik wens
de minister veel creativiteit en
wijsheid bij zijn activiteiten toe.

D

De heer Veling (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de bewindslieden
voor de heldere beantwoording van
mijn vragen. Op twee punten kom ik
graag nog even terug, waarna ik zal
laten blijken dat ik Trouw ook gelezen
heb.

In de memorie van antwoord wordt
uitgelegd waarom iemand die een

arbeidsplaats vervult in het kader van
het Jeugdwerkgarantieplan geen
gebruik kan maken van het leerling–
wezen. Ik begrijp die redenermg,
maar vanuit de positie van de jongere
gezien, blijft het dilemma uiterst
ongelukkig. Hij moet kiezen tussen
het behoud van zijn uitkering
enerzijds en de deelname aan
scholing in het leerlmgwezen
anderzijds. Die deelname is geheel
voor rekening van de ouders

In de beantwoording wordt
gesuggereerd, dat het mogelijk is
slechts de schoolcomponent van de
streekschool te volgen, en niet de
praktijkcomponent. Die suggestie
levert toch geen soelaas? Zien de
bewindslieden geen kans om de reële
problemen van de combinatie van
het jeugdwerkgarantieplan en het
leerlingwezen te ondervangen en
deze belangrijke scholingsweg toch
te openen? Het jeugdwerkgarantie–
plan is destijds immers ingevoerd
onder de uitdrukkelijke constatering
"dat niet alleen werkervaring maar
met name ook adequate scholing een
essentiele voorwaarde is voor
doorstroming naar reguliere arbeids–
plaatsen" Ik citeer uit de beleidsno–
titie van 1987.

Ik kom op het tweede punt. Op
mijn vraag naar de grenzen van de
gewenste schaalvergroting in het
onderwijs tonen de bewindslieden
zich niet ongerust. Zij noemen een
aantal criteria. Bereikbaarheid is een
maatstaf. Het gevaar van bureaucra–
tisering in grote instellingen moet
natuurlijk worden onderkend. De
bewindslieden zeggen echter dat de
grenzen nog niet zijn bereikt.

Ik geef toe dat het niet gemakkelijk
is om de discussies hierover te
beslechten door middel van objectie–
ve maatstaven. Ik vind het ronduit
ongelukkig dat de bewindslieden in
hun optreden overal — voor zover ik
dat kan waarnemen — vergroting van
schaal ongeclausuleerd toejuichen. Ik
denk bijvoorbeeld aan het HBO in het
HOOP en aan de ROC-vorming. De
neiging tot schaalvergroting in de
maatschappij kent duidelijke
fluctuaties. Nu in veel overheidsdien–
sten en in het bedrijfsleven de
waarde van kleinere eenheden met
een heldere eigen missie weer wordt
opgemerkt, zou het te betreuren zijn
als het beleid van de rijksoverheid op
het gebied van het onderwijs een
stemming van "hoe groter hoe
sterker" zou aanwakkeren. Ik
realiseer mij dat niet alleen vanuit
Zoetermeer mogelijk een dergelijke

stemming wordt aangewakkerd,
maar dat ook hier en daar in het veld
een gretig gehoor bestaat voor die
geluiden.

De rest van mijn bijdrage wil ik
graag besteden aan de discussie
over levensbeschouwing en moraal in
het onderwijs. Ik zet de positie die
minister Ritzen inneemt, in een wat
breder verband. Verschillende leden
van het kabinet hebben de laatste tijd
een lans gebroken voor het eerher–
stel van moraal en van morele
opvoeding. De minister-president
typeerde de Nederlandse samenle–
ving als een zieke samenleving. De
maatschappelijke betrokkenheid en
het verantwoordelijkheidsbesef
schieten volgens hem te kort.
Minister Hirsch Ballin heeft bij
verschillende gelegenheden gepleit
voor de samenwerking van overheid
en kerkelijke en maatschappelijke
instellingen. Ter vergroting van de
sociale veiligheid van de Nederlandse
maatschappij deed hij in februari
jongstleden "een appel op het
sociale geweten van de levensbe–
schouwehjke organisaties in Neder–
land". De minister zei dat deze
organisaties een impuls zouden
kunnen geven "aan de sensibiliteit
van de Nederlandse burger voor
onrecht en wantoestanden in zijn
eigen directe leefomgeving".

Ook minister Ritzen heeft zijn stem
in dit koor gevoegd. Hij pleit in het al
meer genoemde interview voor een
herstel van de opvoedende taak van
de school. Het ontbreekt in onze
samenleving te veel aan gemeen–
schapsgevoel en aan zingeving van
het bestaan. De minister zei in het
interview: "het onderwijs zou hier
een beslissende handreiking moeten
doen door een minimum aan normen
en waarden over te dragen".

In de publiciteit wordt nogal eens
wat lacherig gedaan over het
moralisme van de overheid. Is
zedelijkheid als kenmerk van
overheidsoptreden niet wat uit de
tijd? Soms wordt die oproep tot
verantwoordelijkheidsbesef niet-ont–
vankelijk verklaard, omdat de
overheid door haar beleid zelf zou
bijdragen tot de uitholling van de
maatschappehjke betrokkenheid
Zulke reacties schieten te kort. Naar
mijn overtuiging is het door de
verschillende bewindslieden
aangesneden thema politiek zeer
relevant. Als het niet zo'n versleten
aanbeveling was - ik zeg dat met
excuus aan collega Van Boven — zou
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Veling

ik haast zeggen: het is een brede
maatschappelijke discussie waard.

Voorzitter! Ik vind het uitstekend
dat de Nederlandse overheid oproept
tot versterking van moreel besef in
de samenlevmg Dat zal niemand
verbazen van een vertegenwoordiger
van het GPV. Het is echter de vraag,
of ik de bewmdslieden wel een dienst
bewijs door hun bij te vallen. De
verdediging van morele waarden
heeft voor veel mensen immers toch
al een geur van kamfer. Het zou
kunnen zijn dat bijval van orthodox–
christelijke fracties dit effect
versterkt. Dat zou mij natuurlijk
spijten. Toch betuig ik van harte
steun aan het streven om in de
samenlevmg aandacht te vragen voor
de noodzaak van morele waarden,
heel simpel omdat het precies
hierom gaat als het GPV aandacht
vraagt voor normen die algemena
gelding hebben, normen die door
God zèlf zijn gesteld. Christenen
behoren, naar de overtuigmg van het
GPV, midden in de samenleving van
vandaag te staan, en pleiten voor
trouw, respect, waardigheid en
naastenliefde past bij deze positiebe–
paling, hoe ouderwets die waarden
ook ogen. Toekomstgericht denken
vraagt, naar de overtuiging van het
GPV, een sterk appèl op mensen om
zich verantwoordelijk te voelen. Ik
sluit mij wat dit betreft aan bij wat
collega Schuurman hierover heeft
gezegd.

Voorzitter! Daar wil ik het niet bij
laten. Hoezeer ik minister Ritzen ook
steun in zijn pleidooi voor onderwijs
dat een duidelijke waarde onentatie
kent, ik heb niettemin een aantal
kritische vragen. Per saldo heb ik niet
geweldig veel fiducie in wat de
minister beoogt. Afgaand op het
interview in Trouw moet ik zeggen
dat de aanbeveling van de minister
en de analyse waarop die aanbeve–
ling berust, een nogal simplistische
indruk maken. Ik vraag in dit verband
aandacht voor vier punten

In de eerste plaats njst de vraag,
welke rol het onderwijs in de
samenlevmg kan vervullen. Zijn
scholen in staat om "een beslissende
handreiking" te doen? Voorzitter, ik
betwijfel dat en de minister zegt ook
zelf dat het hem te ver gaat, van de
scholen te verlangen dat zij de gaten
dichten die ouders in de opvoeding
laten vallen. Dat is inderdaad
onmogelijk. Een school kan de
ouderhjke opvoeding aanvullen en
ondersteunen, maar is ook corrigeren
mogelijk? Wie denkt dat via de

scholen de samenleving kan worden
hervormd, heeft een tijd lang veel
aanhangers gehad, maar dit lijkt mij
nu toch moeilijk verdedigbaar.

Mijn tweede opmerking sluit hierbij
aan. Welke taak heeft de overheid in
dezen? Het is een goede zaak dat
bewindslieden wijzen op het belang
van bepaalde waarden, maar de
vraag is natuurlijk meteen, hoe zo'n
positiekeuze in beleid kan worden
vertaald. Dat mag niet gebeuren in
de vorm van een lawine van circulai–
res enz. Neen, de minister wil de
discussie nieuw leven inblazen. Dat is
prima; de invulling van de waardeno–
riëntatie van scholen kan inderdaad
moeilijk uit Zoetermeer komen. De
vrijheid van onderwijs zou in het
geding kunnen komen.

Welke consequenties heeft de
positiekeuze van de minister dan
wèl? Leidt de nauwe verbinding
tussen opvoeding, levensovertuiging
en onderwijs tot de stelling dat
bijzonder onderwijs in elk geval voor
jonge kinderen het primaat verdient
en voordelen biedt vanwege die
vanzelfsprekende verbinding tussen
ouders en onderwijs? Is ook de
conclusie gerechtvaardigd dat
onderwijsinstellingen steun verdienen
wanneer zij een zekere levensbe–
schouwelijke identiteit willen
handhaven, bijvoorbeeld bij hun
benoerrnngs en toelatingsbeleid? Ik
denk hierbij ook aan de WHW-dis–
cussie.

Voorzitter! Nog een derde
kanttekening is op haar plaats,
namelijk bij de toch wat simpele
wens van de minister dat het
onderwijs ertoe bijdraagt dat de
samenleving "een beetje klontert en
niet versplintert". Het komt mij voor
dat de diepe wortels van de individu–
alisering, van het morele relativisme
en van het hedonisme in onze
samenleving hier beslist onvoldoende
worden gepeild.

Deze indruk wordt nog bevestigd
— en daarmee kom ik toe aan mijn
vierde en laatste kanttekening — als
blijkt dat de minister zelf de trend
van de moderne westerse cultuur
niet principieel ter discussie wil
stellen. Hij noemt zichzelf een
"cultuur-relativist" die er geen
behoefte aan heeft om op grond van
absolute normen te redeneren. Mijn
vraag is hoe zulk cultuur-relativisme
onderscheiden kan worden van het
door hem gelaakte postmodernisme.
Ik doel op de postmoderne ontken–
ning van elke zingeving, die enige
algemene geldigheid claimt.

Voorzitter! De minister kondigde in
het aangehaalde interview een notitie
aan en ik kijk daar met veel belang–
stelling naar uit. Ik zou het bijzonder
op prijs stellen wanneer de minister
vandaag zijn bedoelingen al wat
nader zou willen toelichten.

De beraadslaging wordt geschorst.

De voorzitter: Het antwoord van de
regering en de verdere afhandeling
zullen direct na de dinerpauze
beginnen. Dat is altijd moeilijk in te
schatten, maar daarmee moet vanaf
kwart voor acht vanavond rekening
worden gehouden.

De vergadering wordt enige ogen–
blikken geschorst.

Voorzitter: R. Zijlstra

Aan de orde is de voorzetting van de
gezamenlijke behandeling van de
wetsvoorstellen:

- Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvang–
sten van hoofdstuk XI (Ministe–
rie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu–
beheer) voor het jaar 1992
(22300-XI);

- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de ontvang–
sten van hoofdstuk XI (Ministe–
rie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu–
beheer) voor het jaar 1990
(Slotwet; vierde wijziging)
(22252)

(Zie vergadering van 31 maart1992.)

De voorzitter Door mij zijn
schriftelijke antwoorden ontvangen
van de minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieube–
heer op vragen, gesteld in eerste
termijn. Deze antwoorden zullen
worden opgenomen In een bijvoegsel
bij de Handelingen van deze vergade
ring.

(Het bijvoegsel is opgenomen aan
het eind van deze editie.)2

De beraadslaging wordt hervat.

D

Minister Alders Voorzitter! Om te
beginnen wil ik, weliswaar met enige
vertraging, de kamerleden danken
voor hun inbreng. Veel, welhaast alle.

Eerste Kamer VROM
Uapril 1992
EK25 25-1040



Alders

onderwerpen uit onze begroting zijn
de revue gepasseerd. Dat geldt zeker
ook voor de milieu-onderwerpen.

De heer Ginjaar heeft een heel
interessant onderwerp aan de orde
gesteld, dat hij noemde: het duivelse
dilemma. Het is gemakkelijk om
steun te krijgen voor plannen en voor
richtingen, maar dat betekent
geenszins dat er over de maatregelen
die bij die plannen en doelstellingen
behoren overeenstemming is en dat
zij derhalve worden uitgevoerd. Dat
dilemma houdt mij dageiijks bezig,
omdat ik er dagelijks mee geconfron–
teerd wordt.

Er was vrij veel steun voor NMP en
NMP-plus. Werkgevers en werkne–
mers hebben zich achter de daarin
geformuleerde doelstellingen
geplaatst. Dat geldt natuurlijk niet
alleen voor werkgevers en werkne–
mers, de doelgroepen dus, maar ook
voor de Tweede Kamer. Op alle
plaatsen blijkt dat indien de uitvoe–
ring, de omzetting van de doelstellin–
gen in concrete projecten, aan de
orde is men voor die concrete
projecten gewonnen moet worden.
Er is dus veel uitleg bij nodig. Elke
maatregel, elke aanpak moet
opnieuw worden besproken en wordt
opnieuw weersproken en becom–
mentarieerd. En liefst wordt nog de
vraag opgeworpen of een maatregel
niet uitgesteld zou moeten worden
onder het motto "Is dit nu wel echt
nodig?". Dat geldt in alle sectoren.

Daar staat tegenover dat wij ook
moeten beseffen dat sinds de start
die wij gemaakt hebben, op tal van
plaatsen nogal wat initiatieven
ontplooid worden om tot uitvoering
te komen. En bij die uitvoering
moeten wij een paar dingen voor
ogen houden. Wij hebben het ons
veroorloofd, doelstelüngen voor de
lange termijn te formuleren. Wij
hebben geformuleerd waar wij in een
generatie willen uitkomen. Daarbij
behoort dus ook een aantal stappen
die diep ingrijpen in wat men nu als
gewoon ervaart. Daarin zit ook een
tijdsfactor ingebouwd, noodzakelijk
om tot die vergaande aanpassingen
te komen. En dan niet alleen op de
plaatsen waar het vanzelfsprekend is
om in strategische termen te denken;
een ondernemlng als Shell is van
oudsher gewoon om ook voor
zichzelf eens twintig jaar vooruit te
kijken en scenario's te maken, maar
dat geldt natuurlijk niet voor iedere
benzinepomphouder waar ook in
Nederland. Maar in beide gevallen zal

men tot aanpassingen moeten
komen.

En dat geldt ook overigens. Wij zijn
het er wel over eens dat eigenlijk
gisteren al de scheiding tussen
huisvuil en groente–, fruit– en
tuinafval had moeten worden
doorgevoerd. Toch lukt het ons tot
vandaag de dag niet om met
verwijzing naar die doelstellingen de
composteringsinstallaties ook op de
plaatsen neer te zetten waar ze
moeten komen om tot die scheiding
te geraken. De belangen lopen in
elkaar over. De heer Ginjaar zei het
al, er is overeenstemming over de
plannen, maar daarmee nog beslist
niet over de maatregelen. Dat
betekent eigenlijk een automatische
rem op de uitvoering.

En verder hebben die uitvoerings–
maatregelen weer te maken met het
draagvlak. Zichbaar maken dat al die
inspanningen ergens toe leiden, is
absoluut noodzakehjk voor het
kunnen zetten van elke volgende
stap. Verschillende stapjes moeten
bij elkaar die grote stap vormen. Nu
hebben veel milieuvraagstukken al
een tijdselement in zich, want
vandaag stoppen met het toevoegen
van stikstof aan de bodem laat
onverlet dat nog gedurende twintig,
dertig jaar duidelijk blijft dat de
voorraad die zich in de bodem heeft
opgehoopt, zich naar het water zal
verplaatsen. Ook kan niemand met
het blote oog zien dat er een gat in
de ozonlaag ontstaat, maar omge–
keerd zal het sluiten van dat gat ook
niet voor iedereen waar te nemen
zijn. Die spanning is een onderdeel
van het milieubeleid. Ik heb eerder
ook al nadrukkelijk aandacht
gevraagd voor het snel zichtbaar
maken van het verpakkingenconven–
ant in de supermarkt, omdat dit iets
te maken heeft met het draagvlak
voor andere maatregelen.

Voorzitter! Dit alles betekent dat ik
mij niet alleen maar concentreer op
de vraag wat er moet gebeuren. Nee,
het gaat er steeds meer om, dat er
iets moet gebeuren en dat wij die
stappen kunnen blijven zien. Vandaar
dat wij in onze begroting de nadruk
erop hebben gelegd, niet de
discussie over de doelstellingen te
herhalen, omdat het veel interessan–
ter is om de discussie volledig te
richten op de uitvoering van het
beleid. En ik geef de heer Veling
gelijk dat die uitvoering meer is dan
de vraag of de overheden hun beleid
al op elkaar afgestemd hebben.
Daarvoor is ook de eigen verantwoor–

delijkheid van maatschappelijke
organisaties en het bedrijfsleven van
groot belang. Voor een duurzame
ontwikkeling in 2010, maar ook voor
de concrete resultaten in 1992 is het
nemen van die verantwoordelijkheid
van eminent belang.

Daarbij zullen wij ook moeten
accepteren dat die omzetting heel
wat voeten in de aarde heeft. Neem
het afvalbeleid, waarover de regering
op 19 oktober 1990 een brief heeft
verzonden. Daarin werd het principe
vastgelegd dat producenten van
produkten verantwoordelijk zijn voor
hun produkten van de wieg tot en
met het graf. Dat betekent natuurlijk
wel een doorbraak in velerlei denken,
aan overheidskant, maar ook aan de
kant van producenten. Langzaam
maar zeker — laten wij dat ook
vaststellen — moeten wij ook durven
toegeven dat dit principe in Neder–
land een heel breed draagvlak heeft
gekregen En dan gaat het nog
steeds over de vertalmg van dat
principe in resultaten. Daarin zijn wij
ook een beetje terughoudend, als ik
het heel eerlijk mag zeggen. Het
gebeurt niet elke dag dat wij ook op
het gebied van milieubeleid tegen
elkaar durven te zeggen dat er
successen worden geboekt.

Het is voor mij verfrissend dat het
moment aangebroken is, ook in deze
Kamer, dat geconstateerd wordt dat
de inspanning die in 1989/1990 in
den breedte is gestart in Nederland,
ook succes begint af te werpen. En
dit op het moment dat het RIVM in
zijn verkenningen zegt, anderhalf jaar
na het begin, dat de inmiddels
genomen maatregelen resulteren in
50 a 60% minder emissies in 2010.
Dat is niet iets wat uit de lucht komt
vallen. Het is een resultaat. Dat
anderhalf jaar na het begin nog niet
alle maatregelen genomen zijn die
noodzakelijk zijn om tot een emissie–
reductie van 80 a 90% te komen,
mag daarbij niet uit het oog worden
verloren. Als echter het eerste niet
geregistreerd wordt, moeten wij
oppassen dat er niet iets heel
demotiverends in een heel belangrijk
proces insluipt. Dat is iets wat ik niet
alleen tegen deze Kamer zeg, maar
wat ook in de vele gesprekken tussen
mij en de werkgevers aan de orde is.
Dat is aan de orde in de gesprekken
met mensen die participeren in het
proces.

Van het verpakkingenconvenant
weten wij inmiddels allemaal dat in
de eerste rapportage niet geheel aan
de verplichtingen wordt voldaan Van
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het verpakkingenconvenant weten wij
inmiddels ook, dat daarin aan de
orde is gesteld dat er mogelijkerwijs
een EG-richtlijn komt die minder ver
gaat dan de afspraken die in
Nederland zijn gemaakt. Wonder–
baarlijk is echter dat van de vele
veranderingen die op het punt van de
verpakkingen ook in de supermarkten
hebben plaatsgevonden, niet veel
over het voetlicht is gebracht. Het is
niet alleen een zaak van de overheid,
maar ook van partijen. Het is
zichtbaar te maken dat het er
inmiddels anders uitziet. Wij moeten
dus oppassen dat de doem die aan
de orde is, ons allen niet te veel gaat
beheersen. Dat zou namelijk wel eens
een belangnjk element kunnen zijn in
een proces dat per definitie een
lange adem veronderstelt.

Toch kan het misschien opvallen
dat het de laatste maanden ook in
een andere richting op een aantal
plaatsen goed gaat. Wij moeten
gewoon eens een paar dingen tegen
elkaar zeggen. Wij hebben het
afgelopen jaar veel gediscussieerd
over het feit dat de oud-papiermarkt
op instorten stond. Het frappante
verschijnsel doet zich echter voor dat
verleden jaar 11 % meer oud papier
is ingezameld dan enig jaar daarvoor
Het frappante verschijnsel doet zich
ook voor dat waar wij al van die
trotse verschijnselen hebben in
Nederland — wereldkampioen
glasbak gooien — wij het verleden
jaar gepresteerd hebben om die
hoeveelheid met 10% uitte breiden.
Wij zijn er ook in geslaagd, in
tegenstelling tot andere plaatsen, om
dat te doen op een zodanige manier
dat wij er echt iets mee kunnen doen.
Wij scheiden groen en wit, zodat het
ook verwerkt kan worden. Dat lijken
allemaal heel kleine dingen, maar als
zij niet gebeuren, krijg je het hele
proces dat erachter zit nooit van de
grond.

Misschien mag ik erop wijzen dat
voor het eerst gedurende een heel
lange periode de grafieken bij afval
er anders gaan uitzien. Voor het eerst
is de lijn bij het storten een neer–
gaande lijn. Het gaat dus, gelet op de
enorme inzet om afval als speerpunt
te kiezen, niet alleen om de lange
termijn die op het eerste ogenblik
nog niet zichtbaar is. Het gaat ook
om de onderdelen die herkenbaar
zijn, thuis, in de supermarkt en in het
bedrijf, en die noodzakelijk zijn om
het draagvlak in stand te houden. Het
is toch van belang om dat af en toe
tegen elkaar te zeggen. Er zijn nog

veel meer signalen die in die richting
wijzen. Ik wijs op het succes van de
wet van de heer Melkert. Die wet
maakt het mogelijk om voor investe–
ringen waarvoor nog geen draagvlak
is, die zich nog niet absoluut
bewezen hebben, waarbij het gaat
om nieuwe technologisch ontwikke–
lingen die gerelateerd zijn aan het
milieu, enige ondersteuning te
vinden. Als men kijkt naar de
inschrijving daarbij en als men ook
kijkt naar de sectoren waarin die
inschrijving plaatsvindt, ziet men een
paar opvallende verschijnselen, ook
vanuit het oogpunt van de milieumi–
nister. Het is met name de landbouw
die op dit moment het overgrote deel
van de investeringen voor zijn
rekening neemt. Dat heeft nogal wat
te maken met de vernieuwing die in
die sector noodzakelijk is om die
geweldige inspanningen te kunnen
verrichten.

Voorzitter! Er is dus in dat kader
een wat bredere discussie noodzake–
lijk over de vraag waar wij staan, wat
het draagvlak is en welke richting wij
in willen slaan. Er is echter één punt
dat de Kamer, mij en ons allen bezig
zal houden. Dat betreft de discussie
over de wijziging van produceren en
consumeren. Ik kom daar straks in de
bemvloedmgssfeer op terug. Een
wijziging van produceren en consu–
meren is niet iets wat alleen bij wet
kan worden afgedwongen. Dan
hebben wij het over een veel breder
maatschappelijk proces. Natuurlijk
kunnen wij de wijze van produceren
en consumeren beïnvloeden door
norrnen te stellen aan bepaalde
produkten. Maar dat is maar een
beperkt deel Daarover zijn nu vele
discussies gaande, binnen de
milieubeweging en op tal van andere
plaatsen. Er zijn nu suggesties op
tafel gelegd om een soort brede
maatschappelijke discussie over de
veranderende samenleving op gang
te brengen. Ik heb daarvan gezegd
dat het misschien zinvol is om over
niet al te lange tijd met een groot
aantal vertegenwoordigers van
maatschappelijke groeperingen een
start over-all te maken in die
discussie, dus met werkgevers,
werknemers en maatschappelijke
organisaties. Dat past immers niet
helemaal in de manier waarop wij
onze wetgeving kunnen schrijven.

Dit waren mijn opmerkingen
vooraf. De heer Ginjaar noemde de
ongelukkige samenloop tussen de
milieuverkenningen van het RIVM en
de VROM-begroting van 1992. Ook

daarvan moet ik zeggen dat het vrij
goed omschreven is door de heer
Ginjaar. Het was echter niet precies
datgene wat wij afgesproken hadden.
De bedoeling was dat het RIVM
eerder in dat jaar klaar zou zijn. Het is
het RIVM niet gelukt. Dat heeft onder
andere te maken met de aanleveren–
de instituten. Toen kregen wij een
soort draaimolen waarin de cijfers er
niet op tijd waren, waardoor latere
publikatie door het RIVM werd
voorzien. De gegevens werden
echter toch openbaar — zoals wel
vaker gebeurt — zonder dat er een
toelichting kon plaatsvinden, door de
opstellers van het rapport noch door
degenen die het rapport in ontvangst
konden nemen. Ik denk dat het in de
discussie daarover van belang is om
een aantal conlusies te trekken

In de eerste plaats blijkt dat zo'n
tussentyds rapport niet een echte
bijdrage aan het proces is. In dat
kader is het van belang om het RIVM
te vragen, lange-termijnverkenningen
te doen aan de vooravond van het
nieuwe NMP, dus in 1993, en ze
daarin een plaats te geven. Vervol–
gens is het van belang, jaarlijks aan
het RIVM te vragen om ten behoeve
van de milieu-indicatoren materiaal
aan te leveren, zodat bij de begro–
tingsbesprekingen naar de voortgang
in die korte penodes gekeken kan
worden. Op die manier hoeft een
milieuverkenning die wij deze keer
hebben gekend, er niet meer te zijn.

De heer Veling vroeg waaruit blijkt
dat de regering duurzaamheid
verkiest boven economische groei. Ik
heb daar net in mijn eerste woorden
al een aantal dingen overgezegd. Als
men kijkt naar het NMP en het
NMP-plus, zoals het geformuleerd is,
kan men zien dat wij inderdaad
bewust de formulering hebben
overgenomen dat de ecologie de
grenzen stelt aan de economische
ontwikkeling. Dat betekent een
enorme vertaalslag Het is een
vertaalslag op de korte termijn: wat
kan wel en wat kan niet? Daarmee
ben je in de hele directe confrontatie
bezig. Het is ook een vertaalslag, bij
voorbeeld in de wijze waarop in de
prijzen van produkten de kosten van
het milieu verwerkt worden. Die
discussie hangt samen met het
afvalbeleid, dus met het principe dat
de producent van de wieg tot en met
het graf verantwoordelijk is voor het
produkt. Dat betekent dat ook de
kosten voor de herverwerking dan
wel het opruimen onderdeel gaan
uitmaken van het produkt. Dat
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principe krijgt zijn vertaling; kijk naar
de afspraken over de autobanden en
de auto's. Daarbij is het heel
concreet vertaald. Maar laten we
eerlijk zijn, het geldt ook in de hele
discussie over de regulerende
heffingen. Regulerende heffingen zijn
een poging tot vertaling van de
milieukosten die gerelateerd moeten
worden aan de prijzen. Dat is veel
meer een verandering in de struc–
tuur. In die zin komt die keuze wel
degelijk tot uiting in datgene wat wij
voorgelegd hebben. Soms komt het
heel pregnant tot uitdrukking. Ik geef
het simpele voorbeeld van de
benzinestations. Alle bodems
daarvan zijn vervuild. Wij hebben de
eis gesteld dat al die bodems
gereinigd moeten worden en dat zij
vervolgens voorzien moeten worden
van een soort bak waardoor de
verontreiniging in de toekomst niet
meer kan gebeuren. Ik zie dan even
af van de techniek van het overladen.
Die bepalmg is er gekomen. Daaraan
is toegevoegd dat een aantal
bednjven die sanering niet kunnen
betalen. Hiervoor is een fonds in het
leven geroepen. Het komt erop neer
dat een bedrijf dat de kosten zelf niet
kan dragen, uitgekocht wordt. Het
wordt dan niet voortgezet en de
kosten van de reiniging van de
bodem en alles wat erbij hoort,
worden dan door de rest van de
branche gedragen. Dit is een
correctie die men in het normale
economische verkeer niet zou
accepteren, maar die rechtstreeks
voortvloeit uit het doorvertalen van
de normen.

De heer Zijlstra sprak van een
hap-snapbeleid. In het NMP en het
NMP-plus is er uitdrukkelijk voor
gekozen, op een heel breed front
milieubeleid te voeren Deze keuze
moet consequent worden volgehou–
den, zij het dat ik moet toegeven dat
mcidenten soms mijn en onze agenda
bepalen. Dit laat onverlet dat wij naar
de keuzen erachter moeten kijken,
die iets te maken hebben met het
NMP en het NMP-plus. Hierin
worden de doelstellingen heel
structureel aangegeven, ook voor de
lange termijn. Dit is bij voorbeeld
terug te vinden in de vertaling die
voor de basismetaal is gemaakt.
Daarin is aangegeven wat de
aanpasslng van die bedrijfstak moet
zijn in 1995, 2000 en 2010. Er is dus
bij voorbeeld overeenstemming over
emissies die met 90% verlaagd
moeten worden. Laten wij heel eerlijk
zijn: dit kan alleen als het gehele

produktieproces grondig wordt
herzien. Anders kunnen die resulta–
ten niet geboekt worden. Dit soort
structuurmaatregelen moet door–
gaan, bij voorbeeld ook voor de
landbouw. Als de normen voor
evenwichtbemesting in het jaar 2000
maatgevend worden voor het beleid,
weet een ieder dat een ver gaande
aanpassing van de bedrijfstak nodig
is. Anders komt die evenwichtbemes–
ting er niet. Het is van groot belang
dat wij die zaken op deze manier
doen.

Hierbij is op een aantal plaatsen de
discussie over de kosteneffectiviteit
aan de orde. Dit verschilt naar mijn
beste overtuiging van onderwerp tot
onderwerp. Het NMP heeft hiervoor
oplopende niveaus aangegeven
waarop het probleem aan de orde is.
Dit bepaalt mede waar je de
maatregelen neemt. Ik neem het
voorbeeld van het klimaat. Voor C02
is het geen regel dat maatregelen in
Nederland effectief moeten worden
uitgevoerd. Met het Nederlandse
aandeel kunnen elders in de wereld
maatregelen worden genomen om de
C02-uitstoot te reduceren, waarvan
de kosteneffectiviteit per bestede
gulden veel groter is. Wij hebben
deze discussie hier eerder gevoerd
met de heer Kruisinga, die het in
verband met verzuring aan de orde
stelde. Ik heb toen gegevens
verstrekt over de invloed van de
emissies in Polen op de verzuring in
Nederland. Deze is te verwaarlozen.
Je moet dus op een aantal momen–
ten in schaalniveaus durven te
denken Ik sluit het principe niet uit,
maar het schaalmveau is relevant,
ook in het kader van het draagvlak.
Hoe leg ik nog steeds uit dat wij met
z'n allen geld moeten opbrengen
voor de oplossing van problemen?
Dit heeft iets te maken met de schaal
waarop het zichtbaar kan zijn dat
beïnvloeding mogelijk is. De heer
Ginjaar is ook hierop ingegaan; ik
heb geprobeerd het in één ronde van
opmerkingen op te nemen.

De heer Zijlstra heeft een relatie
tussen heffingen en inkomen gelegd.
Dit is zeer relevant. Het gaat om een
verdelingsvraagstuk, waaruit duidelijk
wordt dat een groot aantal bestaande
heffingen onafhankelijk van het
inkomen zijn, maarwel grote invloed
op het besteedbare inkomen hebben.
Om die reden pogen wij langs
verschillende kanten, het geheel in
beeld te krijgen en een conclusie
eraan te verbinden. Dit moet of wel,
zoals in het rapport van de commis–

sie-Wolfson, tot mitigering van de
effecten leiden, dan wel tot een
bepaalde wijze van heffen leiden. Als
alle gemeentelijke heffingen onaf–
hankelijk van het inkomen zijn en,
zoals in de afgelopen tijd, met
enorme sprongen omhoog gaan,
komt op een keer de vraag aan de
orde of dit een juiste wijze van heffen
is. Dit laat onverlet dat de keuze aan
de orde kan zijn om het milieubeleid
boven het behoud van koopkracht te
plaatsen, over de gehele linie.
Hierbmnen is de vraag naar de
sterkste schouders natuurlijk nog wel
aan de orde.

De heer Ginjaar vond de zorgvul
digheid van het beleid voor heffingen
niet groot. Bij heffingen is een aantal
zaken aan de orde: de grondslag
ervan, de plaats ervan te midden van
andere heffingen en belastingen, de
verhoging van de opbrengst en het
veilig stellen van de dekking van de
uitgaven. Alle vier de elementen zijn
in de discussie van de afgelopen tijd
aan de orde.

Mag ik erop wijzen dat wij een
aantal keren een heel stevige
discussie in deze Kamer hebben
gehad over de grondslag van de
heffing? Mij is toen gevraagd om de
grondslagwijziging die naar die
eenduidigheid zou leiden, breed
uiteen te zetten. Dat heb ik gedaan
en ik heb erop gewezen dat, wanneer
je een eenduidige grondslag geeft
aan de milieuheffing, waarbij vroeger
sprake was van een optelsom van
allemaal bestaande en op elkaar
gestapelde heffingen, zonder een
eenduidige milieugrondslag, dittot
gevolg kan hebben dat er een
enorme verschuiving piaatsvindt,
namelijk door die grondslag te
wijzigen naar: wie betaalt de heff ing?
Die discussie hebben wij hier
uitvoerig gevoerd en een deel van de
problematiek van de afgelopen tijd is,
dat wij naar een heldere milieu–
grondslag zijn gegaan, maar dat dit
wel betekent een verschuiving tussen
huishoudens, industrie, landbouw en
overige. Dat deel vloeide recht–
streeks voort uit de discussie tussen
regering en parlement over de
grondslag.

Het tweede betreft de hele
discussie over de vraag: hoe hebt u
dat geplaatst, in welk kader van uw
budgettair probleem? Daar zijn twee
elementen aan de orde. Aan de ene
kant de opmerkmg die ik zoëven
maakte, te weten dat heffingen een
van de vormen zijn die tot internalise–
ring van de milieukosten in de prijzen
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leiden. Dat is op zichzelf een
zelfstandige reden om over de
ecologisering van het fiscale stelsei
te praten. Ook dat is op dit moment
aan de orde. Daarenboven is er dan
de volgende vraag. Er was 2,2 mld.
aan uitgaven voor milieu voorzien:
rijksbegroting, niveau 1994. Zou dan
niet, gekoppeld aan die eerste
discussie, ook een opbrengst uit
heffingen moeten worden veroor–
zaakt die daaraan parallel zou lopen?
Ook die discussie is gevoerd en wij
hebben dit gepresenteerd. Aangezien
er de afgelopen week in de Tweede
Kamer is gestemd, zullen wij over
niet al te lange termijn over de
uitwerking daarvan hier met elkaar
het gesprek voeren.

Ook daar gaat het om iets
vreemds, zo mag ik misschien tegen
de heer Ginjaar zeggen. Het valt mij
op dat wij lange tijd over het
milieubeleid hebben gediscussieerd
en over de instrumenten. Als men het
SER-advies over het NMP leest, dan
ziet men dat daarin staat, dat men
misschien niet te veel op de fysieke
regulering moet gokken, maar meer
op marktconforme instrumenten. De
SER ging daar zeifs zover in dat hij
zei: wij vragen de SER-economen om
daar een afzonderlijk advies over uit
te brengen. Als men dit advies leest,
ziet men dat dit nogal veel stappen
verder gaat, want daarin wordt
feitelijk gezegd: zo min mogelijk
fysieke regulering en zoveel mogelijk
prijselementen. Hoe je dat ook went
of keert, je komt dan toch in een
heffingensysteem terecht. Het gekke
is dat, nadat wij over dat principe een
heleboel adviezen hebben gehad en
men het daarover eens leek te zijn,
nu de discussie ontstaat over de
uitwerking. Dit moet de heer Ginjaar
herkenbaar voorkomen, want dat was
het duivelse dilemma waar hij het
over had in zijn betoog. Het frappeert
mij tot de dag van vandaag dat
dezelfde mensen die zeiden, dat men
meer naar de marktconforme
instrumenten toe moet, bij de eerste
fase van de uitwerkmg zeggen: maar
dit is onaanvaardbaar. Daar zit toch
ook die spanning in die de heer
Gmjaar aanduidde met het duivelse
dilemma.

Voorzitter! Ik kom bij het klimaat–
beleid. De heerZijlstra moet het mij
niet euvel duiden en de Kamer ook
niet, maar ik heb de heer Zijlstra aan
de overkant van dit complex al
beantwoord, want velen waren
geïnteresseerd in het antwoord dat ik
zou geven op de vragen van de heer

Zijlstra op dit punt. Aangezien er
veertien dagen verliepen voor de
beantwoording van heden, heb ik dat
niet voor mij kunnen houden tot dit
moment. Ik heb de heer Zijlstra ook
schriftelijk een hoeveelheid informa–
tie op dit punt doen toekomen. Ik
denk dat de essentie daarvan deze is.
Het IPCC-rapport levert niet het
wetenschappelijke bewijs voor de
klimaatsverandering. Sterker nog, de
wetenschappers daarin kondigen aan
en leggen neer, zowel in het eerste
rapport, als in het vervolgrapport, dat
de absolute zekerheid op dat punt
niet geleverd kan worden.

Maar essentieel in die discussie is
dat zij zeggen: uit hoofde van het
voorzorgprincipe moet u nu tot
handelen overgaan. Want, zo zeggen
zij ook, één ding is zeker: als straks
het bewijs geleverd is in de praktijk,
dan heeft het nemen van maatrege–
len geen zin meer, gelet op het effect
van de tijd die er verloopt tussen het
nemen van de maatregelen en het
zien van de effecten. Dat is de reden
waarom ik in mijn beleid — en
waarom de regering in haar beleid —
zoveel nadruk leg op dat voorzorg–
principe in die gevalllen waarin je
met die overbrugging zit. Het is ook
de reden waarom het leidt tot een
andere conclusie dan mogelijkerwijze
anderen zouden hebben afgeleid uit
de interventie van de heer Zijlstra. Ik
geef hem dus op het eerste punt van
de twijfel niet alleen gelijk, maar zeg
hem dat die twijfel bestaat en ook
voortvloeit uit het IPCC-rapport. De
twijfel vloeit niet alleen daaruit voort.
Ik heb een aantal bijeenkomsten
georganiseerd in de afgelopen
periode, na het uitkomen van het
IPCC-rapport, met voor– en tegen–
standers op dit gebied binnen
Nederland, die elkaar uiteindelijk
vinden op de onzekerheid en in het
hanteren van het principe dat in het
milieubeleid van belang is: het
precautionary principle. Dit voorzorg–
principe is belangrijk bij de vraag die
wij met elkaar te beantwoorden
hebben.

Voorzitter! In dit kader is het
relevant om een aantal aanvullende
discussies te voeren. Dan zijn de
overdraagbare milieuheffing, zoals
gesuggereerd door de heerZijlstra,
en de milieugebruiksruimte aan de
orde. Dat maakt het ook zo interes–
sant. Je kunt natuurlijk over allerlei
concepten praten, waarbij ook
verhandelbare emissierechten zijn
betrokken. Daarvoor heb je een
geweldige organisatie nodig. Die is

er niet. Die geweldige organisatie
gaat overigens niet uit van een echte
vrije markt. Anders bereikt zij haar
doelstellingen niet. Je moet het ook
met elkaar eens zijn over de milieu–
gebruiksruimte. Die term wordt vaak
gebruikt, maar een eerste poging om
tot een invulling te komen, is nog niet
gelukt. Hiervoor hebben wij zelf wat
uitdagend beleid geformuleerd. Het
is ons gelukt om de OESO zo ver te
knjgen om dat probleem op te
pakken. In het verlengde van mijn
eerdere opmerkingen over de
internationale schaal merk ik op dat
ik wel wat zie in de verhandelbare
emissierechten en dus niet in een
compleet vrije markt. Dan moet je
wel een formule hebben voor de
milieugebruiksruimte. De heer Zijlstra
en anderen zullen zien dan je dan ook
bij het verdelingsvraagstuk uitkomt:
de verdeling Oost/West en zeker de
verdeling Noord/Zuid. Je moet met
elkaar bepalen wat het relatieve
aandeel is om wat te kunnen doen.

De heer Baarda heeft gevraagd
hoe het staat met het Europees
milieuplan en de prioriteiten per
regio. Er heeft nog niet zo lang
geleden in Tsjechoslowakije een
conferentie plaatsgevonden tussen
de EG-landen en de landen uit
Centraal– en Oost-Europa. Daarbij is
afgesproken dat de Europese
Commissie voor eind 1993 een
Europees milieuplan zal opstellen.
Dat is overigens gebeurd met nogal
wat support vanuit Nederland, niet
alleen van het departement of de
departementen maar ook van de
RIVM.

De heer Veling vroeg in dit kader
of ik een compleet overzicht kan
geven van de projecten Dat kan ik
op dit moment niet, vooral omdat het
milieu van elk project onderdeel
uitmaakt. Ik kan wel zeggen dat ik bij
een groot aantal projecten zo
concreet mogelijk probeer te zijn. Het
gaat dan om projecten als een
investering van de SEP bij de
elektriciteitscentrale of als het
beschikbaar stellen van nieuwe
motoren voor de bussen in Boeda–
pest. Het laatste project klinkt heel
klein, maar het heeft voor het
leefklimaat in die stad ver gaande
effecten. Het zijn concrete projecten.
Het kan ook gaan om bodemvervui–
lingssituaties in de desbetreffende
landen. De know-how ontbreekt vaak
voor de hele opzet, voor het onder–
zoek. Uit pijnlijke Nederlandse
ervaringen is duidelijk dat het nodig
is om eerst onderzoek te doen en op
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basis daarvan maatregelen te nemen.
Het is een complex van factoren,
zowel binnen Nederland als in
samenwerking met de EG waar
natuurlijk ook grote programma's
beschikbaar zijn.

De heer Ginjaar citeerde uit een
rapport van 1944, betreffende het
afvalvraagstuk. Hij zei dat in ieder
geval de richting er toen al was, maar
dat de intensiteit vandaag een
andere is. Met beide opmerkingen
ben ik het eens. De heer Ginjaar
maakte daarbij een toevoeging, die
iets te maken heeft met de verant–
woordelijkheidsverdeling. Die
verdelmg krijgt een bijzonder
karakter, als eraan wordt gedacht dat
de lucht zwanger is van het woord
decentralisatie. Uit een aantal zaken
blijkt dat er van oudsher een
taakverdeling is tussen de bestuurs
lagen. Het schaalniveau waarop
vragen beantwoord moeten worden,
is aldoor aan wijziging onderhevig
Dat heeft natuurlijk iets te maken met
de totstandkoming van het Afvalo–
verlegorgaan, dat enkele bewegingen
maakt. In de eerste plaats is er
samenwerking op het niveau van de
gemeenten of de regio's. In de
tweede plaats wordt over de
provinciegrenzen heengegaan.
Uitgegaan wordt van vijf regio's in
het land. In de derde plaats is er een
discussie over de verantwoordelijk–
heidsverdeling. Dat vertaalt zich niet
alleen in het NIMAT-wetsontwerp.
Die zaken komen in dat wetsontwerp
natuurlijk wel bij elkaar. De hele
discussie over de afbakening wordt
versterkt door hetgeen de heer
Barendregt vroeg. Hier gaat het om
het huishoudelijke afval, maar hoe
staat het met het chemisch afval? In
juni komt waarschijnlijk het eerste
tienjarenscenario voor het chemisch
afval. Daarbij is de lijn gelegd met de
branche zelf. Door de stromen bij
elkaar te brengen, kunnen wij met
elkaar ook de discussie aangaan over
de benodigde infrastructuur op dit
punt. Dat maakt overigens zichtbaar
dat de discussie over de vraag welke
capaciteit wij nodig hebben, met de
dag boeiender wordt. Door de
gebundelde aanpak en de nadruk op
preventie en hergebruik behouden
wij veel meer mogelijkheden dan wij
eerder dachten.

De heer Pitstra zei dat verbranden
in dat kader een heel slechte
oplossing is. Ik vind met de heer
Pitstra dat de absolute nadruk moet
liggen op preventie en hergebruik.
Hoezeer wij er echter ook in slagen

om bij preventie en hergebruik
successen te boeken, er komt een
moment waarop wij definitief ons
afval moeten opruimen. Dan zijn er,
ook in Nederland, afwegingen aan te
orde. Die afwegmgen hebben ook
met ons ruimtegebruik te maken. Het
is en blijft een probleem om in een te
vol land ruimte te zoeken. Dit
betekent dat het verkleinen van de
hoeveelheid — dat is verbranden,
ook al blijft er een restfractie over die
gestort moet worden — van belang
is. Dat gebeurt ovengens wel onder
hantering van zeer scherpe eisen. Ik
wijs erop dat mij nog wel eens wordt
voorgehouden dat de in Nederland
geldende nchthjn verbranden
misschien te streng is. Ik geloof daar
niet in, maar een internationale
vergelykmg leert dat de eisen zeer
vergaand zijn.

Bovendien wijs ik op het feit dat
het per 1 januari 1994 verplicht is
om het GFT-afval gescheiden in te
zamelen en te composteren. Voor de
capaciteitsvraag "verbranden dan
wel storten" heeft dat een enorme
invloed. Het heeft ook enorme
invloed op de milieukwaliteit van
emissies. Het storten van GFT-afval
in een afvaloven betekent immers het
omkiepen van een emmer water. De
verbrandingsinstallatie bereikt
immers haar optimale rendement,
ook uit milieu-oogpunt, bij een hoge
verbrandingsgraad (een hoge
temperatuur). Die wordt beïnvloed
als je er een plas water in gooit. Het
scheiden van het GFT is dus ook als
zodanig voor het proces van belang.

De heer Ginjaar heeft gezegd dat
niet alle produkten voor gescheiden
inzameling in aanmerking komen. Dat
kiopt inderdaad. Je hebt een
heleboe! produkten met een zo
gedifferentieerde fractie, dat zij niet
meer apart in te zamelen zijn. Ik vind
het echter vooral interessant, over al
die produkten te praten die wel voor
inzameling geschikt zijn maar waarbij
dat niet gebeurt. Waarom worden
PC's niet ingezameld, om maar eens
een voorbeeld te noemen? Die gaan
immers ook gewoon ergens naartoe.
Wij vinden het langzamerhand
normaal dat de koelkast wordt
mgezameld, maar waarom gaat de
auto niet terug? Er zijn dus ook
grotere fracties waarbij er überhaupt
niet over werd nagedacht dat die nog
eens terug moesten, op een goede
manier moesten worden ontmanteld
en moesten worden hergebruikt,
opdat de te verwerken fractie zo klein
mogelijk zou worden.

Je loopt dan overigens ook tegen
een aantal problemen op. Ik weet ook
dat het in de hoogbouw ingewikkel–
der is dan bij laagbouwwoningen,
waar men beschikt over een tuin. Je
kunt dan makkelijker differentieren in
fracties die dan gescheiden worden
ingezameld. Dat is ook de reden
waarom wij ook in de praktijk
ervanngen opdoen In Lemsterland is
een groot project op het gebied van
de inzameling in gang gezet. Breda is
de proeftum voor een hele stad,
mclusief hoogbouw. Je kunt dan in
de praktijk zien hoe het werkt en op
grond daarvan je keuzen maken.

De heer Pitstra ging nog wat
verder in op preventie en hergebruik
door te zeggen: je moet gewoon
dingen verbieden. Hij noemde de
blikjes, niet-oplaadbare batterijen, de
kartonnen wegwerpverpakkingen en
het invoeren van statiegeld. Het is
van belang om erop te wijzen dat het
inderdaad mogelijk is om tot een
verbod te komen. Het ligt evenwel
aan onze bewijsvoering of een
verbod handhaafbaar is, ook binnen
de EG. Wij moeten bewijzen, waarom
dat verbod op milieugronden tot
stand moet komen. Derhalve is het
noodzakelijk om de milieubalansen
toe te passen en vergelijkingen
tussen produkten te maken. Je ziet
dat de bijlage bij het verpakkingen–
convenant een groot aantal van die
milieuvergelijkingen noemt. Deze
vergelijkingen zijn eind 1992 voor het
grootste deel afgerond. Dan is dus
materiaal beschikbaar om dat soort
afwegingen te maken, bijvoorbeeld
tussen de melkfles en het melkpak en
ook tussen de verschillende soorten
verpakkingen. Langs die weg moet
het naar mijn opvatting gebeuren.
Niets is slechter voor het milieu dan
eerst het verbod aan te kondigen en
vervolgens het bewijs niet te kunnen
leveren en te worden gecorrigeerd.
Dat soort reacties levert uiteindelijk
een negatief resultaat op.

Het is heel interessant om het
statiegeld in te voeren, maar dat is
de voorkant van het proces. De
achterkant van het proces is
daarvoor veel belangrijker: is er ook
een mogelijkheid om dat produkt te
hergebruiken als produkt dan wel als
materiaal? Om maar eens een
voorbeeld te noemen. Je kunt best
tegen Hak zeggen dat het alle potje
terug moet nemen. Als je echter een
keer naar die fabriek gaat, zie je dat
er absoluut geen infrastructuur is om
de potjes, wanneer ze teruggekomen
zijn, te spoelen, te laten voldoen aan
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de eisen van de volksgezondheid en
te gebruiken. Het statiegeld vandaag
invoeren, heeft een soort publieke
betekenis maar geen effectieve
betekenis. De voor– en de achterkant
moeten dus worden geregeld, wil het
effect sorteren. Als dat niet gebeurt,
ontstaan er ontwikkelingen zoals met
het oud papier. Duitsland had wel de
ene maatregel genomen, de voor–
kant, maar niet de andere maatregel,
de achterkant Dat betekent dat
Nederland overstroomd werd met
oud papier omdat de infrastructuur in
Duitsland ontbrak. Het lijkt mij een
heel slechte zaak voor het milieu als
straks geconstateerd wordt dat,
nadat mensen het papier thuis apart
hebben gehouden en het apart is
ingezameld, de foto in de krant
verschijnt of het bericht op de
televisie komt waaruit blijkt dat het
oud papier op een vuilnisbelt
gezamenlijk met het afval wordt
gestort. Die situatie is funest voor
het draagvlak van het milieubeled.
Daarom werkt het alleen maar als de
voor– en achterkant van het gehele
beleid in een keer worden geregeld

De heer Ginjaar heeft in dit
verband gevraagd naar de stand van
zaken rond de autofabrikanten. Een
aantal autofabrikanten heeft
inmiddels zelfstandig een systeem
opgezet. Om de naam nog een keer
te noemen: de BMW wordt ingele–
verd en gemaakt tot een nieuwe
BMW. Dat betekent ook dat hoewel
het ontwerp van die BMW veranderd
is, er aan de tekentafel is gedacht
over de vraag, wanneer de auto te
zijner tijd terugkomt, hoe deze
zodanig uit elkaar kan worden
gehaald, dat het materiaal kan
worden hergebruikt. Dat is wezenlijk
om tot hergebruik te komen. Die
afspraak hebben wij inmiddels in heel
Nederland met het garagebedrijf
gemaakt. Daardoor kan dat systeem
in geheel Nederland op veel grotere
schaa! worden ingevoerd. Het kan
overigens pas succesvol zijn als
design voor recycling plaatsvindt. Als
dat niet gebeurt, zal men een groot
aantal problemen blijven houden met
de mogelijkheid om het produkt
ofwel als materiaal ofwel als produkt
nuttig te gebruiken.

De heer Zijlstra heeft gevraagd of
de EG hierbij niet al te grote beper–
kingen oplegt. Zeker, de EG maakt
het op een aantal terreinen niet
eenvoudiger, maar met name op de
meest extreme terreinen gelden
vergaande afspraken. Het Verdrag
van Bazel gaat heel ver in de mate

waarin je je afvalbeleid kunt voeren
Daarin zit een legitimatie voor
preventie, hergebruik en het stellen
van regels. Ik verwijs in dit verband in
het bijzonder naar de artikelen 100a,
vierde lid, en artikel 130s. Ik wijs
erop dat wij de in afgelopen tijd een
aantal besluiten hebben genomen die
ons in strijd brengen met de EG-be–
sluitvorming. Het besluit dat in de EG
onlangs is genomen over cadmium
zou betekenen, dat wij alle maatrege–
len die wij ter zake in Nederland
hebben genomen, terug zouden
moeten draaien. Wij hebben
inmiddels het besluit genomen dat
wij dat niet zullen doen, een beroep
doend op de artikelen uit het
EG-recht. Da kans is dus aanwezig
dat de Commissie ons voor het Hof
zal dagen. Maar dat is wel positie
kiezen in dat kader, hetgeen mijns
inziens van belang is.

De heer Pitstra heeft gezegd dat
een ding dat de mensen zeer ergert,
het reclamedrukwerk is. Hij heeft
gewezen op het stimuleren van de
sticker "minder afval heb je zelf in de
hand", maar dat is geen afdoende
mogelijkheid. Wij bestuderen op het
ogenblik of het niet mogelijk is er een
aantal zaken aan te koppelen Als
iemand bijvoorbeeld via de sticker te
kennen geeft geen reclamedrukwerk
te willen ontvangen, dan zou het een
mogelijkheid zijn, het handelen van
degene die desalniettemin reclame–
drukwerk in die brievenbus stopt, te
betitelen als een strafbaar feit. Voor
het overige wijs ik erop dat over
reclamedruk vaak een discussie
ontstaat in relatie tot twee bepalin–
gen in de Grondwet. De ene heeft
betrekkmg op de vrijheid van
meningsuiting en de andere is dat die
voor reclamedrukwerk niet geldt. De
Kamer kent de discussie over het
grensvlak tussen die twee.

De heer Zijlstra heeft gezegd dat
ervoor moet worden opgepast dat
Nederland niet datgene doet wat de
EG ook al doet. Daar moeten wij
zeker voor oppassen. Er is echter een
groot verschil tussen de vergaande
milieumaatregelen in Nederland en
het toch zeer voorzichtige besluit in
de EG. Dat is aanleiding geweest om
in de verordening op te nemen, dat
nationale systemen die verder gaan,
geoorloofd zijn. Ik heb vervolgens de
Commissie gevraagd of het symbool
dat in heel Europa gebruikt zou
worden, namelijk het symbool met de
E, door Nederland vervangen mag
worden door hetzelfde symbool maar
dan met de letter N. Tot mijn grote

verbazing was het antwoord van de
Commissie daarop neen. Dat leidt tot
de situatie dat naast de Blauwe
Engel, het blaadje van Europa, er nu
bijvoorbeeld een Groene Kikker van
Nederland zal komen. Ik probeer nog
steeds om de Commissie ervan te
overtuigen dat het verstandiger is om
een symbool te hanteren, met een
differentiatie wat betreft de aandui–
ding van het land. Vervolgens is er
gevraagd naar de Benelux. In het
vierlandenoverleg tussen de Benelux
en Duitsland is deze zaak aan de
orde gesteld om te komen tot een
gezamenlijke beleidslijn.

Dan de discussie over de instru–
menten. Verschillende sprekers
hebben gesteld dat er over de
convenanten nog heel wat gediscus–
sieerd zal rnoeten worden. Dat is
waar, maar dat ligt niet aan de reden
die vaak naar voren wordt gebracht.
Convenanten kennen altijd een relatie
tot wenselijke instrumenten. Het
convenant over basismetaal krijgt zijn
vertaling in de individuele vergunnin–
gen die aan bedrijven worden
verleend. Het convenant kan nooit
zodanig richtinggevend zijn, dat
daardoor de wettelijke bepalingen
buiten boord worden gezet. Er zijn
andere convenanten, zoals de
convenanten voor de benzinestati–
ons, waarin vooruitgelopen wordt op
de totstandkoming van de wetgeving.
Daar winnen wij dus twee jaar door
het convenant. In het convenant
staat namelijk dat binnen twee jaar
de wet zodanig zal zijn gewijzigd, dat
de eisen waar ik al eerder over sprak
— onder andere inzake bodemver–
ontreiniging — deel zullen uitmaken
van de wet. Op andere plaatsen
hebben wij het over zaken die wij niet
eens bij wet kunnen regelen. In het
verpakkingenconvenant wordt
regelgeving aangekondigd die voor
het grootste deel gaat over de
organisatie van het probleem. Ik ken
nog niet precies het wetsartikel
waarin staat dat bedrijf A bedrijf B
moet oprichten. Als er sprake is van
een nieuwe industriële infrastructuur,
de recyclings-infrastructuur, dan
heeft de minister tot taak om dat te
organiseren met de sector. Maar als
dan ter sprake komt of daarvoor in de
wet regelgeving moet worden
opgenomen, dan blijkt dat er niet
altijd een geschikt vervoermiddel is
om dat doel te bereiken. Om die
reden wordt de discussie ook in dat
kader gevoerd. Binnenkort zal die
discussie opnieuw gevoerd worden,
omdat ik ook de commissie-Kort–
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mann gevraagd heb om veel breder
in te gaan op de juridlsche positie
van het convenant. Daarbij is het de
vraag of er sprake moet zijn van een
bepaalde wettelijke verankering qua
grondslag en niet ter vervanging van
het wettelijk instrument. De heer
Veling zal hieruit begrijpen dat de
trendbreuk die ik in NMP-plus heb
aangekondigd, inderdaad een andere
inzet van convenanten betekent. Ik
word vaak geconfronteerd met
convenanten die niet in deze periode
zijn afgesloten en die als voorbeeld
worden gesteld voor de manier
waarop het niet moet. Die conclusie
had deze regering ook getrokken.

Dan de bodemsanering. De heer
Baarda heeft zich afgevraagd of
hierbij prioriteiten gesteld moeten
worden. Tevens vroeg hij zich af of
het geen "dweilen met de kraan
open" is. Voor een deel is er bij
bodemsanering natuurhjk sprake van
preventiebeleid. Wij nemen nu
maatregelen om te voorkomen dat
die uitwaaiering inderdaad te zien zal
zijn. De ernstigste problemen moeten
aangepakt worden over een lange
reeks van jaren. Dat eist veel geduld.
Het gaat om enorme bedragen. Voor
de bodemverontreiniging wordt
gedacht aan 50 a 60 mld.: 350 mln.
per jaar op de begroting. Wat dat
betreft is de verhouding zoek. Dat
betekent ook dat wij nogal wat
pogmgen ondernemen om het
bednjfsleven in te schakelen. Ik wijs
op het succes van de aanpak van de
commissie-Oele. Dat betekent dat er
zo'n 600 mln. uiteindelijk door het
bedrijfsleven zelf aangevuld wordt.
Langs die schaarbeweging moet dat
tot stand komen.

De heer Schuurman heeft zijn
betoog grotendeels gewijd aan de rol
van de wetenschap en technologie in
ons milieubeleid en meer specifiek
aan de plaats van de biotechnologie
hierin. Met de analyse van Vermeer
die hij aanhaalt, ben ik het in grote
lijnen eens. Technologische ontwik–
kelingen ten behoeve van de
consumptiedwang kunnen leiden tot
het niet volledig beheersen van de
miheuproblemen die door deze groei
worden veroorzaakt. Op korte termijn
moeten wij daarom vooral aandacht
besteden aan het beheersbaar maken
van deze problemen door sanering
van bestaande problemen en het
bereiken van meer preventie door
gedragsverandering. Op de lange
termijn is dit te bereiken door de
uitgangspunten van NMP, vergaande
energie-extensivering, volledig

sluiten van kringlopen en verbetering
van de kwaliteit, als richtinggevend
te nemen. Ik deel de zorgen van de
heer Schuurman en ik streef ernaar
zijn andere oriëntatie voor technolo–
gie te bereiken, want die is ook
daarvoor nodig. Niet alleen voor
onszelf overigens; ook voor de
ontwikkelingslanden. Om die reden is
dit zo'n belangnjk onderwerp in het
kader van UNCED. Dit moet ook
gezien worden tegen de achtergrond
van de verhouding tussen technolo–
gy-transfer en technology-corporati–
on, waardoor een ontwikkeling kan
ontstaan die haaks staat op het
geheel.

Ik wil het volgende opmerken over
de risico's waar de heer Schuurman
over sprak. Tot nu toe zijn er,
ondanks uitgebreid onderzoek, geen
schadelijke effecten aangetoond als
gevolg van genetische modificaties.
Dat is echter nog geen reden, deze
risico's uit te sluiten. Juist daarom
hebben wij gekozen voor een
preventieve aanpak, ookten aanzien
van de levensprocessen. Ik meen te
mogen stellen dat ons risicobeleid
een voldoende beschermingsniveau
biedt. Economische afhankelijkheid
voor bedrijven om het gebruik van
groeibeperkende mutaties te
voorkomen, vrees ik niet. Dit gebruik
slaat vooral op micro-organismen.
Nieuwe biotechnologie biedt ook
nieuwe mogelijkheden om resisten–
ties tegen ziekte in planten in te
bouwen. Het advies van de VCOGEM
is voor mij dan ook van grote waarde,
omdat het voornamelijk om veilig–
heidsadviezen gaat. Naar mijn
mening is de commissie voldoende
breed samengesteld en is ook aan de
adviezen te merken dat er veel
aandacht aan de veiligheidsaspecten
wordt besteed. Uit praktijkervaringen
kan ik tevens vaststellen dat ethische
kwesties door deze commissie
worden gesignaleerd, aan mij
kenbaar worden gemaakt en er voor
mij reden is om andere bewindslie–
den daarvan op de hoogte te stellen,
zodat het in de afweging betrokken
kan worden.

Oe heer Schuurman (RPF): Mijnheer
de voorzitter! Omdat ik in tweede
termijn liefst niet op dit onderwerp
terug wil komen, plaats ik nu graag
een interruptie. Ik ben van mening
dat in de beantwoording te weinig
zorg doorklinkt. Ik heb nog maar kort
geleden een berichtje onder ogen
gekregen waaruit bleek dat een
bepaalde stam van gemanipuleerde

E-colibacterieën, waarvan ik altijd van
deskundigen gehoord heb dat zij niet
kunnen overleven in het normale
milieu, wel blijkt te overleven en na
vijf maanden nog wordt aangetroffen
op inmiddels gewassen jassen van
laboranten. Ook zijn er berichten die
erop wijzen dat van de verpakking
heel weinig deugt. Nu is er wel een
commissie die de minister waar–
schuwt, maar aan de regels wordt
niet de hand gehouden. De commis–
sie is zelf te optimistisch als het gaat
om de ontwikkelingen die gaande
zijn. Zo'n commissie kijkt dan niet
anders dan door een gekleurde bril.
Dat merk ik bijne dagelijks als ik
hierover met deskundigen praat. Ik
heb in de DNA-commissie gezeten
en vier jaar lang hebben wij hierover
gesproken. Ik dacht dat ik als
vaststaande conclusie mocht
aannemen dat gemanipuleerde
E-colibacterieën niet in het milieu
konden overleven. Kort geleden is uit
een onderzoek gebleken dat zij vijf
maanden nadat zij in het milieu
terecht zijn gekomen, nog leven.
Niemand weet eigenlijk wat hier op
den duur het gevolg van is.

Minister Alders: Door de wijze
waarop met deze zaken wordt
omgegaan, namelijk het stapsgewijs
verlenen van toestemming, kan ook
op elk moment in de operatie worden
ingegrepen. Het is bekend dat eerst
vergunning wordt verleend voor de
eerste fase, dus op laboratoriumni–
veau Als daar de resultaten van
bekend zijn, kan de volgende vraag
beantwoord worden. ledere keer
betekent dit ook een feedback naar
de vergunnmg die reeds is afgege–
ven. Dit heeft iets te maken met
veiligheidsbeleid, ook met het
voortdurend besteden van optimale
aandacht aan de veiligheid, terwijl
aan de andere kant niet wordt
uitgesloten dat tegen risico's wordt
aangelopen. Daarom wordt ook
teruggekoppeld.

Het feit dat de heer Schuurman
een opmerking kan maken over de
verpakking, heeft iets te maken met
de manier waarop ik het zelf aanpak.
Onderdeel voor onderdeel wordt
immers door ons tegen het licht
gehouden. De minister van VROM
heeft opdracht gegeven om na te
gaan hoe het gesteld is met de
uitvoering van de regels voor het
verzenden van dit soort materiaal. Uit
dat onderzoek — dat dus in mijn
opdracht is vastgesteld — blijkt dat
men zich af en toe — de heer
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Schuurman zal misschien zeggen
"geregeld" — niet aan die regels
houdt. Dat hoort bij handhavingsbe–
leid. Het is immers niet gebleken
omdat iemand research had gedaan;
het behoort tot het handhavingsbe–
leid van het departement. Wij hebben
de opdracht gegeven om het in beeld
te brengen, zodat er ook maatregelen
genomen konden worden, zodat de
mspectie er wat mee kan doen en
zodat er opmerkingen gemaakt
kunnen worden in de richting van de
instituten.

Een vergunning eindigt ook niet op
het moment dat iets het laboratorium
uitgaat. Ook bij de verzending geldt
zijn. Hieruit mag toch blijken dat wij
de zaak serieus nernen

De heer Schuurman (RPF): Ik mag
ook niet anders verwachten. Maar ik
schrik werkelijk als deskundigen
zoveel jaren gezegd hebben dat het
risico nul komma nul is en dat na
vijftien jaar blijkt dat dit niet het geval
is. Daar kunnen dus nooit veiligheids–
maatregelen op afgestemd worden,
want men was ervan overtuigd dat
het risico nul komma nul was. Dat
heb ik altijd van deskundigen
gehoord en ik hoor het nog. Nu bhjkt
uit het eigen onderzoek van de
minister dat het niet het geval blijkt
te zijn. Dat is toch een reden tot
grote zorg?

Minister Alders Dat is het ook.
Maar wij hoeven ons niet tot dit
onderwerp te beperken. Ik word in
gesprekken bijna dagelijks gecon–
fronteerd met voorbeelden van
bedrijven met een verhaalsplicht tot
30 jaar geleden die worden aange–
sproken op een verontreiniging die in
de tweede helft van de jaren zestig of
het begin van de jaren zeventig is
aangebracht. Ik kijk dan na wat toen
de aanwezige kennis was om met
een bepaald iets om te gaan. Dat
moeten wij regelmatig doen. Dan zal
de heer Schuurman zien dat wij er op
een aantal plaatsen mee geconfron–
teerd worden dat er lange tijd
gedacht is "dit is je van het", en dat
men de gevolgen pas later zag.

De CFK's zijn destijds door een
leder binnengehaald als de oplos–
sing. Het heeft heel lang geduurd
voordat wij ontdekten dat die een
nevenwerking hadden. Wij doen er
nu alles aan om die zo snel mogelijk
weer weg te krijgen. Dat risico kan
men niet geheel uitsluiten Dan moet
ik een extra zorgvuldigheid inbouwen
op het moment dat ik op dit gebied

kom. Ik noem de stappen die gezet
worden. Het is dus eerst het
aanmelden van een voornemen. Voor
dat voornemen krijgt men een
vergunning voor de eerste fase,
zodat terugkoppeling kan plaatsvin–
den. Gekeken wordt of het effect dat
in de veronderstelling is neergelegd,
inderdaad optreedt Als dat zo is, dan
kan men naar de volgende fase van
uitvoering gaan. Door de fasen
iedere keer terug te koppelen,
kunnen wij ingrijpen.

Ik kan daarbij niet voor 100%
uitsluiten dat er op een gegeven
moment, tegen alle adviezen en
veronderstellingen in, toch iets
anders gebeurt Die gave heb ik niet,
ook niet met alle adviseurs erbij. Ik
weet alleen niet of de situatie bereikt
kan worden, waarin elk risico tot de
laatste millimeter kan worden
uitgesloten. Dat kan alleen rnaar door
te zeggen: ik wil deze ontwikkeling
over de hele linie niet.

De heer Schuurman (RPF): Mijnheer
de voorzitter! Ik neem de minister
eigenlijk niet zo vreselijk veel kwalijk,
want ik ben er zelf ook ingetuind als
het gaat om die gemanipuleerde
bacterie in het milieu. Er werd
immers met grote stelligheid
beweerd dat er geen risico was. Nu
blijkt er echter wel een risico te zijn.
Zouden de minister en ik daaruit niet
de les moeten trekken dat wij die
deskundigen, ook als zij eensgezind
met een advies komen, met vraagte–
kens moeten blijven omgeven, en dat
wij meer maatregelen nemen dan zij
voorstellen? Er is blijkbaar iets met
deskundigen aan de hand, waardoor
hun bril zo gekleurd is, dat zij dingen
niet zien die zij eigenlijk wel zouden
moeten zien. Ik vind het een veront–
rustend verschijnsel omdat het hier
gaat om micro-organismen, die wij
niet zien. Als die gemanipuleerd zijn,
kunnen die eigenschappen gaan
vertonen en in een onomkeerbaar
proces komen, waardoor grote
rampen kunnen ontstaan. Ik zeg ook
niet dat dit zeker is, maar ik heb altijd
een vermoeden gehad. De deskundi–
gen bestreden het altijd en nu blijkt
uit een dergelijk krantebericht dat het
toch niet uitgesloten is.

Minister Alders: Ik ben met de heer
Schuurman eens dat je tot het
uiterste in je risicobeleid moet gaan
als dergelijke risico's aan de orde
zijn. Hij merkte op dat er bij dit soort
onzekerheden voortdurend twijfels
aanwezig moeten zijn, die je ook in je

beleid tot uitdrukking moet brengen.
Hij zal van mij aannemen dat ik in
ieder geval tot de categorie mensen
behoor, die bij alles wat wordt
beweerd als zijnde zeker, toch de
intellectuele twijfel probeert op te
brengen.

De heer Pitstra ging op het
waterbeleid in. Hij zei dat water niet
schaars is. Op zichzelf is dat juist.
Dai laat onverlet dat wij problemen
kunnen hebben. Bij grondwater is dat
natuurlijk de situatie van verdroging.
Bij oppervlaktewater speelt het
probleem dat wij chemische fabrie–
ken moeten bouwen om er drink–
water van te maken. Dat zijn
aanleidingen om daarmee met
zorgvuldigheid om te gaan. Daarom
zal in het beleidsplan drink– en
industriewatervoorzieningen dat in de
tweede helft van dit jaar wordt
uitgebracht, worden ingegaan op die
totaalproblematiek, dus ook op de
eigen onttrekkingen in de landbouw
en de industrie ten opzichte van de
gereguleerde onttrekkingen. In het
recent aan de Kamer aangeboden
Actieplan waterbesparing zijn op een
groot aantal van die elementen
ingegaan tenemde daar tot een
beheersing te komen. Het is bekend
dat water in het kader van de
BOV-notitie — de uitbreiding van
onderwerpen die te maken hebben
met milieuheffingen — een belangrijk
onderwerp is.

De heer Schuurman heeft mij
gevraagd hoe het met de leerling–
bouwplaatsen staat. Er zijn afspraken
met de werkgevers en werknemers in
de bouw gemaakt. In december 1991
is afgesproken dat de Rijksgebou–
wendienst en het Bouwpensioen–
fonds op dit punt een extra inspan–
ning zullen leveren.

De Vinex-discussie zit er bijna op.
Het zal niet zolang meer duren
voordat wij onze laatste stap in het
Utrechtse zetten en de Kamer zullen
informeren over de uitkomsten van
het beraad op dat punt. Ik denk dat
er nogal wat in beweging is gezet
door de Vierde nota extra, ook op
bestuurlijk terrein, wat zeer de
moeite waard is.

Enkele woordvoerders, onder wie
de heer Veling, hebben een pleidooi
gehouden voor de hoge prioriteit
voor mvestermgen Dat deel ik. Dit
betekent dat de operatie, die in de
Vinex zit en in het kader waarvan
geprobeerd wordt om via overheids–
geid particuher geld te mobiliseren,
belangrijk is en zal blijven. Het
uitvoeringsgerichte wat daarachter
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zit, maakt het mogelijk met elkaar in
gesprek te zijn en een aantal
doorbraken te realiseren. Tot die
doorbraken reken ik ook het gesprek
met de ROZ en de NEPROM, die een
deel van de beleggingen en investe
ringen moeten doen. Er vinden
vergaande gesprekken plaats over de
afstemming tussen het parkeerbe–
leid, het realiseren van nieuwe
locaties en de ontsluiting via het
openbaar vervoer. In Almere heb ik
hierover gezegd dat het model
natuurlijk op verschillende manieren
is in te vullen. Als je weet dat in de
loop van de tijd bij het realiseren van
een kantoorlocatie een optimalisatie
van het openbaar vervoer plaatsvindt,
kan je bijvoorbeeld beginnen met uit
te maken wat het aantal parkeer–
plaatsen aan het eind van het proces
is, gegeven het feit dat er een goede
ontsluiting is en kan je die parkeer–
plaatsen vanaf het begin van het
project al tot stand brengen.
Naarmate het project volloopt en de
openbaar-vervoervoorziening
gerealiseerd wordt, kom je bij de
normen waar je uiteindelijk op uit wil
komen. Door die schaarbeweging
kan wel degelijk een winst worden
behaald die ik de moeite waard vind.

Ik ben het eens met de heer
Baarda dat het leefbaarheidsbeleid
voor het platteland een zeer essen–
tieel onderdeel is van het Vinex-be–
leid. Ik constateer met veel instem–
ming dat met groot enthousiasme
door bestuurders en door maat–
schappelijke groeperingen aan een
groot aantal projecten wordt gewerkt
en dat daaruit een groot aantal
aanbevelingen resulteren, die een
praktische invulling vergen en die
minder in de richting gaan van: maak
maar een pot voor de leefbaarheid
van het platteland. Ik acht niet
uitgesloten dat dit straks ook
noodzakelijk is, maar eerst moet de
nadruk worden gelegd op de
concrete aanpak. Ik constateer dat er
in het Noorden sprake is van een
groot enthousiasme. Dat geldt ook
voor de Kop van Noord-Holland. De
situatie in Zeeland loopt, wat de
voortgang van het project betreft,
daarbij iets achter, maar ik heb sterke
aanwijzingen dat het ook daar in een
goede nchting gaat.

De heer Baarda bracht ook de
snelle treinverbinding naar Bremen
ter sprake. Het ministerie van
Verkeer en Waterstaat voert een
studie uit naar de Zuiderzeespoorlijn.
Daarbij wordt ook de Hanzelijn
betrokken. Ik hoop dat de resultaten

daarvan in de loop van dit jaar
beschikbaar komen.

De heer Veling heeft gevraagd om
in kwetsbare gebieden tot onder–
grondse spoorlijnen te komen. Ook
daarnaar wordt op dit moment door
het ministerie van Verkeer en
Waterstaat een studie uitgevoerd.
Daarbij zijn langere-termijngedachten
aan de orde, want voor de korte
termijn is zoiets uit financieel
oogpunt natuurlijk niet mogelijk.

D

Staatssecretaris Heerma: Mijnheer
de voorzitter! Ook ik wil de sprekers
danken voor hun inbreng bij deze
begrotingsbehandeling, speciaal wat
het onderdeel volkshuisvesting
betreft. Ik wil de heer Spier compli–
menteren met zijn maidenspeech. Ik
hoop dat hij met zijn gespierde taal
nog menige bijdrage aan dit onder–
werp mag toevoegen.

Voorzitter! De heer Spier is
begonnen met het geven van een
schets van de volkshuisvesting in de
naoorlogse periode. Die periode
heeft sterk in het teken gestaan van
produktie, zoals hij terecht opmerkte.
Het motto van de naoorlogse periode
op volkshuisvestingsgebied zou
genoemd kunnen worden: bouwen,
bouwen en nog eens bouwen. Het
ging om de aantallen. Wat dit betreft
zijn via de nota Volkshuisvesting in
de jaren negentig de accenten
verlegd. De ondertitel van de nota
luidt niet voor niets: Van bouwen
naar wonen. Er is geen sprake meer
van eenzijdige gerichtheid op de
aantallen. Er is meer sprake van een
integrale benadering van het wonen,
de woonomgeving en alles wat
daaraan inherent is. Wellicht is het
symbolisch dat met de inwerkingtre–
ding van een deel van de herziene
Woningwet per 1 juli a.s. de
Wederopbouwwet van na de oorlog
wordt opgeheven.

Voorzitter! De besluiten die zijn
genomen in de jaren vijftig tot en met
tachtig - ik zeg bewust in de
richting van de heer Spier: ook na
1966 — waren het resultaat van de
politieke werkelijkheid die zich toen
manifesteerde. Ik betrek nu ook de
opmerking van de heer Talsma erbij,
want dat betekent dat, als resultante
van de polltieke werkelijkheid, er veel
gebouwd is op afbetaling. Dit jaar
hopen wij een woningvoorraad te
bereiken van zes miljoen woningen in
Nederland, waarvan er bijvoorbeeld
630.000 gebouwd zijn na 1975

volgens het door de toenmalige
minister van Volkshuisvesting, de
heer Gruijters, ingevoerde dynami–
sche kostprijsstelsel, waarbij
rekeningen naar de toekomst zijn
verschoven. Je zou kunnen zeggen,
om het huiselijk uit te drukken, dat er
gebouwd werd op afbetaling, waarbij
het ministerie van VROM voor vijftig
jaar, gedurende de exploitatie van de
woning, de exploitatietekorten op die
woning afdekt. Voor die 830.000
woningen liggen er dus verplichtin–
gen die nog decennia doorgaan.

Voorzitter! De heer Spier zegt dat
er jaarlijks meer dan 8 mld. besteed
wordt op de begroting aan huurverla–
gende subsidies en aan verbetering
van huizen en dat er bovendien nog
eens 2 mld. besteed wordt om
mensen met lage inkomens in staat
te stellen, hun maandelijkse huur te
voldoen. Ik vraag hem er wel begrip
voor dat ik dit in de historische
context plaats. Ik heb dan ook de
begroting met ingang van dit
begrotingsjaar gesplitst in een actief
deel en een niet-actief deel, zoals de
leden hebben kunnen zien. De cijfers
voor het begrotingsjaar 1992 leveren
op, dat van de begroting voor
volkshuisvesting van 12 mld. — ik
geef nu maar ronde getallen — 8
mld. bestaat uit het voldoen van
rekeningen uit het verleden, het
betalen voor dat bouwen op afbeta–
ling en dat 4 mld. beschikbaar is voor
nieuw beleid, waaronder de individu–
ele huursubsidie, waaronder de
stadsvernieuwing en de resterende
nieuwbouwopgaven, –verbeteringen
en het lokatiebeleid.

Voorzitter! Die kosten kunnen wij
niet van vandaag op morgen over
boord zetten. We kunnen wel het
beleid wijzigen en daar hebben wij a!
eerder over gesproken. Die bestaan–
de rekeningen zullen wij echter niet
kunnen ontwijken. De heer Talsma
merkt op, dat die bedragen naar
beneden moeten. Welnu, voorzitter,
dat gebeurt. BIJ ongewijzigd beleid,
zouden wij, gezien het resultaat van
beslissingen in het verleden, met
sterk stijgende volkshuisvestingsuit–
gaven in de meerjarencijfers
geconfronteerd zijn geworden. Als
wij naar de meerjarencijfers van de
volkshuisvesting kijken, zullen wij zien
dat die zich stabiliseren. Bij een
groeiende economie ten opzichte van
het nationale inkomen, betekent dit
dat de volkshuisvestingsuitgaven
voor de komende jaren een dalend
aandeel is van het nationaal inkomen.
Vervolgens zegt de heer Talsma dat
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wij er eigenlijk in tien jaar af zouden
moeten, dus één mld. per jaar. Ik
herhaal dan mijn vraag die ik hem al
bij interruptie stelde. Hoe zou dat
moeten, zo men dat politiek zou
willen? Het stellen van deze vraag,
wil niet zeggen dat ik mij tot fan van
die gedachte verklaar, maar ik wil op
zijn minst de dialoog met de heer
Talsma aangaan bij deze begrotings–
behandeling. Hoe zou dat technisch
kunnen, want men kan niet een
eenvoudig briefje naar woningbouw–
verenigingen en naar beleggers
sturen met de mededeling dat we er
verder van afzien. Het zijn privaat–
rechtelijk aangegane verplichtingen.
Hoe men daar 1 mld. per jaar op kan
bezuimgen, ontgaat mij. Ik zie het
niet, want die 8 mld. oude verplich–
tingen zijn slechts te beïnvloeden via
de huurtrend. Ik wil erop wijzen dat
het kabinet bij de Tussenbaians, in
het spannmgsveld tussen rijke
samenleving en arme overheid,
ervoor heeft gekozen om de trend in
deze kabinetsperiode te verhogen
van 3% naar 5,5%. Volgens de heer
Talsma zou dit moeten verveelvoudi–
gen, wil men tot die reductie kornen,
via het huurverhogingsbeleid, van 1
mld. per jaar.

Voorzitter! Om de discussie
evenwichtig te voeren, betrek ik ook
de heer Pitstra in dit onderdeel. Toen
het over het huurbeleid van dit
knbinet ging, sprak hij over "rigou–
reuze huuropjagingspolitiek". Ik
waardeer het consistent taalgebruik
van zijn politieke groepering. Welnu,
dat zijn twee geluiden van de heren
Talsma en Pitstra, die ik tegen elkaar
weg mag strepen. Welke woorden
zou de heer Pitstra moeten gebrui–
ken, zelfs in consistentie met de
politieke groepering waar hij uit
voortkomt, als het beleid dat de heer
Talsma voorstaat namens zijn
politieke groepering werkelijkheid
zou worden? Ik denk dat woorden
zelfs de heer Pitstra en zijn politieke
groepering te kort zouden schieten.

De heer De Boer (Groen Links): De
heer Ritzen gebruikte in dit verband
een aardig woord, namelijk "kaal–
slag".

Staatssecretaris Heerma: Ik heb van
de heer Ritzen ook wel eens begre–
pen dat je de mooiste woningen
bouwt na sloop. Maar ik geloof niet
dat de heer Pitstra dat bedoelde. De
beleidslijn in de nota richt zich op
stabilisatie van de uitgaven Ik ga

graag in op de suggesties van de
heer Talsma.

De heer Spier heeft zich bezorgd
afgevraagd of wij met de nieuwbouw
in de sociale huur– en de sociale
koopsfeer voldoende kunnen
voorzien in de toekomstige woning–
behoefte. Hij heeft een aantal
suggesties gedaan in de instrumen–
tele sfeer om een eventueel tekort en
de vermeende spanning te kunnen
opheffen. De prioriteit van het
volkshuisvestingsbeleid, de doelstel–
ling om goede en betaalbare
woningen mogelijk te maken, om te
voorzien in de behoefte aan wonin–
gen voor de mensen uit de lagere
inkomensgroepen, de mensen met
een smallere beurs, behoeft niet
primair gezocht te worden in de
nieuwbouw van sociale huur– en
koopwoningen. Gezien de samenstel–
ling van de woningvoorraad in relatie
tot de inkomensopbouw van de
Nederlandse huishoudens ben ik van
mening dat de aanvullende nieuw–
bouw vooral in de marktsector dient
plaats te vinden, zodat via doorstro–
ming voldoende woningen vrijkomen
die voor de doelgroep betaalbaar
zijn.

In reactie op de voorstellen van de
heer Spier wijs ik erop dat in de nota
Volkshuisvesting in de jaren negentig
het perspectief is geschetst van een
nieuwe ordening in de volkshuisves–
ting, waarin sprake is van een grotere
zelfstandigheid van de sociale
huursector als geheel en voor de
daarin opererende marktpartijen
afzonderlijk. Met de maatregelen in
het kader van de tussenbalans is de
verzelfstandiging van de sociale
huursector verder bevorderd. Door
de huurtrend van 5,5% zijn sociale
en ook particuliere verhuurders in
staat hun woningen op een kwalita–
tief voldoende niveau te houden.
Binnen dit breed gedragen kader
krijgen sociale verhuurders grotere
verantwoordelijkheden en bevoegd–
heden dan voorheen. Zij zullen de
daarbij behorende risico's steeds
meer zelf moeten gaan dragen in die
herijking van verantwoordelijkheden
en in de ordening die in de nota is
geschetst.

Dit wordt vertaald in het voorgeno–
men beleid. De taakstelling van
sociale verhuurders, de ordening
binnen en het toezicht op de sociale
huursector zullen opnieuw worden
gedefinieerd in het Besluit beheer
sociale huursector dat op 1 januari
1993 van kracht wordt, zo is althans
de bedoeling, en dat in de plaats

komt van het huidige Besluit
toegelaten mstellmgen volkshuisves–
ting. In dat Besluit beheer sociale
huursector zal recht worden gedaan
aan de kerntaken van het Rijk met
betrekking tot de zorg van kwalitatief
goede en betaalbare woningen en de
beschikbaarheid daarvan voor de
doelgroep van beleid als randvoor
waarden voor het proces naar
aanleiding van het verzelfstandi–
gingsbeleid.

Met betrekking tot de verkoop van
woningwetwoningen zal in dat
Besluit beheer sociale huursector de
eis worden gesteld dat de sociale
verhuurders hierover een beleidsplan
opstellen waarin tot uiting zal komen
wanneer verkoop wel en wanneer
verkoop niet zal plaatsvinden en in
welke mate dat zal gebeuren. Evenals
het aankopen van woningen valt
verkoop van woningen onder de
zogenoemde besluiten van aanmer–
kelijk belang, die straks vooraf door
de corporaties aan de gemeentebe–
sturen moeten worden gemeld.
Wanneer dat niet tot overeenstem–
ming leidt, kan men via een piepsys–
teem een beroep op de minister
doen.

Met betrekking tot het kwalitatief
in stand houden van woningen, het
beschikbaar zijn van voldoende
woningen voor de doelgroep en de
financiële continuïteit voor de
verhuurder, wordt in datzelfde
Besluit beheer sociale huursector
voorts de prestatieëis opgenomen
waarover de toegelaten instellingen
zich moeten verantwoorden door
middel van een volkshuisvestingsbe–
slag. Mijn voornemen is, sociale
verhuurders meer vrijheid te geven
voor het voeren van een op marktom–
standigheden en huisvesting van de
doelgroep afgestemd huurbeleid.
Binnenkort zal ik de contouren van
dit nieuwe systeem van huurvaststel–
ling — de zogenaamde huursombe–
nadering — in een brief aan de
Tweede Kamer toesturen.

De voorstellen van de heer Spier
met betrekking tot het niet bevorde–
ren van de verkoop van woningen en
het verplichten tot aankoop van
woningen passen in mijn ogen niet in
dit geschetste kader. Oit zijn evenals
andere beheersvormen — zoals
maatschappelijk gebonden eigendom
- zaken waarover de sociale
verhuurder, binnen het kader van die
verzelfstandiging en van het besluit
beheer sociale huursector en na
overleg met het gemeentebestuur,
zelf zal gaan beslissen.
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De financieringsmogelijkheden
staan of vallen met het vertrouwen
dat de kapitaalmarktfinanciers
hebben in de sociale huursector als
geheel en de toegelaten instellingen
afzonderlijk. Een goede werking van
het Centraal fonds voor de volkshuis–
vesting ter sanering van noodlijdende
corporaties, alsmede het Waarborg–
fonds sociale woningbouw ter
borging van kapitaalmarktleningen,
zijn daarbij van wezenlijke betekenis.
Het Waarborgfonds kan op dit
moment alleen kapitaalmarktleningen
voor nieuwbouw en woningverbete–
ring garanderen. Rechtstreekse
fmanciermg is dus niet aan de orde.

Voorzitter! Ik vraag mij voorts af,
hoe de heer Spier zich voorstelt bij
institutionele beleggers rentes af te
spreken respectievelijk te bedingen
die enkele volle punten lager liggen
dan in de marktsector gebruikelijk is.
Ik zie niet op welke gronden deze
beleggers daartoe bereid zouden zijn.
Met het Waarborgfonds is overigens
wel bewerkstelligd dat het renteper
centage voor woningbouwleningen
vergelijkbaar is met het niveau van
door de rijksoverheid gegarandeerde
leningen.

Dit blok van de inbreng van de
heer Spier afrondend, concludeer ik
dat het te voeren beleid in de jaren
negentig voldoende waarborgen
biedt voor en juist gericht is op het
beheer en behoud van betaalbare
woningvoorraad voor de doelgroepen
van het beleid, de mensen met een
smalle beurs. Dat betekent dat ik
dezelfde doelstellingen najaag als de
heer Spier: goed en betaalbaar
wonen voor mensen met een smalle
beurs. Het gaat daarbij om 40% -
50% van de Nederlandse huishou–
dens.

Onze wegen gaan echter uiteen als
wij spreken over de instrumenten om
die doelstellingen te bereiken. De
suggesties van de heer Spier in
dezen klinken mij een beetje
centralistisch in de oren, terwijl wij
juist willen decentraliseren. Wat de
ordening betreft, willen wij het
zwaartepunt van het huisvestingsbe–
leid bij de gemeentebesturen leggen
en het zwaartepunt van het beheer
van de woningvoorraad bij de sociale
verhuurder/de corporatie.

Voorzitter! De heer Spier heeft
voorts gesteld, dat bij de verkoop van
sociale huurwoningen en woningwet–
woningen speculatie voorkomen
moet worden. In dat verband is
terecht gerefereerd aan de bevorde–
ring van het eigen woningbezit, zoals

dat ons in het beleid voor ogen staat
en in de nota wordt genoemd. Een
van de achtergronden in dezen is,
ook de lagere inkomens een reële
keuzemogelijkheid te bieden tussen
kopen en huren en niet te accepte–
ren, dat een deel van de bevolking
per definitie altijd huurt en een ander
deel potentieel koopt. Naar mijn
mening vinden er wat dit betreft
grote veranderingen op de woning–
markt plaats en ook in de attitude
van burgers. Met de heer Spier acht
ik het onaanvaardbaar als deze
huizen object van speculatie worden.
Daarom kunnen gemeenten ten
aanzien van de afgifte van woonruim–
tevergunning op basis van de huidige
Woonruimtewet 1947 aan een
eigenaar in beginsel gelijke inko–
mens– en urgentiecriteria stellen als
wanneer de betrokken woning als
huurwoning in gebruik genomen zou
worden. Deze mogelijkheid blijft ook
bestaan in de nieuwe Huisvestings–
wet. Daarnaast zijn er regels voor
splitsing van appartementsrecht op
grond van de initiatiefwet-Nypels/
Kohnstamm, de Wet op de woning–
splitsing en van het Besluit weige–
ringsgronden splitsingsverordening.
Die worden straks geïntegreerd in de
Huisvestingswet en het Huisvestings–
besluit. Dit alles vormt dan ook een
voldoende waarborg tegen speculatie
en een rem daarop.

De heer Spier heeft voorts vragen
gesteld over artikelen van de
Woningwet. De artikelen 56, 56a t/m
56i van de Woningwet 1962 zullen
met de inwerkingtreding van de
Huisvestingswet worden ingetrokken.
De nieuwe regeling in de Huisves–
tingswet, alsmede het Huisvestings–
besluit komt inhoudelijk vrijwel
geheel overeen met de regeling in de
genoemde artikelen van de Woning–
wet. Het zonder vereiste vergunning
splitsen van een gebouw in apparte–
mentsrecht is op grond van artikel
56i van de Woningwet strafbaar. Een
gemeente kan derhalve, indien zij een
dergelijk strafbaar feit constateert,
proces verbaal laten opmaken. Ook
kan zij, indien zonder splitsingsver–
gunning is gehandeld, hiertegen op
grond van artikel 152 van de
Gemeentewet, met toepassing van
bestuursdwang optreden. Hierdoor
kan bewerkstelligd worden dat
herstel in de oude toestand plaats–
vindt op kosten van de gebruiker.

De heer Spier heeft ook nog een
vraag gesteld over artikel 56i inzake
strafbare feiten. Welnu, deze
strafbare feiten zijn overtredingen in

de zin van de wet. Een dergelijke
overtreding kan bestraft worden met
een geldboete in de derde categorie.
Dat houdt een bedrag in van ƒ
10.000. Ik verwijs daarbij naar het
Wetboek van strafrecht.

De heer Talsma heeft geïnfor–
meerd naar een hogere aanvangs–
huur. Een rendabele aanvangshuur bij
nieuwbouwwoningen bedraagt bij de
huidige rentestand en de meest
recente inzichten in de huur– en
lastenontwikkeling ongeveer 8% van
de stichtingskosten. Het streven is
gericht op kostendekkende aan–
vangshuren. Het verschil met de heer
Talsma zal vooral in het tempo
gelegen zijn. Daardoor wordt in het
voorgenomen beleid de stijging van
de aanvangshuur jaarlijks ruim boven
de stijging van de bouwprijs vastge–
steld, althans tenminste 1 a 2
procentpunt. Op zeer korte termijn is
volledige kostendekkendheid van de
aanvangshuur niet te realiseen. Dat is
ook niet gewenst, gezien de beoogde
doelstelling. Immers, een stijging van
de aanvangshuur van ƒ 7420, de
huidige huur van een normwoning,
naar ƒ 9510, 8% van de stichtings–
kosten, zou betekenen een extra
stijging van 28% of bijna ƒ 175 per
maand. Dit leidt volgens mij tot
ernstige marktverstoringen en
afzetproblemen voor nieuw te
bouwen woningen.

Er zijn door de heer Spier en door
de heer Veling vragen gesteld,
evenals bij de schriftelijke voorberei–
ding, over de problematiek van de
woningcorporatie Nieuw Amsterdam
in Amsterdam-Zuidoost. Er vindt
overleg plaats tussen de betrokken
woningbouwvereniging Nieuw
Amsterdam, het gemeentebestuur en
het Centraal fonds voor de volkshuis–
vesting. Dat is ook de goede
samenstelling. De inzet daarbij is om
plannen te beoordelen van de
corporatie Nieuw Amsterdam voor
uitzicht op continuïteit in het belang
van de volkshuisvesting. Het gaat ook
om de exploitatie door Nieuw
Amsterdam. Gezien de belangen van
de volkshuisvestmg die daarbij op het
spel staan, zal ik een en ander met
grote aandacht volgen. Dat heb ik in
de afgelopen tijd ook al gedaan. De
hoofdverantwoordelijkheid ligt
evenwel bij de corporatie, het
gemeentebestuur en het Centraal
fonds. Dit laatste is op basis van
artikel 59 van de Woningwet
opgericht met die saneringstaak. Ik
hoop dat binnen niet al te lange tijd
stappen gezet worden om te komen
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tot een structurele verbetering en
een structurele sanering.

Voorzitter! Er is een aantal vragen
gesteld over de individuele huursub–
sidie. De heer Baarda heeft geïnfor–
meerd naar de stand van zaken van
de werkzaamheden aan het wijzi–
gingsvoorstel voor de wet die, dat is
althans het voornemen, per 1 juli
aanstaande van kracht moet worden.
Het gaat daarbij om een voorstel van
zowel plussen als minnen waarmee
wij tot een beleidsintensivering op
het punt van de ouderenhuisvesting
willen komen. Verder is aan de orde
de ontdooiing in 1994 van de
aftoppingsgrens en alsmede een
aantal ombuigingen in het kader van
de beheersing van de uitgaven. De
heer Baarda vroeg mij iets te zeggen
over de lange doorlooptijd van het
wetsvoorstel. Immers, het eerste
deel van dit wetsvoorstel is al
aangekondigd in de memorie van
toelichting bij de begroting voor
1991, dus in september 1990. Het
tweede deel is aangekondigd in de
maatregelen van de Tussenbalans in
februari vorig jaar. Voorzitter!
Hiermee is tegelijkertijd de eerste
reden aangegeven. De beslissingen
die genomen zijn in het kader van de
Tussenbalans zijn verwerkt in het
toen in voorbereiding zijnde wets–
voorstel. Dat heeft nogal wat tijd
gekost.

Voorzitter! Gelet op de vele
elementen die in het wetsvoorstel
aan de orde zijn, is er in wetstechni–
sche zin sprake van een ingrijpend
voorstel. Het gaat dus om de omvang
van het pakket, de ingewikkeldheid
van de materie en het streven om in
de memorie van toelichting tot een
inzichtelijke en overzichtelijke
presentatie te komen voor het
parlement, maar ook voor de
adviesorganen en de Raad van State
die tijdens de voorbereiding van de
parlementaire behandeling hiermee
bezig zijn.

Ook na de zowel schriftelijke als
mondelinge behandeling in de
Tweede Kamer in de afgelopen week,
ben ik er mij zeer wel van bewust, dat
de tijd die de Staten Generaal heeft
om het wetsvoorstel te behandelen,
buitengewoon kort is. Het is nu half
april en de datum van inwerkingtre–
ding die ons voor ogen staat is 1 juli
aanstaande. Nogmaals, deze termijn
is buitengewoon kort. Ik zal mij zeer
zeker inspannen om ervoor te zorgen
dat deze procedure tot de categorie
"uitzonderingen" gaat behoren. Laat
ik daar helder over zijn. Hieraan wil ik

echter wel het een en ander toevoe–
gen. Ik wil namelijk mijn voornemen
in de toekomst proberen waar te
maken. Afgelopen donderdag heeft
de Tweede Kamer ingestemd met het
wetsvoorstel. Als ik goed geïnfor–
meerd ben, heeft het inmiddels de
Eerste Kamer bereikt.

Voorzitter! Ik heb in de Tweede
Kamer toegezegd, dat ik mij nader
wil bezinnen op de structuur van de
wet. In de jaren tachtig is besloten
om ter wille van de rechtszekerheid
van de burger de rechten en de
plichten inzake de individuele
huursubsidie vast te leggen in de
wet. Zie ik het goed, dan levert dat
spanning op tussen enerzijds de
rechtszekerheid en anderzijds de
uitvoerbaarheid. Dat komt onder
andere tot uitdrukking in dit wijzi–
gmgsvoorstel dat, en op dat punt ben
ik het met de heer Baarda eens, lang
onder weg is geweest. Nu is er
sprake van een tijdsdruk voor de
parlementaire behandeling. Voorzit–
ter! Ik wil mij nader bezinnen op
mogelijkheden tot vereenvoudiging
van de structuur van de wet die een
bijdrage zou kunnen leveren tot het
voorkomen van de situatie waarbij
tijdsdruk ontstaat. Over de inhoud
van het voorstel heb ik al iets gezegd
en verder verwijs ik naar het wets–
voorstel zelf.

Voorzitter! De heer Spier heeft ook
een aantal opmerkingen gemaakt
over de individuele huursubsidie. Hij
heeft de suggestie gedaan om ook
voor de sociale koopsector tot een
toepassing van de Wet op de
individuele huursubsidie te komen,
van IHS naar IBS. Laat ik hierover
duidelijk zijn: ik zou dit een niet-ge–
wenste ontwikkeling vinden. Dat wil
ik nader toelichten.

De systematiek van de huidige Wet
op de individuele huursubsidie is
geheel afgestemd op de huursector.
Zo werkt de jaarlijkse huurverhoging
via het normhuursysteem direct door
op de individuele huursubsidie. Ook
qua financieringssystematiek zijn
sociale koopwoningen volstrekt
onvergelijkbaar met sociale huurwo–
ningen. Beide typen woningen laten
zich naar mijn oordeel niet in één
regeling integreren. Het bevorderen
van het eigen-woningbezit is
inderdaad één van de doelstellingen
van het beleid. Dit wil echter niet
zeggen dat in alle gevallen, ongeacht
de inkomenspositie, een eigen
woning de voorkeur geniet. Aan een
eigen woning zijn immers ook risico's
verbonden, zoals schommelingen in

de waarde van het bezit en in de
rente. Het lijkt mij twijfelachtig te
veronderstellen dat het omvormen
van de individuele huursubsidie tot
een IWS een effectief instrument kan
zijn. Ik zie geen reden om aan de
effectiviteit van de huidige instru–
menten te twijfelen; ik wijs op de
gemeentegarantie om de financiering
rond te krijgen, op de premiekoop-A–
regeling en op de grondslag van ons
belastingstelsel.

Een andere opmerking van de heer
Spier betrof het afstoten van de
individuele huursubsidie in het kader
van de bundeling van het geheel van
sociale uitkeringen en het onderbren–
gen van de individuele huursubsidie
bij het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid. Naar mijn
mening wordt hiermee de rol van de
individuele huursubsidie als kernin–
strument van het volkshuisvestings–
beleid, zoals verwoord in de nota
Volkshuisvesting, ten onrechte
genegeerd. Het instrument van de
individuele huursubsidie staat niet
geïsoleerd, maar het vertoont een
bijzondere samenhang met de andere
onderdelen van het beleid, zoals het
streven naar een evenwichtige
verdeling van de woonruimte, het
huurbeleid en nieuwbouw. In dit
kader wijs ik erop dat de uitgavenont–
wikkeling van de individuele huursub–
sidie voor een belangrijk deel wordt
bepaald door volkshuisvestingsfacto–
ren. De IHS is daarom naar aard en
omvang nauw gekoppeld aan het
volkshuisvestingsbeleid. Zie ik het
goed, dan kan er ook in de uitvoering
van het systeem geen aanleiding
gelegen zijn om het elders onder te
brengen. Het is materieel al in hoge
mate gedecentraliseerd door
medewerking van verhuurders en
gemeenten. Ik meen dat er bij de
uitvoering van deze regeling sprake is
van een hoge mate van doelmatig–
heid. Het zal duidelijk zijn uit mijn
beantwoording tot zover dat ik deze
suggestie van de heer Spier niet kan
onderschrijven.

De heer Talsma gaat opnieuw in —
ik dacht dat wij er ook bij een vonge
begrotingsbehandeling over van
gedachten hadden gewisseld - op
de hoogte van de maximumhuur–
grens bij de individuele huursubsidie.
Hij bepleit verlaging van die grens en
verwijst naar de huurgrenzen die in
de nota zijn gehanteerd. Ik heb op dit
onderdeel bij de eerdere gedachten
wisseling aangegeven dat het
gerechtvaardigd is dat de maximum–
huurgrens — dan hebben wij het over
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ruim ƒ 800 — op een hoger niveau
ligt dan de grens uit de nota, zo'n ƒ
660 naar cijfers van heden, de
zogenaamde "dure scheefheids–
grens". Kernargument is en blijft dat
huishoudens die noodgedwongen te
duur wonen toch in aanmerking
kunnen komen voor huursubsidie.
Om toch zoveel mogelijk te dure
verhuizingen tegen te gaan, zijn
prikkels ingebouwd. Ik wil wijzen op
het instrument waar wij nu twee, drie
jaar mee werken, het fiatteringsbe–
leid. Gezien de cijfers, mag ik dat
succesvol noemen. Een tweede
prikkel is het systeem van de
kwaliteitskorting. Bij de voorberei–
ding en de behandeling van het
wetsvoorstel individuele huursubsidie
zouden wij met de cijfers nog eens
onder ogen kunnen zien waar wij het
over hebben bij deze categorie. Het
gaat meestal om ouderenhuisvesting,
om grote gezinnen en om gehandi–
capten. Het zijn meestal uitzonderin–
gen. Ik wil er ook op wijzen dat in de
systematiek, zij het dat het dan om
een limitatieve lijst gaat, ook
servicekosten — het gaat dan
meestal om ouderenhuisvesting —
een rol kunnen spelen in het traject
dat de heer Talsma bedoelt.

De heer Talsma heeft een vraag
gesteld met betrekking tot de
verhoging van de fiatteringsgrens. Ik
wijs erop dat een periodieke aanpas–
sing van ƒ 250 naar ƒ 275 als eerste
stap per 1 juli een voortvloeisel is uit
de wenselijkheid om voor de
ontvangers van individuele huursub–
sidie de omvang van de bereikbare
woningvoorraad gelijkte houden.
Daarom heb ik na enige jaren van
bevriezing besloten die grens per 1
juli aan te passen. Het is bepaald niet
mijn bedoelmg om die grens
automatisch jaarlijks aan te passen.
Die aanpassing dient naar mijn
mening periodiekte gebeuren, mede
om daarmee een duidelijk herkenbare
grens te handhaven. Overigens zal
het moment van aanpassing mede
afhankelijk worden gesteld van de
mate waarin gemeenten en verhuur–
ders vorm geven aan het fiatterings–
beleid. Meer in het algemeen zou ik
het aldus kunnen formuleren: het is
ook afhankelijk van de mede-verant–
woordelijkheid van andere partijen op
het terrein van de volkshuisvesting —
gemeentes en verhuurders - bij de
beheersing van de IHS-uitgaven.

De heer Pitstra heeft een lans
gebroken voor een andere benade–
ring van de kosten voor het huren
van een woning. Men kan het zelfs

breder maken: voor de hele woning–
voorraad. Hij sprak daarbij over een
woonlasteninkomenssysteem. Dit is
een alternatief voor het kabinetsbe–
leid, dat hij typeert als rigoureus en
als pure opjagingspolitiek. De heer
Pitstra en ik zullen het op dit punt
niet eens worden. Het doel is naar
mijn mening niet het streven naar
een landelijke uniforme verdeling van
de woonlasten, maar wel het streven
om de bestaande onevenwichtigheid
in de woonruimteverdeling terug te
dringen. Deze onevenwichtigheid is
per regio verschillend, en daarom is
ook maatwerk geboden. Al naar
gelang de lokale of regionale
woningmarktsituatie zal naar
decentrale oplossingen moeten
worden gezocht. Ik mag in dit
verband wijzen op mijn brief van 2
mei 1990 aan de Tweede Kamer,
waarin ik voor de jaren negentig de
instrumenten van het stringent
woningtoewijzingsbeleid centraal
stelde, wat ook in regelgeving zal
worden vastgelegd. Ik wijs op artikel
2 van de Huisvestingswet, en op het
Besluit beheer sociale huursector,
waarin voor het eerst richting
gemeenten en sociale verhuurders
wordt gesteld dat zij bij voorrang
mensen met een smalle beurs een
goedkope woning zouden moeten
toewijzen.

Een tweede element dat in de brief
van 2 mei 1990 aan de Tweede
Kamer centraal staat, is dat van het
strategisch nieuwbouwbeleid. Die
woningen zijn indertijd immers met
veel subsidie gebouwd voor mensen
met een smalle beurs, en zij moeten
voor die mensen ook beschikbaar
blijven. Ik heb een landelijk stelsel
van huurbelasting afgewezen, niet
alleen omdat de doelstelling
fundamenteel anders is, maar
bovendien omdat daarmee geen
recht wordt gedaan aan bestaande
verschillen tussen lokale en regionale
woningmarkten. Het past, kortom,
niet in de ordening van decentralisa–
tie en verzelfstandiging, waarvoor in
de nota Volkshuisvesting is gekozen.

De heer Baarda heeft een vraag
gesteld over het bouwbesluit. Is het,
zo vroeg hij, verantwoord om dat per
1 juli te laten ingaan. De invoering is,
zoals hij weet, in overleg met de
meestbetrokken organisaties van 1
januari 1992 naar 1 juli 1992
verschoven. Voor 1 juli is een
uitgebreid voorlichtingspakket
beschikbaar. Er worden cursussen en
themadagen voor beroepsorganisa–
ties georganiseerd; er is een

telefonische helpdesk en er zijn
meerdere publikaties en nieuwsbrie–
ven. Ik meen dat een invoering, na
alles wat er qua voorbereiding
onderweg is — gisteren heb ik dat bij
de opening van NWR/BouwRAI ook
nog eens gezien - verantwoord is.

Flexibiliteit in het ontwerpen van
woningen wordt steeds belangrijker.
ik wil in dit verband wijzen op de
veranderde woonwensen, en op de
eisen die voortkomen uit de wens om
langer zelfstandig te wonen. De
ontwikkelingen op dit gebied
verdienen in mijn ogen positieve
aandacht, en zullen met name door
marktpartijen moeten worden
opgepakt en uitgewerkt. Ik denk dat
wij van een aanbiedersmarkt naar
een vragersmarkt moeten. De positie
van de woonconsument op de
woningmarkt zal veel dominanter
moeten worden, ook waar het gaat
om de produkten die worden
aangeboden. Daar zal de wens van
de woonconsument meer in tot
uitdrukking moeten komen.

De heer Spier zei in zijn bijdrage
dat volkshuisvesting nog steeds de
kenmerken heeft van massawoning–
bouw. Ik zal niet zeggen dat dat niet
meer voorkomt, maar het gaat mij
wel te ver. Ik heb gistermiddag van
de buitententoonstelling van
NWR-Bouwrai mogen bezoeken. Dat
betreft een wijk van bijna 600
woningen die bestaat uit 36 projec–
ten. Daar zijn evenveel, zo niet meer
architecten en bouwondernemingen
aan te pas gekomen. De burgemees–
ter van Almere heeft uitgerekend dat
er op zijn minst 20.000 Nederlanders
bij betrokken zijn geweest. Er is dus
een wijk tot stand gekomen, een
voorbeeldwijk, waarin veel aandacht
is besteed aan de wensen van
vandaag, de kwaliteit van de
woningen en de woonomgeving. Als
ik het land inga en ik kijk naar wijken
zoals in Amersfoort - het is
gevaarlijk om willekeurige gemeenten
eruit te lichten, maar ik doe het
slechts om een voorbeeld te geven
— dan vind ik dat men dat niet af
mag doen met "massawoningbouw".
Dat wil ik toch even kwijt. De heer
Spier heeft ook gezegd dat wij in
toenemende mate aandacht moeten
schenken aan de kwaliteit van de
woningen en de woonomgeving. Dat
wil ik onderstrepen.

Over de stimulering van flexibel
bouwen en het toepassen van de
drager/inbouw-filosofie het volgen–
de. Dat gebeurt via de stichting
Experimenten volkshuisvesting, die
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onder andere bezig is met experi–
menten op het gebied van de
scheiding tussen drager/inbouwer en
flexibel bouwen. Deze experimenten
leveren goede ideeën voor de
toekomstige projecten, maar tonen
ook aan dat introductie in de praktijk
ingewikkeld is. Tevens blijkt dat de
bouwregelgevmg een beperkt deel
van de totale problematiek vormt. Ik
denk dat die experimenten voortge–
zet moeten worden en dat het vooral
de partijen in het gedecentraliseerde
beleid zijn, die innoverend bezig
moeten zijn en met de nodige
creativiteit aan de slag moeten met
die veranderingen van een aanbie–
dersmarkt naar een vragersmarkt. Ik
zei bij de algemene beantwoording
van dit onderdeel al tegen de heer
Spier dat ik niet vind dat wij terug–
moeten naar sterk centralistische
instrumenten. Dat laat onverlet wat
in het rijksbeleid gedaan kan worden
met randvoorwaarden. Ik wil in dat
verband wijzen op het bouwbesluit
dat op 1 juli ingevoerd wordt. Dat
besluit heeft het begmsel geïntrodu–
ceerd in de bouwregelgeving van een
vrije indeelbaarheid. Ik zal met
belangstelling de experimenten en de
ontwikkelingen op dit punt volgen.

De heer Baarda heeft mij gevraagd
op basis van welke wettelijke
regeling de gemeenten verplicht zijn
om bij overuitputting van het hun
toegekende budget, de daarmee
samenhangende uitgaven te
financieren. Ik spreek over de
gehandicaptenregeling en de
aanpassing van woningen. Wij
hebben het voor 1992 over een
tussenstap met betrekking tot het
decentraliseren van de woningaan–
passingen en de leefvoorzieningen
naar de gemeenten per 1 januari
1994. De gemeenten hebben op
grond van de Woningwet een zorg
voor de huisvesting van hun burgers,
dus ook van de gehandicapte
burgers. Het Rijk stelt de gemeenten
door middel van bijdragen in staat
om deze zorgplicht uit te voeren. Van
de rijksmiddelen wordt 20%
versleuteld over de gemeenten. De
gemeenten kunnen per voorziening
80% van de kosten in dat tussenjaar
— dat zullen nu wel twee jaar worden
- bij het Rijk declareren. Die 20%
zal niet in alle gevallen kostendek–
kend zijn. Wij streven dat wel na en
wellicht geeft hetgeen er het tweede
jaar bijkomt nog correctiemogelijkhe–
den. Dat het niet 100% kostendek–
kend is, is inherent aan het gebruik
van sleutels. In zo'n geval zal een

gemeente vanuit de eigen verant–
woordelijkheid een beslissing moeten
nemen omtrent de financiering van
de mogelijke tekorten.

De heer Baarda heeft aandacht
voor het ouderenbeleid gevraagd. Er
moeten knelpunten weggenomen
worden en er moeten goede
randvoorwaarden voor ouderenhuis–
vesting gecreëerd worden. Voorzit–
ter! Het is het voornemen van mijn
collega van WVC en van mij om de
Tweede Kamer nog voor de zomer
een brief te sturen over de gewenste
afstemming tussen wonen en zorg op
het gebied van ouderenhuisvesting.
Gezien de complexiteit van de
materie wil ik daar op dit moment
niet op vooruitlopen.

Mijnheer de voorzitter! De heer
Pitstra heeft gesproken over de
huidige politiek om meer koopwonin–
gen te bouwen In mijn visie is hier
ook alle reden toe. Velen uit de
Nederlandse samenleving vragen
erom. Uit het woningbehoefte-onder–
zoek van de afgelopen jaren blijkt een
oplopend tekort aan koopwoningen.
De voorraad betaalbare woningen
voor de doelgroep van het beleid is
landelijk gezien groot genoeg om de
huishoudens met lage inkomens te
huisvesten. Dit geldt voor de meeste
woningmarktgebieden. De huidige
onevenwichtige verdeling laat zien
dat nog te veel huishoudens met
hoge inkomens in relatief goedkope
woningen wonen. Het ontbreken van
voldoende aanbod van duurdere
woningen is hier debet aan. De bouw
van duurdere koopwoningen — dit
geldt ook voor duurdere huurwonin–
gen — is het middel om ervoor te
zorgen dat deze vaak gesubsidieerde
woningen beschikbaar komen en
blijven voor de lagere inkomensgroe–
pen.

De heer Baarde heeft geïnfor–
meerd naar het decentralisatieproces
bij het Besluit woninggebonden
subsidies. Voorzitter! Ik ben optimis–
tisch over de overdracht van taken,
van bevoegdheden, van budgetten,
maar ook over de ovedracht van
personeel. Het gaat om draaiende
fabriekjes. Daarover vindt overleg
plaats. Er is een inspanningsverplich–
ting van de gemeenten voor 100
formatieplaatsen en van de provin–
cies voor 100tot 150 formatieplaat–
sen voor de periode 1993/1995. Ik
verwacht dat het overleg tot succes
zal leiden. Ik heb geen contra-indica–
ties die mij op andere gedachten
brengen.

De heer Pitstra heeft aandacht

gevraagd voor het meer milieuvrien–
delijk bouwen. Zijn opmerkingen
hadden betrekking op de aandacht
hiervoor van het departement bij het
NMP-plus. In 1991 is het projecteno–
verzicht van duurzaam bouwen als
bijlage bij het NMP-plus naar de
Kamer gestuurd. Het gaat hierbij om
een afweging tussen milieu-kwali–
teitseisen en andere kwaliteitseisen.
Duurzaam bouwen vraagt om een
heronentatie van de huidige bouw–
praktijk. Een groot deel van de acties
betreffen dan ook onderzoek en
experimenten. De constatering dat
miheuvriendelijk bouwen blijft steken
in experimenten, is niet terecht. Als
het om betaalbaarheid gaat, betekent
milieuvriendelijk bouwen dat
consequent afwegingen moeten
worden gemaakt tussen doelstellin–
gen van het milieubeleid en van de
volkshuisvesting. Voorzitter! Da
rapportage over duurzaam bouwen
als bijlage bij het NMP-plus moet dan
ook beschouwd worden als een
eerste en belangrijke aanzet om deze
afweging in de toekomstte maken. Ik
ben blij met de experimenten en met
de toepassing van de resultaten
hiervan, die op diverse plaatsen in
het land gestalte krijgt. Er is geen
sprake van een spanningsveld tussen
duurzaam bouwen en decentralisatie.
Ik verwacht dat in de ordening van de
volkshuisvesting lokale partijen van
de ervaringen met deze experimen–
ten zullen leren. Er wordt ruimte
geboden voor creativiteit en inventi–
viteit op dit punt.

De heer Pitstra heeft over isolatie–
subsidie gesproken Voorzitter! Ik wil
het misverstand wegnemen dat er
bezuinigd is op de isolatiesubsidie
voor huurwoningen. De woningver–
beteringssubsidies zijn in het kader
van de Tussenbalans per 1 januari
opgeheven. De doelstelling is
dezelfde maar er zijn andere
middelen uit het trendhuurbeleid
beschikbaar.

Voorzitter! Ik wil er overigens op
wijzen dat er binnen het ministerie
van EZ en het Stadsvernieuwings–
fonds middelen zijn om isolatiemaat–
regelen te nemen bij verbetering.
Ook voor de meer ingrijpende
woningverbetering mag ik naar de
bestaande subsidievoorwaarden
verwijzen. Partijen zijn samen met het
ministerie bezig om tot een conve–
nant te komen om op basis van
vrijwilligheid door te gaan met de
isolatie-inspanningen.

Voorzitter! De heer Baarda heeft
mij gevraagd naar de verdeelsleutel
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bij het Stadsvernieuwingsfonds in
verband met de opheffing van de
slecht gelegen, kleme woonwagen–
centra. Per 1 januari zijn de gelden
voor de opheffing van de kleine,
slecht gelegen centra inderdaad
opgenomen in het Stadsvernieu–
wingsfonds. Dit geld, een bedrag van
ƒ 400.000, wordt niet apart versleu–
teld. De provincies kunnen bij de
verdeling van de gelden aan de kleine
gemeenten hiermee rekening
houden.

De subsidies voor de grote
regionale centra zijn nog steeds
opgenomen in een afzonderlijke
regelmg Ik verwacht niet dat hier
uitvoeringsproblemen zullen
ontstaan. De provincies zullen
hiermee uit de voeten kunnen, ook
vanuit hun verantwoordelijkheid voor
het Woonwagenplan. Ikverwacht
dus geen stagnatie ter zake van het
woonwagenbeleid.

Voorzitter! Ik kom tot een afron–
ding. De heer Baarda heeft gevraagd
naar de stand van zaken met
betrekkmg tot de nota Wonen op een
standplaats in de jaren negentig. De
Tweede Kamer heeft op 5 december
ingestemd met de nota. Het beleid is
een voortzetting van het eerder
ingezette beleid om het woonwagen–
beleid geheel onder het volkshuis–
vestingsbeleid te brengen. De
Tweede Kamer heeft op een
onderdeel na met deze nota inge–
stemd. Ik heb in de gedachtenwisse–
ling toegezegd, mij naderte zullen
beraden op het huurbeleid en met
name de voorziene huurstroom voor
woonwagenbewoners. Als resultaat
van de heroverweging op dit punt
heb ik de Kamer bij brief van 27
maart jl. geïnformeerd over een
gewijzigd voorstel.

Voorzitter! Op verschillende
onderdelen van de nota Wonen op
standplaats zijn wij met de imple–
mentatie bezig. Ik hoop dat de
beleidsvoorstellen in de periode
tussen nu en 1995 door middel van
het besluit Woninggebonden
subsidies 1993, het Bouwbesluit en
de afspraken van partijen tot
omzetting in wet– en regelgeving
zullen leiden. Ik verwijs hierbij ook
naar de instrumenten die ter zake in
de Huisvestingswet zijn opgenomen.

De voorzitter: Voor de replieken
hebben wij in totaal 70 minuten
spreektijd genoteerd. Als een ieder
zich exact aan de opgegeven
spreektijd houdt, kunnen wij om half
zeven tot een beëindiging komen. Als

het iets korter kan, zou dit nog
mooier zijn, omdat wij vanavond nog
een andere begroting moeten
afwerken.

D

De heer Spier (D66): Voorzitter! Ik
zal trachten tegemoet te komen aan
uw wens om het korter te houden. Ik
wil in eerste instantie de staatssecre–
taris hartelijk danken voor zijn
uitvoerige beantwoording, zij het dat
ik het niet helemaal met hem eens
ben. Maar hij had ook niet anders
kunnen verwachten.

Ik vrees dat de tijd te kort is om op
alle punten in te gaan. Essentieel is
dat wij van mening verschillen op het
volgende punt. De staatssecretans
verwijt mij dat ik te centralistisch
denk. Ik vind dat hij via het decentra
le denken te veel naar derden
verschuift. Ik bedoel hiermee de
lokale overheden en vooral de markt.
Hieraan koppelt hij de verwachting
dat het dan misschien in orde zal
komen.

Voorzitter! Ik heb hierover ernstige
twijfels. Met alle respect voor de
markt en de lokale overheden, geloof
ik niet dat zij de kwaliteit bezitten en
de belangen vertegenwoordigen om
ons naar een vorm van volkshuives–
tingsbeleid te brengen in de toe–
komst, die zodanig \s dat wij
voldoende woningen kunnen
aanbieden, vooral voor de lagere
inkomensgroepen. Te meer niet waar
de markt heel nadrukkelijke commer–
ciële achtergronden heeft.

Ik ben in het bijzonder geïnteres–
seerd in de dragers en de inbouw. De
staatssecretaris zegt dat op dit
terrein enige experimenten zijn en
worden uitgevoerd. Dat is mij
bekend. Ik weet dat dit heel lastig is.
Er wordt op een geheel andere wijze
omgegaan met bouwen. Ik weet ook
dat de SEV daarmee bezig is. Dat is
een klein clubje. Ik heb reeds in
eerste termijn gezegd dat ik het in
hoge mate betreur dat de SEV, met
haar laboratoriumfunctie, is gede–
centraliseerd. Ik vind dat niet juist
Het gaat daarbij echter ook om te
kleine experimenten. Essentieel voor
de dragers en de inbouw is dat wij
teruggaan naar een situatie waarin
mensen hun eigen woningen
bouwen. Het verbaast mij dat de
staatssecretaris niet is ingegaan op
de financiële aspecten, terwijl juist
zoveel over subsidie te berde wordt
gebracht. Ik heb in eerste termijn met
nadruk geprobeerd, uiteen te zetten

dat in de drager/inbouw-sfeer, de
dragers maaivelden op niveau zijn
met infrastructuur. Echter, de
maatvoering en de afwerking van de
inbouw worden bepaald door de
bewoner, gebruiker of eigenaar en
komen voor eigen rekening. Globaal
genomen kan worden gezegd dat een
kostenverdeling voor de drager
versus de inbouw ongeveer neerkomt
op 75% drager en 25% inbouw.

Ik heb erop gewezen dat de
kwahteit van de drager zodanig moet
zijn dat dit onderhoudsvrij is en met
een leeftijd van ten minste 75 jaar
betekent dit op termijn een lagere
prijsindicatie voor de drager. De
afschrijvingstermijn in onderhoud
voor het inbouwpakket is ongeveer
15 a 20 jaar, niet ten laste van de
algemene middelen, maar uitsluitend
en alleen van de gebruiker.

Voorzitter! In algemene zin heb ik,
hoe dankbaar ik ook ben voor de
uitvoerige wijze van beantwoording,
toch het gevoel dat de staatssecreta–
ris op basis van zijn decentrale
denkwijze te veel overlaat aan
derden. Ik heb de indruk dat hij
daarmee een deel van zijn verant–
woordelijkheid afschuift. Ik sta dat
niet graag toe. De taak van VROM,
en dus van de staatssecretaris, is dat
hij de kwaliteit van de volkshuisves–
ting moet bewaken. Als duidelijk
aanwijsbaar is dat lokale overheden
dan wel de markt niet anticiperen op
de vraag en de behoefte — en de
behoefte is vooral in de lagere
inkomenscategorie zeer groot — dan
mag decentralisatie geen doel in
zichzelf zijn. Als dat niet werkt, moet
de staatssecretaris zijn verantwoor–
delijkheid nemen. Als de staatssecre
taris van mening is dat het in verband
met de gewijzigde omstandigheden
wel tot de mogehjkheden en
wenselijkheden behoort dat de oude
woningvoorraad verkocht wordt, is
dat naar mijn mening in tegenspraak
met de verwachting voor de toe–
komst. Het is heel onverstandig dat
wordt bevorderd dat de oude
woningvoorraad wordt verkocht, los
van de problemen die mensen
kunnen krijgen als men wellicht wel
het geringe bedrag kan betalen, maar
nooit het onderhoud op termijn. Als
wij in de toekomst een garantie
willen bieden, vooral voor de lagere
inkomens - al eerder is geïndiceerd
dat dit een categorie is met een
omvang van om en nabij 40% van de
toekomstige wonenden — dan
moeten wij de bestaande, vooral de
vooroorlogse, woningvoorraad in
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stand houden. Wij moeten zelfs een
actief beleid voeren om te bevorde–
ren dat sociale verhuurders die
woningen verwerven en ze middels
hun eigen corporaties gaan verhuren.

De staatssecretaris zegt in
antwoord op mijn vraag dat een
sanctie voor het onjuist uitsplitsen ƒ
10.000 is. Ik neem aan dat hij het
met mij eens is dat dit toch wel erg
voordelig kan zijn. De wens, decen–
traal te reguleren is misschien heel
aardig, maar ik ken de lankmoedig–
heid van gemeentebesturen in de
praktijk. Splitsingsvergunningen
worden buitengewoon gemakkelijk
afgegeven. De oude woningvoorraad
wordt op die manier gewoon
verkwanseld. Als de vergunning
eenmaal is afgegeven, ken ik legio
voorbeelden van het "uitponden"
van deze huizen. Omdat er geen
bouwkundige analyse gemaakt is,
komen vele mensen in de problemen.
Zij kunnen deze huizen niet onder–
houden, waardoor de oude woning–
voorraad sneller in verval raakt.

Als de staatssecretaris het niet met
mij eens is dat ten aanzien van de
kwaliteit van de woningbouw nog
steeds sprake is van massawoning–
bouw, dan begrijp ik dat. Ik begrijp
dat vooral omdat hij net terug is van
een bezoek aan Almere. Almere is
een aardig experiment. Hij noemde
enkele wijken als voorbeeld. Ik zou er
ook enkele kunnen noemen. Wat is
echter regel en wat is uitzondering?
Ik moet tot mijn spijt zeggen dat de
uitzonderingen waarschijnlijk
gememoreerd zijn door de staatsse–
cretaris. Als hij echter eens tijd over
heeft, wil ik wel met hem door het
land rijden om hem te laten zien wat
ik bedoel met "massawoningbouw".
Ik ben met hem eens dat het
misschien beter gaat.

Het is misschien wat vreemd om
uit mijn mond te horen, maar naar
mijn mening zijn architecten en
vormgevers niet per definitie
huisvesters. Wat ik heb willen
aangeven is dat wij toemoeten naar
een systeem, waarin mensen zelf hun
huis kunnen bouwen

D

De heer Baarda (CDA): Voorzitter! Ik
dank de minister voor zijn beant–
woording. Hij is in zijn inleiding
ingegaan op het dilemma van het
maken van plannen en de uitvoering
daarvan. Plannen maken, is vaak
gemakkelijker dan de uitvoering. Elke
uitvoering vereist opnieuw discussie.

Dat hebben wij de afgelopen tijd
gemerkt. Mijn fractie wil de nadruk
leggen op de uitvoenng Zij pleit
daarbij voor vereenvoudiging van de
regelgevmg De regelgeving dient
doorzichtig te zijn en hanteerbaar.

De mimster heeft een mteressante
opmerking gemaakt over het
veroveren van een draagvlak. Dat is
belangrijk. Natuurlijk zullen wlj brede
steun moeten zien te winnen voor het
ingezette beleid. Dat betekent dat
het accent komt te liggen op
voorlichting en educatie. Een brede
discussie is noodzakelijk. De minister
heeft zelfs gesproken over een
maatschappelijke discussie over een
verandering van de samenleving. De
minister maakte de interessante
opmerking dat de ecologie grenzen
stelt aan economische groei. Over
deze stellmg zouden wij de rest van
de middag kunnen discussieren,
maar de stelling zou ook kunnen
worden omgedraaid: de economi–
sche groei zal een bijdrage moeten
leveren om te komen tot een
duurzame samenleving.

Als voorbeeld heeft de minister de
investeringen in de landbouw
genoemd en de overheidssteun aan
die landbouw Ik wil daarom mgaan
op een zeer actueel punt: de
zuivelstakingen. Ik heb vandaag via
het ANP de stand van zaken met
betrekking tot die zuivelstaking
gevolgd. Dat begon vanmorgen om
tien voor acht toen de melding kwam
dat de Voedingsbond FNV en
zuivelwerkgevers spraken over een
milieuplan. Gelet op de dreiging van
lozing van melk, die ernstige
gevolgen kan hebben voor het milieu,
vond ik dat een hoopvol teken. In de
loop van de dag zou blijken dat
daarover geen overeenstemming kon
worden bereikt en dat de discussie
stagneert. Een volgend bericht is dat
de boeren in het noorden een
crisiscentrum oprichten. Rijkswater–
staat wil optreden tegen lozing van
melk. Een woordvoerder van
Rijkswaterstaat heeft gezegd dat
naar schatting In Nederland per dag
37 miljoen kg melk wordt geprodu–
ceerd en dat 1 kg melk te vergelijken
is met wat twee mensen per dag aan
afvalstoffen produceren. Lozing op
oppervlaktewateren is desastreus
voor het watermilieu, aldus deze
woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Om tien voor een kwam het bericht
dat het overleg over het milieuplan is
mislukt. Daarna kwam het bericht dat
vijfhonderd boeren uit Drenthe
demonstreren bij DOMO en dat het

provmciaal bestuur van Drenthe op
het standpunt staat dat tot het
uiterste moet worden geprobeerd om
melklozing te voorkomen.

Voorzitter! Ik citeer deze berichten,
omdat ik nergens de naam ben
tegengekomen van de minister van
milieubeheer of van zijn departe–
ment. Als deze zuivelstakmg langer
doorgaat, dreigen er lozingen van
melk De melkproduktie van een koe
kan je nu eenmaal niet stoppen.
Wanneer er geen opslagcapaciteit
meer is, zal een oplossing moeten
worden gevonden om de melk kwijt
te raken. Het verbieden van melklo–
zingen heeft geen zin als er geen
alternatieven zijn. Ik zou graag van de
minister willen vernemen welke
stappen de regering denkt te nemen
om deze dreiging af te wenden.
Namens de CDA-fractie wil ik er bij
de minister op aandringen, met
spoed in overleg te treden met de
werknemers– en de werkgeversorga–
nisaties in de zuivel, met name met
de werkgeversorgamsatie in de
zuivelindustrie de VNZ en de
Voedingsbond FNV.

Voorzitter! Ik kom tot het punt van
de heffingen. De minister heeft gelijk
als hij zegt dat wij daarover nogal
fors hebben gedebatteerd in deze
Kamer. Wij willen dit nu niet
overdoen. Dat debat ging vooral over
de grondslag van de heffingen en
over het gebruik van de opbrengst
van deze heffingen. In het betoog
van de minister heb ik zijn bereidheid
gemist — misschien wil hij daarop in
tweede termijn nader ingaan — deze
heffingen ook in Europees verband
aan de orde te stellen, mede gelet op
de concurrentieverhoudingen. Ik heb
in eerste termijn er met instemming
op gewezen dat in een gezamenlijk
energie– en milieuberaad van de EG
op 13 december jl. hierover is
gesproken en dat de Nederlandse
inbreng erop gericht was, te streven
naar heffingen op Europees niveau.

Voorzitter! Wat het milieu betreft,
wil ik het verder nog hebben over het
chemisch afval. De minister heeft
aangekondigd dat er in juni a.s. een
eerste tienjarenplan komt. Dat lijkt
mij meer dan noodzakelijk omdat,
zoals uit recente onderzoekingen is
gebleken, de bevolking actief
deelneemt aan het inzamelen van
chemisch afval en het op een
verantwoorde wijze afgeven ervan
aan inzamelaars. Dit betekent dat er
voldoende opslagcapaciteit moet
zijn.

Wat de convenanten betreft, heeft
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de minister gezegd dat deze een
vertalmg moeten krijgen in individue–
le vergunningen. Op het gebied van
de vergunningen is met name een
taak weggelegd voor de provincies
en de gemeenten. Ik verzoek de
minister in te gaan op het overleg
met de provincies en de gemeenten
over die convenanten en individuele
vergunningen. Ziet hij kans de
provincies en de gemeenten op de
een of andere manier te binden?

Over de ruimtelijke ordening wil ik
enkele korte opmerkingen maken,
voorzitter. Ik heb er met genoegen
kennis van genomen dat de minister
mogelijkheden ziet om in overleg met
de ROZ en de NEPROM te komen tot
een verantwoorde oplossing in het
kader van het parkeerbeleid.

Vervolgens is gesproken over het
leefbaarheidsbeleid op het platte–
land. Kritiek op de Vierde nota en de
Vierde nota extra is in die zin geuit,
dat in die nota's de stedelijke
gebieden en onze sterke economi–
sche centra te veel aan de orde
komen en het platteland te weinig. Ik
ben er verheugd over dat de minister
nu ook aandacht wil besteden aan
een streekgericht leefbaarheidsbeleid
voor het platteland.

De minister is enthousiast bezig op
de terreinen van milieu en ruimtelijke
ordening. De CDA-fractie waardeert
dat en wenst hem bij zijn beleid
gaarne succes toe.

Ik dank de staatssecretaris voor
zijn antwoord. Wat het wetsvoorstel
wijziging individuele huursubsidie
betreft, merk ik op dat wij er begrip
voor hebben dat het allemaal zo vlug
moest Wij zullen ons daarnaar
voegen. Wij onderstrepen de
opmerking van de staatssecretaris
dat dit behoort tot de categorie
uitzondermgen Ikwil niet geheel op
de discussie vooruitlopen, maar het
lijkt mij een goede zaak dat de
staatssecretaris naar mogelijkheden
zoekt voor vereenvoudiging van deze
wet.

Van IHS naar IWS, individuele
woningsubsidie. Op zich is dit een
interessante gedachte van de heer
Spier van de fractie van D66. Wij
hebben ook met belangstelling
geluisterd naar het antwoord van de
staatssecretaris op deze suggestie.
Wij kunnen ons wel vinden in dat
antwoord. Ook de CDA-fractie is van
mening dat het eigen-woningbezit
bevorderd moet worden en dat dit op
een andere wijze financieel wordt
gesteund De staatssecretaris heeft
voorbeelden genoemd.

Ik onderschrijf graag wat er gezegd
is over het experimenteel bouwen in
relatie tot de massabouw. Wie kijkt
naar woonwijken uit de jaren zestig,
zeventig en zelfs tachtig, weet wat
hiermee bedoeld wordt. Ik kan mij
ook wel vinden in de benadering van
de heer Spier ter zake. Ik ben blij dat
er sprake is van een ombuiging, ook
via de Stichting experimentele
volkshuisvesting. De staatssecretaris
heeft in verband met de bouw-RAI
het voorbeeldplan in Almere
genoemd.

Als ik het heb over massabouw,
moet er direct iets bij gezegd
worden. Ik heb het gehad over de
jaren zestig. Toen was er een groot
tekort aan woningen. Dat kon mijns
inziens geen ander resultaat hebben
dan wat er ook is gebeurd. Daar
kunnen wij nu wel kritiek op hebben,
maar feit is dat er op dat moment
geen andere dan moeilijkte realise–
ren mogelijkheden waren.

Nog iets over een mogelijke
onderuitputting van het gemeentelijk
budget bij de regeling voor aanpas–
sing van woningen voor gehandicap–
ten. De staatssecretaris is niet
ingegaan op een vraag van de VNG
wat de juridische basis is voor een
verplichting voor een gemeentebe–
stuur om, wanneer het budget is
opgesoupeerd, uit de algemene
middelen toch nog een bijdrage te
leveren. Ik verneem graag het
standpunt van de staatssecretaris in
dezen.

Ik heb nog een opmerking gemaakt
over het stadsvernieuwings– en
dorpsvernieuwingsfonds. Ik begrijp
best dat de nota Beleid stadsontwik–
keling in de toekomst, met Belstato
als prachtige afkorting, nog volop in
discussie is. Maar ik vraag de
aandacht van de staatssecretaris
voor het volgende. Er dient naar mijn
mening te worden uitgegaan van een
feitelijke behoefteraming per
gemeente en niet van een willekeurig
getrokken grens van inwonertal,
bijvoorbeeld van 30.000. Misschien
wil de staatssecretaris hierop
reageren.

Volkshuisvesting is volop in
beweging. De nota Volkhuisvesting in
de jaren negentig is in uitvoering. Als
CDA-fractie waarderen wij de inzet
van de staatssecretaris en zijn
enthousiasme voor het beleid. Ook
hem wensen wij daarbij veel succes
toe.

D

De heer Ginjaar (WD): Mijnheer de
voorzitter! Ik wil de minister hartelijk
dankzeggen voor de beantwoording
van het door ons, in eerste termijn,
naar voren gebrachte, waarbij ik weer
moet constateren hoe de minister
met verve altijd een aantal vragen
niet beantwoord. Gezien de tijd, zal ik
daar verder niet op ingaan.

Ik constateer in dit geval wel met
genoegen dat hij zijn spanningsveld
goed doorziet. Het verheugt mij dan
ook, dat hij daar een discussie over
wil beginnen. Dat zal bijzonder goed
zijn. Overigens meen ik dat een
dergelijke discussie niet geplaatst
moet worden in het iicht van de
tegenstelling tussen ecologie en
economie, want dat hebben wij
twintig jaar geleden al gedaan. Het
gaat eerder om de vraag, hoe je
maatschappelijke activiteiten in hun
totaliteit inpast in een ecologisch
kader. Dat is wat anders dan de
tegenstelling ecologie/economie. Er
vinden nogal eens wat kort gedingen
plaats en in een dergelijk kader kun je
je zelfs afvragen of een kort-geding–
rechter niet zou kunnen zeggen dat
uit ecologische overwegingen gezien,
de staking niet mag doorgaan. Op
zich zelf is dat een interessante
vraag.

De minister heeft een duidelijk
beeld geschetst over de producent
die verantwoordelijk is voor zijn afval
maar zoals hij weet, ben ik het op
een aantal onderdelen niet met hem
eens. Ik ga daar nu even aan voorbij
en ik zal mij beperken tot het feit dat
er altijd gestort, verbrand en
gecomposteerd moet worden. Ik
roep nog eens datgene in herinnering
wat ik in eerste termijn reeds heb
gezegd over de gang van zaken
rondom de GAVI bij Ypenburg.
Ongeveer tien, vijftien jaar geleden
kwam dat in de discussie en er zijn
allerlei beleidsvoornemens geweest
met als uiteindelijk resultaat dat het
waarschijnlijk niet doorgaat. Toch
moet er iets gebeuren en dat
betekent dat de vuilverbranding in
Den Haag tot 1998 open blijft,
althans volgens het Binnenhof van 6
april van dit jaar en dat Hagenaars
zo'n ƒ 15 meer gaan betalen per
maand voor de afvalverwijdering. Als
wij het toch over het draagvlak
hebben, dan is dit toch een voor–
beeld van iets, waarvan wij moeten
constateren dat het draagvlak bij
burgers zou kunnen verdwijnen. De
heer Spiek sprak over de bewonde–
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renswaardige decentrale instelling van
de bewindsman. Ik denk dat het ook
het geval is bij die afvalverwerking,
als het gaat om verbranden, storten
en composteren. De bewindsman
heeft daar, ook in het uitvoerende
vlak, een eigen verantwoordelijkheid.

Voorzitter! Mijn tweede opmerking
heeft ook betrekklng op het draag–
vlak. We krijgen een nota over zuinig
zijn met water, over waterbesparing.
Industrieën zullen voor water moeten
betalen, ze zullen minder water
moeten gebruiken. Er doet zich dan
een merkwaardig dilemma voor,
want de industrieën hebben eerst
met veel moeite hun afvalwater
gezuiverd alvorens het te lozen,
vervolgens moeten ze rivierwater
gebruiken voor de koelinstallaties en
moeten ze dat met veel kosten en
moeite ook weer zuiveren. Daar zit
een tegenstrijdigheid in waarvan ik
onmiddellijk weet dat die niet
oplosbaar is, maar die wel illustreert
waarvoor wij steeds weer staan.

Genoeg hierover voorzitter! Ikga
verder met de problematiek rondom
de C02 die door de heer Zijlstra is
aangesneden. Ik ga niet verder in op
het probleem dat door hem is
aangesneden, hoewel ik zijn benade–
ring zeker de moeite van het
aanhoren waard vond. De minister
zei, dat wij bij de C02-problematiek
het voorzorgprincipe moeten
gebruiken. Dat principe is wereldwijd
aanvaard, ook laatstelijk nog bij de
derde Noordzeeconferentie. Als men
van mening is, dat er eventueel
gevolgen kunnen optreden uit een
bepaalde milieuverontreiniging, dan
moet men maatregelen nemen om
die gevolgen tegen te gaan ook al
weet men nog niet zeker dat er een
oorzakelijk verband is. Dat is indertijd
ook gebeurd bij CFK's.

Voorzitter: Tjeenk Willink

De heer Ginjaar (WD): Achteraf kun
je zeggen dat er bij de ozonproble–
matiek meer aan de hand is dan
alleen de CFK's. In navolging hiervan
stelt de minister dat dit ook gedaan
moet worden bij C02. Mijn vraag is,
of je een voorzorgprincipe kunt
toepassen met marktconforme
maatregelen. Ik denk dat dit niet kan.
Als je een voorzorgprincipe toepast,
moet je naar mijn mening heel
concrete maatregelen nemen met
vergunningen, geboden en verboden.
Anders werkt het niet.

In verband met het voorzorgprinci–
pe wil ik nog een andere vraag

stellen. De heer Schuurman haalde
zojuist een publikatie aan uit het
universiteitsblad van Wageningen
over GGOs en de mogelijkheden van
diffusie. Kan de minister de mening
delen dat er nog zoveel onzekerheid
bestaat over het toepassen van
GGO's in het milieu en de mogelijke
effecten bij ontsporingen, dat in
dezen het voorzorgsprincipe zeer
straight zou moeten worden toege–
past met regelen, geboden en
verboden? Dat is iets anders dan de
stapsgewijze benadering die de
minister thans voorstelt.

Mijn laatste opmerking heeft
betrekking op de begrotmg zelve. Als
alles goed gaat, keuren wij aanstonds
de begroting goed. Wij moeten
echter constateren dat er voor een
gedeelte van de uitgaven nog geen
dekking is. Dat zal naar ik hoop voor
de minister nog voor het zomerreces
gebeuren. Mijn fractie heeft het
daarmee erg moeilijk, zeker tegen de
achtergrond van de heffingenproble–
matiek. Wij hebben in dit huis ook al
vele discussies gehad. Die hebben
echter nog nooit tot een concludent
einde geleid. Wij moeten constateren
dat het thans voorliggende wetsvoor–
stel toch wel heel fundamenteel is.
Het gaat niet alleen over het
financieren van uitgaven door
heffmgen in plaats van de rijksbegro–
ting in engere zin, het gaat ook heel
duidelijk over een verbreding van de
bestemming. Het gaat ook over een
totaal andere grondslag van belas–
tingheffing. Dit is zo prmcipieel, dat
wij ons moeten afvragen of dat op
deze wijze behandeld had moeten
worden, zeker als wij vervolgens
kijken naar de consequenties van een
en ander voor de samenleving. De
minister sprak over inkomensafhan–
kelijkheid en inkomensonafhankelijk–
heid. Als ik goed ben ingelicht, heeft
de minister van Financiën aan de
overzijde van het Binnenhof gezegd,
dat, als de heffingen later dan 1 juli
moeten worden ingevoerd, die
heffingen erg groot worden en
problemen kunnen geven voor de
collectieve lasten. Dat betekent,
aldus de minister van Financiën, dat
de heffing later geëffectueerd moet
worden, wat weer een gat in de
begroting van VROM inhoudt. U zult
begrijpen, voorzitter, dat wij daarmee
uitermate ongelukkig zijn. Ik heb
daarover in eerste termijn reeds
gesproken. Ik heb erop gewezen dat
het kabinet wel meer vooruitloopt op
wetgeving die nog moet worden
aangenomen. De minister van

Financiën deed het bij de verdediging
van zijn begroting bijvoorbeeld met
betrekkmg tot de vaartuigenbelas–
ting.

Wel, voorzitter, wij willen niet zo
ver gaan en tegen de begroting
stemmen, wij willen echter wel heel
uitdrukkelijk stellen dat wij dit een
uitermate ongelukkige gang van
zaken vinden.

D
De heer Talsma (WD): Voorzitter! Ik
dank de staatssecretaris voor zijn
duidelijke en uitvoerige reactie op de
verschillende opmerkingen die ik in
eerste termijn heb gemaakt.

Terecht wees de staatssecretaris
op het feit dat er sinds 1975 zo'n
630.000 woningen zijn gebouwd; op
afbetaling, zo merkte hij terecht wat
bitter op, want hij zit er immers mee
dat de rekening naar de toekomst is
verschoven. Hem komt de lof toe, dat
hij de moed heeft gehad een ander
kostprijs– en huurberekeningssyteem
in te voeren.

De staatssecretaris merkte in dit
verband op, dat het hierbij gaat om 8
mld. oude lasten. Toch is het niet zo
somber als de staatssecretaris doet
voorkomen. Daarin valt toch wel een
zekere verschuiving te lezen. In
1992, het nu lopende jaar, was het
algemene en actieve deel 4,4 mld. en
het niet-actieve 8,4 mld. Dat is die 8
mld. waarover de staatssecretans het
had. Maar voor 1996 zijn die
bedragen als volgt gewijzigd: het
eerste is gestegen naar 5,8 mld. en
het tweede gedaald naar 6,7 mld. Er
is dus nog hoop voor de toekomst,
want in vier jaar tijd gaat die loden
last van vroegere bewindslieden die
op de schouders van deze staatsse–
cretaris rust, met 1,7 mld. terug. Per
jaar is dat toch ruim 400 mln., wat al
een aardige stap in de richting van
het miljard is dat ik suggereerde om
althans als streefcijfer voor de
komende jaren te dienen. Uit de
cijfers van de staatssecretaris zelf
blijkt dus, dat het niet beslist
uitgesloten is dit streefcijfer te halen.

De staatssecretaris vroeg zich
echter af, of men dat politiek zou
willen. Ik geef hem graag toe dat dat
een moeilijke zaak zal zijn. Het is
echter wel de taak van iedere
bewindsman of –vrouw om voorstel–
len te doen die nodig zijn. Worden
die voorstellen politiek nlet geaccep–
teerd, dan is dat toch iets waarvoor
men zich dan van tevoren wel moet
inzetten. Bovendien blijkt het nogal

Eerste Kamer VROM
Uapril 1992
EK25 25-1058



Talsma

mee te vallen, zoals valt te conclude–
ren uit de verandering in denken die
in de verschillende partijen valt waar
te nemen. Ook bij de kiezers en de
leden van de partijen bestaat
bereidheid om veranderingen door te
voeren. Ik ben dus niet zo pessimis–
tisch gestemd.

Want wat komt daar dan bij? De
noodzaak van verlaging van de
staatsuitgaven wordt zo langzamer–
hand door iedereen sterk betoogd. Ik
heb de vorige keer minister Kok
aangehaald, die een paar uur eerder
in dit huis een dergelijke uitspraak
had gedaan. Een paar dagen later
viel te lezen in een hoofdartikel in de
NRC, voor mij toch nog altijd een
toonaangevend blad "Zolang
Nederland in Europa koploper is wat
betreft overdrachtsuitgaven, valt er in
een begroting van 200 mld. gulden
stevig te schrappen." Dat is wel
forse taal, maar zeer weloverwogen
uit een gerenommeerde hoek. Ik wijs
erop dat in het blad van de Nationale
woningraad, zonder dat men daar
bittere commentaren bij schrijft, de
Groningse econoom Sterks zegt dat
subsidies de tijdgeest tegen hebben
en wat overtrokken zijn. Hij citeert
dan niet alleen de subsidiebijbel,
zoals die ten onrechte heet, van het
ministerie van Financiën van twee
jaar terug, maar ook een zeer recent
OESO-rapport, waarin de Nederland–
se woonsubsidies scherp worden
bekritiseerd.

Maar dat is naar mijn mening nog
niet het belangrijkste argument.
Zoals ik al meermalen naar voren heb
gebracht, is het belangrijkste
argument dat in de laatste 20 a 25
jaar het reëel besteedbaar inkomen
van de gemiddelde Nederlander is
verdubbeld, zoals door het Sociaal
en cultureei planbureau wordt
geconcludeerd in een vorig jaar
verschenen, buitengewoon serieus
rapport. Tegen die achtergrond en
dan ook nog in aanmerking nemend
dat alles wat ik hier nu bepleit en ook
in voorgaande jaren al heb bepleit
zich richt op de bovenste huurlagen,
op de bovenste inkomenslaag van de
zorggroep, niet op de onderste, kom
ik toch nog eens tot de nadrukkelijke
constatering en tevens tot mijn
beleidsadvies aan de staatssecreta–
ris, dat wij de moed zullen moeten
hebben om juist in die bovenste
inkomenscategorie in de subsidies
beperkingen aan te brengen.

De staatssecretaris heeft mij nog
eens naar voorbeelden gevraagd. Ik
herinner hem eraan dat ik de vorige

keer vier voorbeelden heb genoemd.
Ik heb gezegd dat alleen al aan
isolatiesubsidies 160 mln. per jaar op
de begroting van Economische Zaken
staat, terwijl ook op de begroting van
de staatssecretaris nog steeds een
bedrag van maar liefst 1,2 mld. aan
diverse verbetering– en isolatiesubsi–
dies voor huurwoningen staat, al
wordt dat bedrag elk jaar geleidelijk
verminderd. De consequentie
daarvan, ook volgens het beleid van
de staatssecretaris, is dat de
corporaties zelf hun verbeteringen
zullen moeten bekostigen.

Voorts heb ik gezegd, dat zeker
naar de mening van mijn fractie,
maar ik dacht ook naar de mening
van anderen, de premieregelingen
afgeschaft zouden moeten worden.
Het reële inkomen is in twintig jaar
tijd verdubbeld en dan is het niet
nodig toekomstige eigenaren van
woningen nog te subsidiëren. Op
deze begroting wordt daarvoor nog
800 mln. uitgetrokken. Die post
behoeft er niet in één keer af; dat zou
misschien te fors zijn. De staatsse–
cretaris werkt wel aan een verande–
ring, maar er zou meer kunnen
gebeuren.

Hiermee kom iktoe aan opmerkin–
gen over een punt dat de heer Spier
ter sprake heeft gebracht. Met zijn
betoog complimenteer ik hem
overigens graag. Het was een betoog
in de beste D66-tradities. Het was
goed gebracht, er werden leuke
dingen opgemerkt, de opmerkingen
waren goed geformuleerd en het was
prettig om naarte luisteren. Soms
waren punten aan de orde waarmee
ik het ook inhoudelijk graag eens
ben. Ik denk nu aan het pleidooi voor
verbetering van de woningkwaliteit.
Stellig tot zijn genoegen kan ik hem
verzekeren, dat ik morgen ook naar
Almere hoop te gaan. Dat gebeurt
voor de tweede keer. Daar hebben
mijn medebestuurders van een
woningcorporatie en ik twee jaar
geleden buitengewoon veel opgesto–
ken. Van wat wij geleerd hebben,
hebben wij al iets in praktijk kunnen
brengen.

Bij al deze lof heb ik echter ook
kritiek. Heel lichtvoetig, als ware hij
een danseresje van Degas of zoiets
moois, merkt hij verder op dat de
individuele huursubsidie uitgebreid
zou moeten worden tot een individu–
ele woonsubsidie en dat deze ook
moet gaan gelden voor sociale
koopwoningen. Er zou volgens hem
sprake moeten zijn van een vorm van
maatschappelijke zorg die zou

moeten behoren tot dezelfde
categorie als waartoe de andere
uitkeringen behoren. De staatssecre–
taris heeft dit verzoek beleefd en op
zakelijke gronden al min of meer
afgewezen. Ik wil in dit verband nog
een principieel punt naar voren
brengen.

Ik heb al enige malen gezegd — en
ik meen dat toen mijn woorden niet
alleen binnen mijn partij maar ook
elders weerklank vonden - dat de
mens in principe verantwoordelijk is
voor zijn eigen bestaan, inclusief de
financiële kant daarvan Alleen als
men buiten zijn schuld niet in zijn
onderhoud kan voorzien, moeten er
sociale voorzieningen, en dan
ruimhartig, komen. Dat is echter heel
wat anders dan wat de geachte
afgevaardigde een sociale-koopwo–
ningwet noemt. Volgens mij is dat
iets onduidelijks en daarover struikelt
de heer Spier. Een gebruikte
koopwoning kost toch altijd al een ƒ
50.000 a ƒ 60.000; een nieuwbouw–
woning kost ƒ 120.000 a ƒ 160.000.
Voor de aanschaf van nieuwe
woningen zijn er premieregelingen.
Mensen die een eigen woning willen
kopen - mijn fractie juicht dat op
zichzelf toe - zullen toch een zekere
financiële basis moeten hebben om
tot een dergelijke aanschaf over te
kunnen gaan. Moet je dat echter
trekken in de sfeer van de situatie die
zich voordoet bij de andere, normale
uitkeringen? Hoe dat zou moeten
zegt de heer Spier niet. Hij laat ook
niet weten welke criteria daarbij
zouden moeten gelden. In elk geval is
in die situatie iets anders aan de orde
dan het behoeftigheidscriterium dat
bij al onze sociale wetten als
grondslag wordt genomen. Ik kan
deze suggestie, ook op principiële
gronden, niet anders dan volstrekt
afwijzen.

Ik kom nu terug op de punten
waarover ik opmerkingen aan het
adres van de staatssecretaris
maakte: de 160 mln. aan isolatiesub–
sidie, het bedrag van maar liefst 1,2
mld. op zijn eigen begroting en de
premieregelingen. Die premieregelin–
gen kunnen verdwijnen.

Verder denk ik aan de grens van de
individuele huursubsidie. Over dat
punt kunnen wij het inderdaad niet
eens worden. Wij zijn het er wel over
eens dat er, met enige moeite en met
wachten, woningen beschikbaar
komen in de huurklasse van ƒ 650 a ƒ
700. Mijn partij zegt dan dat daar de
grens moet liggen waar de subsidie
ophoudt. Daarover zegt de staatsse–
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cretaris, dat dit wel zo mag zijn, maar
dat er altijd een aantal mensen zal
zijn dat buiten hun schuld in een te
dure woning zit. Ik zeg nogmaals in
zo'n geval zal het mogelijk zijn dat zij
op termijn gaan verhuizen. In elk
geval wil ik bepleiten, de regeling ten
minste voor nieuwe gevallen te
veranderen.

Ik denk voorts aan wat ik enkele
jaren geleden veronderstellenderwijs
heb gezegd en waarvan ik nu beweer
ik dat het een feit is: doordat
huursubsidie mogelijk is tot een
huurgrens van ƒ 820, laten woning–
corporaties bij beslissingen om te
gaan bouwen, dit gegeven meewe–
gen. Zij vinden dan dat een woning
die bijvoorbeeld op ƒ 760 huur per
maand uit komt, best gebouwd kan
worden, want de eventuele bewoner
die qua inkomen in aanmerking komt
voor subsidie, krijgt altijd nog een ƒ
250 subsidie. Dan zeg ik nogmaals:
ik vind het niet nodig en niet juist dat
voor deze uitzonderingsgevallen de
gehele regeling blijft bestaan. Het zal
in het begin niet zo bar veel uitma–
ken, maar als het een paar jaar loopt,
dan zullen er zeker tientallen
miljoenen uit voorkomen, nog
afgezien van de mindere aanslag in
de sfeer van de objectsubsidies
doordat de woningcorporaties dan
waarschijnlijk minder van zulke
womngen zullen bouwen dan zij nu
doen.

De laatste opmerking die ik heb
gemaakt, wordt ook afgewezen door
de staatssecretaris. Ik heb gesugge–
reerd om voorzichtig, als je toch het
uitgangspunt aanvaardt dat de grens
van de huursubsidie in de buurt van
de ƒ 650 a ƒ 700 ligt en dat nieuw–
bouwwoningen niet voor een ieder te
subsidiëren en te krijgen zijn, die
nieuwbouwwoningen niet opnieuw te
bouwen met een reusachtig stuk
objectsubsidie erin. De staatssecre–
taris zegt dat een rendement van 8%
kostendekkend is. Ik dacht dat dit
wat laag was; ik kom op 9,5%. In elk
geval brengt ieder nieuw huis dat
gebouwd wordt in zijn plan weer een
verhoging van de objectsubsidie
mee. Ik pleit er nog eens voor om die
moeilijke stap te nemen. Dan is er
nogmaals die uiting van het Sociaal
en cultureel planbureau men is,
gelukkig, in ons land welvarender.
Dat moet een reden zijn om lang–
zaam maar zeker iets terug te durven
gaan met de verschillende subsidie–
regelingen.

Ik wil nog even opmerken dat het
grapje over de heer Pitstra en mijzelf,

die tegen elkaar werden wegge–
streept, natuurlijk niet serieus is
bedoeld. Ik wil nog eens tot uitdruk–
king brengen, wat ik al jaren heb
gedaan, dat afgezien van een aantal
punten die ik hier met regelmaat
noem mijn fractle het beleid van de
staatssecretaris in zijn geheel en met
name op het gebied van de woning–
corporaties met veel waardering blijft
ondersteunen.

De voorzitter: Mag ik de leden
vragen de spreektijden enigszins in
de gaten te houden, al was het maar
uit coulance voor uw collegae die
hier vanavond moeten zitten, waarbij
u natuurlijk ook tot de toehoorders
behoort.

D
De heer Zijlstra (PvdA): Mijnheer de
voorzitter! Ook ik dank de minister
voor zijn antwoorden en voor het
schriftelijke antwoord betreffende
kooldioxyde. Dat antwoord was
overigens niet aan mij, maar aan de
voorzitter van de Kamer gericht. Ik
neem aan dat het als bijlage in de
Handelingen zal worden opgenomen.

Mijn eerste punt betreft wat de
minister noemt het hapsnapbeleid. Ik
heb dat woord voor zijn beleid niet
gebruikt. Ik heb alleen gezegd dat
het in het Nederlandse beleid
wellicht wat ontbreekt aan een
evenwichtige afweging van het
uitgeven van de milieugulden. Ik ben
het van harte met de minister eens
dat het NMP en het NMP-plus steeds
het fundament moeten vormen voor
de kwaliteit van het leefmilieu.
Structuurmaatregelen zijn het
uitgangspunt en dat moet ook zo.
Het NMP is zelfs voor het buitenland
een voorbeeld geweest. Ik wljs op
het MINA-plan in Vlaanderen, dat als
twee druppels water op het Neder–
landse NMP lijkt. Mijn opmerkingen
sloegen daar echter niet op, maar op
de besteding van de mllieugulden of
de milieu-ECU. Ik heb het gehad over
een kosten-batenanalyse, waarvan de
OESO constateert dat die in de
westerse wereld nog nauwelijks
bestaat. Zo'n kosten-batenanalyse
zou wel eens aanleiding kunnen
geven tot verschuivingen in de
milieuactiviteiten. De minister is
ingegaan op mijn voorbeeld van
Polen, waar dezelfde uitgave
weliswaar een veel groter effect
heeft, maar waarvan het effect op
Nederland dan weer heel klein is. Ik
heb het nog eens nagekeken. Voor

heel Midden Europa is wat S02
betreft de invloed ongeveer 8%,
maar die invloed stijgt vanzelfspre–
kend naarmate in West-Europa het
S02-bestrijdingsbeleid succes heeft.
Bovendien is het leefmilieu allereerst
een wereldaangelegenheid en op zijn
minst in eerste aanleg een Europese
aangelegenheid. Daarom heb ik juist
gesproken over het uitgeven van de
milieu-ECU. Daarin zouden ook
geassocieerde landen, bijvoorbeeld
Polen, moeten worden betrokken.
Een overzicht van de marginale
kosten van het milieubeleid zou een
goed uitgangspunt zijn voor wat in
Nederland aan beleid wordt gevoerd.
Wat kost een extra maatregel in een
bepaalde sector? Wat kost zo'n extra
maatregel elders? Wat levert een
extra gulden milieubeleid eigenlijk
op? De OESO heeft daarvoor
suggesties gedaan. Het zou mij
deugd doen als Nederland, juist in de
benadermg van de financiële
gevolgen van het uitgeven van een
milieugulden, voorop zou lopen

Het betoog van de minister
nalopend, wil ik het niet hebben over
de nu in behandeling zijnde energie–
heffing, waar we immers binnenkort
op terug zullen komen. Ik wil wel in
het kort iets zeggen over de over–
draagbare restproduktierechten, wat
vriendelijker klinkt dan vervuilings–
rechten. Aan de OESO is gevraagd
om daar een studie over te verrich–
ten, een studie die een heel eind op
streek is. In Parijs hebben we daar
kortgeleden nog iets over kunnen
horen. De minister zegt dat de
verdelingsvraag een probleem zou
kunnen zijn, overigens naast het
probleem van export en import dat ik
al signaleerde. Wel, ik heb vanzelf
sprekend in eerste aanleg gedacht
aan een EG-maatregel, waardoor dat
verdelingsvraagstuk wellicht wat zou
kunnen worden verminderd, en
uitlopend op een maatregel analoog
aan wat in de Verenigde Staten al
gebeurt. Daar schijnt het nogal goed
te lopen.

Een volgend probleem dat ik kort
wil aanduiden Is wat men wel
"grandfathering" noemt. Dat
betekent, dat de vervuilingsrechten
worden gebaseerd op wat vroeger is
vervuild. Het zou echter een soort
premie op vroegere onbeteugelde
vervuiling kunnen zijn. Ik hoop dat we
over dit soort problemen een wat
meer fundamentele discussie, ook in
deze Kamer, kunnen voeren. Het is
wellicht nu te vroeg, maar ik verheug
me al op de discussie zelf.
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Ik kom toe aan het pièce de
resistance in mijn betoog van de
vorige keer kooldioxide. De minister
is het eigenlijk wel met mij eens over
de onzekerheid die ik heb gepro–
beerd aan te tonen, maar hij vindt dat
het voorzorgsprincipe, het principe
van no regret, zoals dat nog duidelij–
ker heet, hem aanleidmg geeft om
toch op de ingeslagen weg voort te
gaan. Met name de gevolgen die
zouden kunnen optreden in de verre
toekomst, en die aanleiding zouden
kunnen geven tot grote spijt, omdat
we niet tijdig maatregelen hebben
genomen, zijn daarvan de oorzaak.

Ik denk dat we het voorzorgsprinci–
pe op verschillende beleidsterreinen
zouden moeten afwegen. Als de
minister heeft gesproken met voor–
en tegenstanders van toepassing van
het C02-voorzorgsprincipe, verbaast
het mij ecrlijk gezegd niet zo dat de
voorstanders-milieudeskundigen tot
de conclusie komen dat dat inder–
daad moet gebeuren. Maar politici
hebben een andere taak: zij zullen
met name het keuzevraagstuk
moeten beklemtonen. Zij zullen
moeten inschatten hoe reëel en
bedreigend verschillende ontwikke–
Imgeri kunnen zijn, en dan zullen zij
een keuze moeten maken.

Het is duidelijk dat het stuk van de
minister dat ons is toegestuurd, veel
relativerender is dan de memorie van
antwoord. Ik ben daar gelukkig mee.

De verleiding is natuurlijk groot om
op de verschillende punten van het
schriftelijke antwoord van de minister
in te gaan. Ik zal dat niet doen; ik
noem slechts een enkel punt. Op
pagina 4 staat, dat een zeer belang–
rijke bepalende factor, de warmte–
dampterugkoppeling, nog onvoldoen–
de bekend is. Welnu, als zelfs door
de minister wordt gezegd dat dat
aspect onvoldoende bekend is —
terwijl we weten dat het één van de
allerbelangrijkste elementen van de
dynamische ontwikkeling van
broeikaseffect en zeespiegelrijzing is
- zou je zeggen dat de conclusie
aan het eind, waar toch staat dat de
kans op stijging van de zeespiegel
aanzienlijk groter is dan de kans op
een daling, flink wordt ondergraven.
De minister vindt dat de algemene
tendens van temperatuurstijging
optredend in de laatste honderd jaar
doorslaggevend is. Wat vroeger is
gebeurd zou minder relevant zijn.
Maar is het feit, dat aan het eind van
de Middeleeuwen wijn werd ver–
bouwd tot in zuid-Noorwegen, dan
niet zeer opmerkelijk? Wij hebben

met belangstelling kennis genomen
van de Duitse temperatuurmeting
rond het jaar 1800 op de Hohenpeis–
senberg. Die is zeker representatief
voor West– en Midden-Europa. Hoge
temperaturen kwamen voor tot het
midden van de 19e eeuw; zelfs de
wijndruif kon tot in zuid-Noorwegen
groeien. Ik wijs nog op iets anders,
want het zijn vaak de voorbeelden die
het meest spreken. De sneeuwval in
Antarctica is sinds 1960 sterk
toegenomen, waarschijnlijk als
gevolg van de stijging van de
temperatuur. Dat leidde vervolgens
tot uitbreiding van de ijskap van
Antarctica en waarschijnlijk ook van
Groenland en Arctica.

De minister weet natuurlijk ook dat
een zeer vooraanstaand wetenschap–
per in Nederland, de heer Böttcher,
die als enig Nederlands lid zat in de,
toen nog veel aanzien genietende —
dat is nu wat minder het geval —
Club van Rome, zelfs wel eens heeft
gesproken over "C02-gekte". In het
begin van de jaren zeventig heerste
een mode-onderwerp en dat was dat
van de naderende nieuwe ijstijd. De
oorzaak daarvan was een dalende
trend van de temperatuur in de jaren
zestig. Er zijn veel artikelen over
geschreven en Nigel Calder heeft er
zelfs een apocalyptisch boek over
geschreven. Dat is nog maar 20 jaar
geleden. Er wordt, ook in weten–
schappelijke kring, wel eens gezegd
dat het broeikaseffect mogelijk wel
goed zou zijn tegen een nieuwe
kleine ijstijd, die in de volgende eeuw
mogelijkerwijs zou optreden. Een
broeikaseffect zou zelfs wel eens
goed kunnen zijn tegen meer
vulkanische activiteiten. Wij weten
overigens dat die activiteit in de
aardkorst ook in Nederland niet
uitgesloten moet worden, sinds het
vorige weekeinde.

In Amerika, in het George Mars–
hall-instituut, wordt gezegd dat de
stijgende temperatuur aan de
verandering van de straling van de
zon en met name aan de meer
voorkomende zonnevlekken is toe te
schrijven. Er is — dat klinkt natuurlijk
wat onaardig, maar ik wil het de
Kamer toch niet onthouden — een
Amerikaanse klimaatonderzoeker,
mijnheer Lindner, die zegt dat het
probleem van C02 het eerste
wetenschappelijke probleem is waar
overeenstemming aan onderzoek
vooraf gaat. Anderen zeggen: de ruis
is groter dan het signaal zelf. Ik zeg
dan maar, heel simpel: het zou wel

eens kunnen vriezen en het zou wel
eens kunnen dooien

Minister Alders: Beide duiden echter
op temperatuurveranderingen en
daar ging het hier om.

De heer Zijlstra (PvdA): Ik denk het
niet. In mijn filosofie — ik twijfel
echter vooral - zou juist een
temperatuurverhoging wel eens tot
vriezen in Antarctica kunnen leiden
Dat is toch niet helemaal hetzelfde.

Minister Alders: De heer Zijlstra zal
het toch met mij eens zijn dat vriezen
en dooien twee fenomenen zijn die
bij verschillende temperaturen
plaatsvinden. In die zin blijft hij
binnen het kader van de discussie.

De heer Zijlstra (PvdA): Het gekke is
dat volgens de één het vriezen tot
dooien leidt en volgens de ander het
dooien tot vriezen.

Minister Alders: Daar doelde u op
toen u het woord "twijfel" uitsprak?

De heer Zijlstra (PvdA): Zeker.
Het gaat natuurlijk eigenlijk om het

voorzorgsprincipe. Ik heb het al even
gehad over de keuze die naar mijn
mening moet worden gemaakt. Dat is
een keuze tussen verschillende
bedreigende ontwikkelingen. Daarna
moeten, als resultaat van die keuze,
prioriteiten worden gesteld. Bij ozon
is het effect van CFK's onomstreden,
ook in wetenschappelijk kring. Ik ben
het dan ook gaarne eens met een zo
rigoreus mogelijke bestrijding van
CFK's.

Voorzitter! Andere "no regret-on–
derwerpen" zijn: bestrijding van zure
regen, van uitstoot van ammoniak en
van uitstoot van stikstof in de
Noordzee. Ik noem verder de
kerncentrales in Midden– en Oost-Eu–
ropa, energiebesparing in Oost Euro
pa, de zo snel mogelijke reparatie van
oliepijpleidingen in Oost-Europa en
het ervoor zorgen dat de recyclingin–
dustrie - bijvoorbeeld voor kunststof–
afval - niet moet sluiten omdat er
geen geld meer is. Ik heb in dit
verband Ooststellingwerf aange–
haald. Een heel belangrijk punt is het
zorgen voor extra hulp aan ontwikke–
lingslanden in ruil — zo wordt het
helaas gepresenteerd — voor
bescherming van de bossen. De
UNCED-conferentie kan juist op dit
punt mislukken. Deze onderwerpen
moeten afgewogen worden tegen de
onzekere effecten van de onzekere

Eerste Kamer VROM
Uapril 1992
EK25 25-1061



Zijlstra

verhogmg van de temperatuur en de
stijging van de zeespiegel. Al de door
mij genoemde punten zijn immers
wetenschappelijk onomstreden, in
tegenstelling tot het broeikaseffect.
Ten slotte moet een besluit genomen
worden over het te voeren beleid. Dit
besluit moet het resultaat zijn van de
door mij genoemde keuzen.

Energiebesparmg is een onomstre–
den onderwerp, ongeacht of C02
wordt geproduceerd Naar onze
mening is het een verkeerde
toepassing van het voorzorgsprinci–
pe, als het terugdringen van C02
leidt tot het stimuleren van bepaalde
dubieuze energiedragers, zoals
kernenergie

D

De heer Pitstra (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! Ik ga aller–
eerst in op de inbreng van de Kamer.
Wij moeten ook met elkaar in
discussie blijven. Evenals als minister
Alders haal ik een uitspraak aan van
een deskundige WD-er. Als het over
het milieu gaat, zijn dit overigens
zeldzame exemplaren. De heer
Ginjaar sprak over een "duivels
dilemma" bij het afwegen van de
belangen van het milieu en de
economische belangen. De heer
Ginjaar heeft als WD-er kennelijk
veel oog voor economische belan–
gen, maar hij is ook een WD-er die
in allerlei adviesorganen zit die zich
direct met de milieuproblematiek
bezighouden. Hij komt dan tot het
inzicht dat het een duivels dilemma
is. Ik denk dat hi] gelijk heeft, als je
gevangen blijft in de logica van de
dominante economische belangen. In
eerste termijn ben ik hierop inge–
gaan. De heer Ginjaar en de fractie
van Groen Links hebben dezelfde
analyse, alleen maken wij een
volstrekt andere keuze. De heer
Ginjaar stelt namelijk vervolgens toch
de economische belangen centraal.
Hij wijst erop dat een reductie van de
C02 uitstoot met 2% niet mogelijk is.
Voorzitter! Dat kan wel, als je maar
hard ingrijpt in het bednjfsleven
Rapporten van de Vereniging
milieudefensie en van de Stichting
natuur en milieu hebben dat aange–
toond.

De heer Ginjaar (WD): Voorzitter! Ik
heb het begrip "duivels dilemma"
niet gebruikt - ik denk dat mijn
toelichting ook geen enkele aanlei–
ding geeft om dat te veronderstellen
— om een tegenstelling tussen

milieu en economie aan te duiden. Ik
heb geprobeerd te zeggen dat |e
mooie plannen kunt maken waar je
alle handen voor op elkaar krijgt,
maar dat vervolgens bij de uitwerking
en de implementatie de materie
ongeloof lijk weerbarstig wordt, aan
alle kanten.

De heer Pitstra (Groen Links): Dan
moet je belangen afwegen, heeft u
gezegd, en dat is een duivels
dilemma.

De heer Ginjaar (VVD): Neen, neen.
Je moet belangen afwegen, maar ik
heb dat niet in economische zin
bedoeld. Ik heb dat in algemene zin
bedoeld. Ik heb in dit verband het
voorbeeld van onze staatsinrichting
gebruikt. Wij zijn voor decentralisatie,
voor dereguiering en noem maar op.
Toch heb ik in tweede termijn
duidelijk de volgende vraag gesteld.
Zou de minister van VROM, als het
gaat om storten, verbranden en
composteren, niet het principe van
de decentralisatie moeten verlaten
en zelfstandig in een gecentraliseer–
de richting moeten ingrijpen? Voor
dat duivels dilemma staan wij. Aan
de ene kant is er de noodzaak om
bepaalde zaken te bereiken vanuit
milieu-overwegingen. Aan de andere
kant zijn er de geïnstitutionaliseerde
principes, methodes en organisaties,
die wij op dit moment hebben. Ik heb
het dus veel wijder gebracht,
mijnheer Pitstra, dan alleen de
tegenstelling milieu/economie. Het
betekent dat je creatief, onconventio–
neel moet denken en een onderwerp
als staatsinrichting onconventioneel
zou moeten behandelen. Ik heb dit
vroeger ook wel eens verwoord.
Hierin past ook mijn opmerking in
tweede termijn dat je best een kort
geding zou kunnen aanspannen om
een staking te verhinderen uit
ecologische overwegingen. Dat is
heel interessant. Dat is inderdaad het
doorbreken van bestaande structuren
en dat is nodig om uit het duivels
dilemma te komen. Dat is wat anders
dan de tegenstelling milieu/econo–
mie.

De heer Pitstra (Groen Links):
Voorzitter! De heer Ginjaar komt nu
met een iets ander verhaal. Hij heeft
ook gezegd dat het om het systeem
van rendabel produceren gaat,
waarbinnen je milieubeleid moet
voeren. Zojuist zei de heer Ginjaar in
tweede instantie dat het erom gaat
de maatschappelijke activiteiten in

het ecologische kader te passen. Het
probleem is dat de bestaande
maatschappelijke belangen botsen
met het ecologische kader. Wij zien
dit conflict beiden helder. Het
verschil is alleen dat Groen Links
duidelijk kiest voor de milieubelan–
gen, omdat hiermee al jarenlang
gesjoemeld is, terwijl die andere
belangen al voldoende zijn afgewo–
gen.

De heer Ginjaar (VVD): Voorzitter! Ik
moet toch even opnieuw interrumpe–
ren. De heer Pitstra zegt dat hij
duidelijk kiest voor milieubelangen. Ik
daag hem uit, te bewijzen dat ik niet
voor milieubelangen kies. Ik heb in
eerste en tweede termijn het duivels
dilemma geschetst waarvoor niet
alleen de minister staat, maar
waarvoor wi| in feite als samenleving
ook staan. Dat is wat anders.

De heer Pitstra (Groen Links):
Voorzitter! Het standpunt van Groen
Links is dat zij kiest voor decentrali–
satie, maar nog meer voor een goed
milieubeleid. De heer Gmjaar daagt
mij uit om te bewijzen dat hij niet
voor milieubelangen kiest. Hlj zegt
bijvoorbeeld dat een reductie van 2%
C02 niet mogelijk is. Dit kan
natuurlijk wel. Er zijn rapporten van
de milieubeweging die aangeven dat
het kan. Als de heer Ginjaar zegt dat
het niet kan, is dit een politieke
uitspraak, die wil zeggen dat hij hier
niet voor kiest.

Voorzitter! Ik kom nog even terug
op de beantwoordmg in eerste
termijn van minister Alders. De
minister merkte op dat ik naar andere
landen wees, waarin een strakker
milieubeleid gevoerd wordt, terwijl ik
toch een ander economisch systeem
wil. Amerika heeft toch geen ander
economisch systeem dan hier?
Volgens mij is de "domheid" die in
het bestaande kapitalisme zit, wel
door een goed milieubeleid op te
heffen ik doel op de verspilling bij
het energiebeleid. Zodra het echter
gaat om harde economische
belangen — bijvoorbeeld de werkne–
rners bij een kunstmestfabriek, de
boeren die zwaar geïnvesteerd
hebben en zien dat zij niet aan de
milieu-eisen kunnen voldoen —
moeten wij spreken over een
veranderende samenleving op basis
van de milieuvoorwaarden.

Op de opmerkingen van de heer
Schuurman kan ik helaas niet meer
ingaan. Ik vond wat hij zei over het
wetenschappelijk-technologische

Eerste Kamer VROM
Uapril 1992
EK25 25-1062



Pitstra

complex interessant. De "K" wordt
echter ook nog wel eens geanaly–
seerd als Kapitaal. De technologie
staat natuurlijk niet los van kapitaals–
belangen. Misschien moet hij dit
vervlechten in zijn analyse.

Ik kom bij de heer Zijlstra. Groen
Links is erg verbaasd over zijn
kruistocht tegen het IPCC en
daarmee tegen de acties tegen het
broeikaseffect. Bij mij komt de vraag
op wat de heer Zijlstra beweegt.

Natuurlijk heeft het opkomen voor
de waarheid een bepaalde waarde.
De kritiek van de heer Zijlstra was dat
wetenschappers politici waren
geworden bij het IPCC. Ik heb het
idee dat bij hem het gevaar bestaat
dat politici weifelende wetenschap–
pers zijn geworden. Ik vraag mij af
welk politiek doel er met zo'n verhaal
wordt gediend In tweede termijn is
dat enigszins toegelicht. Politici
moeten keuzes maken en dan moet
er voor de belangrijkste onderwerpen
worden gekozen. Het verschil van
mening is dan dat dit een heel
belangrijk milieu onderwerp is,
waarover ik geen keuze wil maken. Ik
wil dat niet afwegen tegen het
verzuringsbeleid.

De heer Zijlstra (PvdA): Voorzitter!
De heer Pitstra geeft mij eigenlijk een
groot compliment. Als iemand die in
de Eerste Kamer, een chambre de
réflexion, probeert om op een meer
wetenschappelijke wijze bepaaide
beleidskeuzen te analyseren, moet
dat ook de heer Pitstra gerieven. Ik
vind het te betreuren dat hij iets
minder voor die benaderingswijze
kiest. Hij doet hier misschien wat te
veel alsof hij in de Tweede Kamer
staat. Ik voer overigens geen
kruistocht tegen het C02-beleid,
absoluut niet. Mijn woorden waren:
het kan vriezen, het kan dooien. Dat
betekent: men kan gelijk hebben of
niet. Ik wijs erop dat wij ons beleid
niet op onevenwichtige wijze moeten
uitvoeren. Ik zou overigens wel eens
van de heer Pitstra willen weten wat
hij vindt van het misbruik van het
C02-probleem in het kader van de
bevordering van kernenergie. Als hij
die twijfel niet heeft, betekent dit dat
hij koren op de molen werpt van
degenen die zeggen dat kernenergie
geen C02-uitstoot tot gevolg heeft
en dat men daar dus maar flink mee
door moet gaan.

De heer Pitstra (Groen Links): Ik ben
tegen kernenergie op basis van heel
andere argumenten. Het is niet zo

dat ik, omdat ik het C02-effect zo
ernstig vind, daarom voor kernener–
gie ben. Ik denk dat ik ongeveer
dezelfde argumenten als de heer
Zijlstra tegen kernenergie heb.

Ik heb het verhaal van Kees Zijlstra
voorgelegd aan de Vereniging
milieudefensie in de trant van: moet
je hier eens kijken, onze oude makker
in de strijd tegen kernenergie, en nu
dit! Men was erg verbaasd. Ik ga het
volledige commentaar niet naar
voren brengen, slechts twee punten.
Het is inderdaad waar dat er binnen
het IPCC discussie is over de vraag
hoe ernstig met name de dreiging op
het punt van de stijging van de
zeespiegel is. Dat is waar, maar op
basis van het "no regref-principe,
waar consensus over is binnen het
IPCC, moeten ertoch maatregelen
worden genomen, anders ben je te
laat.

Dezelfde discussie wordt gevoerd
over kernenergie. Deskundigen
twijfelen erover hoe gevaarlijk dat is.
Dat is voor de politiek een goed
argument om te zeggen: wij begin–
nen er niet aan. Bovendien is het
IPCC het volledig eens over de
klimaatverruwing, dus het idee dat
het Nederlandse klimaat op het
klimaat van Bordeaux kan gaan lijken.
Dat heeft natuurlijk zeer vergaande
consequenties. Ten slotte nog een
opmerking over de wijn uit zuid–
Noorwegen in de middeleeuwen. Ik
vraag mij af of die te zuipen was,
maar dat terzijde.

Het verbranden of het storten van
huishoudelijk afval. Ik heb zojuist
twee artikelen aan de minister
overhandigd, een van P.J. van der
Hazel en een van de grote expert in
Nederland op dit gebied, Hans
Weening. Als ik die lees, ben ik om.
Minister, u nog niet, want u verwijst
naar steeds naar die ene keer dat
daarover een MER is geweest. In de
schriftelijke antwoorden werd gesteld
dat storten tot ruimtebeslag leidt.
Dat is waar, maar verbranden leidt
tot ruimtebeslag van allerlei gassen
in de lucht, die je minder ziet.
Stortplaatsen kunnen trouwens
gebruikt worden voor bijvoorbeeld
een golfbaan, hetgeen in Alphen
uitstekend is gelukt. Degenen die de
rotzooi hebben veroorzaakt, mogen
daar vervolgens op golfen. Dat is een
aardig idee. In de afweging van dat
beetje ruimtebeslag ten opzichte van
gigantische milieuproblemen, is mijn
keuze snel gemaakt. Ik heb dan ook
de actie van Greenpeace van harte
ondersteund. Greenpeace is tegen

elke nieuwe verbrandingsinstallatie in
Nederland. Overigens is nog een
voordeel van het storten dat je
archeologen aan het werk kunt zetten
om te zien hoe het afval in Nederland
er vroeger uitzag.

Je kunt je de vraag stellen, wat er
nu nog verbrand moet worden. Wat
blijft er over om te verbranden bij een
goed systeem van preventie en
hergebruik? In principe niets. Hout
kunnen wij hergebruiken. Plastic
kunnen wij hergebruiken. Er moet
eigenlijk niets overblijven. Die grote
installaties zijn gebaseerd op
ontzettend veel kapitaal en ook op
veel aanvoer. Dus een grote verbran–
dingsinstallatie is de vijand van
preventie en hergebruik. Die
discussie zal de komende jaren
gevoerd worden. Greenpeace is hard
aan het werk.

De minister zal het probleem van
het reclamedrukwerk bekijken.
Groningen heeft het probleem
opgelost betreffende de Grondwet
en reclame voor handelsdoeleinden.
In de Grondwet staat dat vrijheid van
drukpers geen reclame voor handels–
doeleinden inhoudt. Beide mogen
niet aan elkaar gelijkgesteld worden.
Ik verwacht dat de minister dit
prachtige voorbeeld van Groningen
overneemt. Ik hoop dat wij de
stickers op zoveel mogelijk Neder–
landse brievenbussen zullen zien.

Minister Alders: Ter voorkoming van
misverstanden wil ik opmerken dat ik
niet in de Grondwet gelezen heb dat
vrijheid van drukpers en reclame
hetzelfde is. De discussie gaat over
het grensvlak.

Verder wil ik opmerken dat
Groningen mderdaad een uitstekende
verordening heeft, die echter niet zo
erg ver reikt. Als iemand toch
reclame in de bnevenbus stopt, is
vervolgens de vraag hoe die persoon
aangeklaagd kan worden en wat er
dan gebeurt. Ik heb geantwoord, dat
ik die situatie laat bekijken.

De heer Pitstra (Groen Links): De
jurist in Groningen heeft voor dat
geval sancties verzonnen die naar
mijn mening sluitend zijn. Dat zal
moeten blijken.

De genetische manipulatie. Ik ben
het eens met de heer Schuurman dat
men meer verontrust moet zijn over
genetische manipulatie. Achterhuis
zei op een bijeenkomst, georgani–
seerd door het ministerie van
Landbouw, dat het heel erg zou zijn
geweest als er een atoombom was
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gevallen. Toch kan de natuur zich
daarvan herstellen. Genetisch
gemampuleerde rotzooi die zich niet
kan voortplanten, kan echter de
ondergang van onze aardbol
betekenen. Op dit punt zou een
krachtiger beleid gevoerd moeten
worden. Het is waar dat controle en
handhaving lastig zijn, maar bij
genetische manipulatie mogen zij
niet achterwege blijven. Ik vind het
buitengewoon verontrustend als
gezegd wordt: wij hebben het nog
niet helemaal in de hand, maar wij
zijn er druk mee bezig. Dat geldt voor
het hele milieubeleid. Naar mijn
mening mag je zo niet denken. Dat is
levensgevaarhjk

Ik heb nog een paar opmerkingen
aan het adres van staatssecretaris
Heerma. Wij hebben de degens
gekruist over het systeem van
woonlasten en inkomens. De
staatsecretaris heeft enkele nieuwe
argumenten verzonnen om hiertegen
te zijn. Dit systeem is voor mij geen
alternatief voor harmonisatie.
Integendeel, een systeem van
woonlasten en inkomens houdt
harmonisatie in. Mensen die meer
kunnen betalen, gaan dan ook meer
betalen. Dit systeem staat wel haaks
op decentralisatie. Ons systeem is
een gecentraliseerd systeem, evenals
de belastingheffing. Ook individuele
huursusbsidie is gecentraliseerd. De
tabellen liggen landelijk vast. Ikoffer
dat graag op als er eindelijk een
rechtvaardige verdeling van woonlas–
ten in Nederland komt.

Mijn laatste opmerking betreft
ecologisch bouwen. De staatssecre–
taris merkt op dat dit zich nog in de
fase van experimenten bevindt. Mijn
vraag was echter wanneer wij een
stimulerend rijksbeleid kunnen
verwachten zodat bijvoorbeeld
binnen twee jaar alle wonmgen in
Nederland ecologisch worden
gebouwd. Wij moeten af van
experimentjes. Dat geldt ook bij het
flexibele bouwen. Al het bouwen zou
ecologisch moeten gebeuren.

Voorzitter! Ik heb buitengewoon
veel overgeslagen, maar dat zij zo.

De voorzitter Niettemin hebt u de
opgegeven tijd buitengewoon
overschreden. Wij delen dus de pijn.

D

De heer Schuurman (RPF):
Voorzitter! Evenals de voorgaande
sprekers dank ik de minister voor zijn
antwoorden. Ik sluit mij aan bij de

vraag van de heer Ginjaar over de
genetisch gemanipuleerde bacteriën
die in het milieu komen. Welke
voorzorgsmaatregelen wil de minister
daartegen treffen? Hieraan koppel ik
de vraag of hij in internationaal
verband maatregelen wil nemen om
op zijn minst de deskundigen attent
te maken op het geval dat zich in
Nederland heeft afgespeeld.

Mijn tweede vraag sluit aan bij de
vragen van de heren Baarda en
Ginjaar. Als blijkt dat de staking in de
zuivelindustrie tot een ecologische
ramp leidt, wat wij eigenlijk wel
kunnen voorzien, heeft de minister
dan daadwerkelijk overwogen om via
de rechter een einde aan deze
staking te maken?

Ik kom nu toe aan het hoofdonder–
werp van onze discussie. Ik prijs de
minister voor de vele initiatieven die
hij neemt. Hij bepleit goede, schone
technieken. Hij bepleit voor– en
nazorg. Hij vraagt, om zijn woorden
te gebruiken, aandacht voor de voor–
en achterkant van het produktiepro–
ces. Dat is allemaal prachtig. Ik denk
dat de minister niet zo geweldig veel
anders kan In de huidige situatie,
maar zouden wij het er niet over eens
moeten zijn dat al die mooie
maatregelen ons uiteindelijk toch
bedriegen, omdat de opgezweepte
technologische cultuur er niet door
teruggedrongen wordt? Als ik mij niet
vergis, is dat ook het dilemma
waarover de heer Ginjaar het had. Ik
heb met de minister te doen als hij
vanuit een andere visie aan het
Nederlandse volk moet laten zien dat
het echt anders moet. Je kunt een
schone technologie ontwerpen, maar
dat vraagt tegelijk om meer investe–
ringen en dus om meer opbrengst.
De produktie moet dus opgevoerd
worden. In ons systeem kan het
eigenlijk niet anders. Dat vind ik het
verradelijke van al die prachtige
milieumaatregelen, waar ik trouwens
van harte achtersta, want ik zou niet
weten wat ik anders zou moeten. Ik
vraag in elk geval aandacht voor dit
probleem.

Dit probleem krijgt extra dimensies
wanneer wij letten op wat bijvoor–
beeld in de Oostbloklanden aan de
hand is. Ik herinner mij dat Hoogo–
vens — waarschijnlijk uit eigenbelang
— de minister eens heeft gesugge–
reerd om dat bedrijf niet nog meer
milieumaatregelen op te leggen,
omdat zoiets nieuwe investeringen
vraagt en arbeidsonrust geeft. Wij
worden geconfronteerd met wat men
noemt de verminderde meerop–

brengst. Zouden wij de opgezweepte
technologische cultuur niet moeten
terugdringen en tegelijk moeten
denken aan het landen van het
Oostblok, waarin het steken van één
gulden in het milieubeleid veel
voordelen meer oplevert dan hier? Ik
verneem graag op deze essentiële
vraag de reactie van de minister.

De opgezweepte technologische
cultuur wordt altijd verbonden met
duurzaamheid. Ik heb in eerste
instantie al gezegd: dan wordt
duurzaamheid echt een mythe. Ik zie
nergens echte duurzaamheid,
hoeveel er ook over gesproken
wordt.

Dit brengt mij bij mijn laatste punt.
De minister is een vertegenwoordiger
van de sociaal-democratie. Ik denk
dat ik niet te veel zeg, als ik zeg dat
de ideologie van die democratie in
een crisis verkeert. Dat is overigens
geen schande, want veel ideologieën
verkeren in een crisis. Wij delen
allemaal een beetje in dat lot
Behoort het tot de mogelijkheden,
juist vanuit het gezichtspunt van de
sociaal-democratie, ook historisch
gezien — men wilde maatschappelij–
ke achterstanden wegwerken - tot
het inzicht te komen dat wij materieel
te ver zijn doorgeschoten? Wij
spreken sinds een tiental jaren niet
alleen maar over de rechtsstaat,
maar ook over de sociale rechtsstaat.
Zou de minister er veel voor voelen
om consequent, juist om die
technologische cultuur af te buigen,
te spreken over de ecologisch-socia–
le rechtstaat? Ik denk dat het tijd
wordt, dat te onderstrepen.

Ik wilde nog een opmerking maken
aan het adres van de heer Pitstra,
maar ik zie dat hij niet meer in de zaal
aanwezig is, zodat ik die opmerking
achterwege laat.

D

De heer Veling (GPV): Voorzitter! Ik
ben de bewindslieden dankbaar voor
hun reacties op mijn vragen. Ik heb in
eerste termijn een aantal kritische
vragen gesteld over trendbreuken en
dergelijke. De minister heeft wel
begrepen dat ik die vragen niet heb
gesteld om zijn beleid aan de kaak te
stellen, maar om ons gezamenlijk te
bepalen tot de ernst van de situatie.
Hoe je het wendt of keert, in de
tabellen en grafieken is helaas bitter
welnig te bespeuren van echte
trendbreuken. De minister zal
ongetwijfeld een aantal voorbeelden
kunnen noemen om dat te weerspre–
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ken, maar dat is toch het algemene
beeld. Ik ben ook niet van het
tegendeel overtuigd. Nogmaals, dat
is niet zozeer verwijtend bedoeld. Het
is meer het onderstrepen van de
ernst van de situatie.

Je zou radicaler willen zijn. Maar
om radicaal te zijn, moet je een
vijand kunnen identificeren, het liefst
eenduidig. Vervolgens wordt die
vijand gepakt. Ik heb het idee dat dit
het bedrieglijke is van wat de heer
Pitstra heeft gezegd: kon je heersen–
de, dominante economische
belangen maar bij hun kuif pakken.
Alsof je daarmee van het probleem
af bent! Maar de narigheid is, dat in
de huidige situatie heel moeilijk
eenduidig goede richtingen te
bepalen zijn. Alles heeft een keerzij–
de. Economische belangen zijn
namelijk geen belangen van anderen,
maar van ons. Ik denk niet alleen
maar aan platvloerse, materiële
belangen, maar ook aan belangen
van onder andere onze rechtsstaat en
onze sociale zorg.

Ik ben erg ingenomen met de
herhaalde bevestiging van de
minister dat ecologie grenzen kan
stellen aan economische groei.
Tegen de heer Ginjaar zeg ik, dat dit
niet het tegenover elkaar stellen is
van ecologie en economie. Maar
wanneer er keuzen gemaakt moeten
worden, kunnen ecologische
samenhangen randvoorwaarden
vormen voor de koers van de
economische ontwikkeling. Wat kan
anders "duurzaamheid" betekenen,
wanneer je het niet zo stelt?

Abstracte principes worden vaak
toegejuicht, aldus de minister
vanmiddag. Wanneer het concreet
wordt, gaat een ieder zich achter z'n
oren krabben. Dat bewijst voor mij
opnieuw dat de overheid in dezen
een niet te ontwijken verantwoorde–
lijkheid heeft en houdt. Ik wens de
bewindslieden van harte sterkte,
creativiteit en taaiheid toe in hun
werk.

De voorzitter Ik verzoek de
bewindslieden, hun gezamenlijk
antwoord binnen een halfuur af te
ronden.

D

Minister Alders Voorzitter! Wat het
milieu betreft, allereerst iets over de
staking in de zuivelindustrie. De heer
Baarda zei: ik heb de minister
daarover nog niet gehoord. Dat wil ik
hier eigenlijk zo houden. Maar

allereerst moest Rijkswaterstaat
antwoorden, omdat de FNZ een
vergunningaanvraag indiende voor
lozing in de Noordzee. Daarop moest
door ons publiekelijk geantwoord
worden. Voor het overige zijn er zeer
veel contacten. Die komen alleen
maar tot hun recht, als ik de hier
gestelde vragen niet beantwoord. Ik
hoop dat de Kamer mij hiervoor de
ruimte biedt. Want het opereren in
het onderhavige spanningsveld
veronderstelt primair het niet-treden
in een arbeidsconflict en toch
belangen aan de orde durven te
stellen. Ik hoop dus dat de Kamer
hier begrip voor heeft.

De heer Baarda (CDA): Uiteraard
heb ik daar begrip voor. Maar dit
neemt niet weg dat de minister waar
nodig toch de bereidheid zal tonen
om initiatieven te nemen.

Minister Alders: Mijn antwoord
impliceert dat ik al initiatieven
genomen heb en dat ik daarmee
voortga. Over de wijze waarop een
en ander gebeurt, wil ik echter zo
min mogelijk zeggen.

De heer Baarda heeft de nadruk op
de uitvoering gelegd. Daar ben ik het
volkomen mee eens. Het gaat niet
om nog meer doelstellingen, maar
om de vertaling.

Hij heeft ook nog iets gezegd over
de verhouding tussen ecologie en
economie. Voor een aantal ontwikke–
lingen in het ecologisch proces zijn er
zeker economische ontwikkelingen
nodig. Maar dit betekent niet dat mijn
stelling omgedraaid mag worden. Ik
blijf dus zeggen dat ecologie grenzen
kan en soms moet stellen aan de
economische ontwikkeling. Als wij
het hebben over een duurzame
ontwikkeling, houdt het woord
"duurzaam" nog steeds een
dynamisch proces in. Daarin zit
alleen niet meer die dynamiek die er
altijd al was en die de rest wegdruk–
te, want er zijn grenzen aan het
geheel. Sommigen noemen dat in de
nota grenzen aan de groei en
anderen formuleren dat anders. Over
de ideologieën heen, zie je nogal
eens een aantal zaken bij elkaar
komen. Soms zijn die keuzes
daadwerkelijk aan de orde. Ik zeg dat
ook aan het adres van de heer
Pitstra. Wie de Nota gewasbescher–
ming leest, vindt daarin precies het
dilemma. Daarin staat dat bepaalde
stoffen in Nederland niet meer
gebruikt mogen worden vanuit de
ecologie gezien. Dat betekent dat bij

de gewasbescherming sommige
stoffen rechtstreeks gekoppeld zijn
aan het bestaan van teelten. Als die
stof weg is, is die teelt weg. Dat is in
die nota uitgewerkt en daar is een
conclusie aan verbonden. Dat
betekent dat de ecologie voor gaat
boven de rest, want die teelten
kunnen in Nederland niet meer
voorkomen. Voor het overige
ontstaat er een spanningsveld voor
de hele sector, maar die keuze is
vandaag al op concrete vlakken aan
de orde.

Voorzitter! Ik ben het geheel met
de heer Baarda eens dat de Europese
component in de heffingen zeer
essentieel is. Op 26 mei hoop ik dan
ook dat wij in de gezamenlijk raad
voor milieu en energie een vergaand
besluit zullen nemen. Ik hoop dat
daar over de heffing een beslissing in
de trant van "go or no go" wordt
genomen. De opmerking van de heer
Baarda over het KCA heb ik breder
beantwoord. Voor het klein chemisch
afval zitten wij nu in de oplossings–
structuur. Daar hoort overigens een
verwerkingsstructuur bij die niet
alleen voor het klein chemisch afval
funtioneert maar ook voor de overige
delen. Vandaar dat ik antwoordde
met het tienjarenscenario, want wij
moeten natuurlijk wel blijven plannen.

Ik kom nu bij de opmerking van de
heer Baarda over convenanten en
vergunningen. Het convenant
basismetaal is bijvoorbeeld een
convenant tussen Rijk, provincies,
VNG, Unie van waterschappen aan
de ene kant en het bedrijfsleven aan
de andere kant. Daardoor is de
integratie met de vergunningverlener
erin opgenomen. Hooguit kun je je
afvragen of de VNG alle gemeenten
kan vertegenwoordigen, maar ik
meen dat dit risico te overzien is.

De heer Ginjaar zei dat de
maatschappelijke discussie niet
vermengd mag worden met de
tegenstelling tussen ecologie en
economie. Ik ben het daarmee eens,
zij het dat wij altijd in die discussie
terecht zullen komen. Maar wij
moeten er niet per definitie mee
beginnen. Ook tegen de heer
Schuurman wil ik zeggen, dat één
van de belangrijkste thema's in de
komende jaren is dat de één iets
versobering noemt, terwijl ik dat
graag vang onder het begrip
verspilling. Een deel van de discussie
gaat over het feit dat wij almaar meer
hebben, hetgeen ook overdreven is
voor datgene waarvoor het nodig is.
Dat is een opvallend verschijnsel. De
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hoeveelheid nutrlënten die wij
toevoegen aan de grond, heeft op
zich zelf met de groei van de planten
weinig meer te maken. Wij voegen te
veel aan de grond toe en dat is
kostenverspilling maar ook vanuit
ecologisch standpunt is het evenzeer
een verspilling. Dwars door alles
heen kun je zien dat veel onderwer–
pen in het milieu te maken hebben
met verspilling in grote omvang,
hetgeen een maatschappelijke
discussie met zich meebrengt. Soms
wordt zo'n afweging om financiële
redenen gemaakt. Steeds meer
mensen vinden het een verspilling
om een heel klein lampje te kopen in
een verpakking die minstens tien
keer zo groot is. De energie die nodig
was om een verpakking te produce–
ren overschrijdt het gebruik van het
lampje. Op dat thema zullen wij dus
moeten terugkomen.

De heer Ginjaar merkte nog op dat
de discussie over de GAVI wat
vreemd is. Hij vroeg zich af of de
minister niet meer middelen zou
moeten hebben. Het wetsvoorstel,
waarop ik een ingrijpende nota van
wijziging heb ingediend, ligt op dit
moment in de Tweede Kamer. Ik heb
daarin een aantal bevoegdheden aan
de minister toegekend. Ik moet
vaststellen dat dit onderdeel op veel
discussie kan rekenen. In de
schriftelijke reactie heb ik inmiddels
gezien dat velen het niet met mij
eens zijn maar ik merk nu dat ik enige
steun van de heer Ginjaar en van zijn
partij krijg.

Voorzitter! De heer Ginjaar sprak
over het draagvlak en de heffingen.
Ik constateer dat er enige spanning
in zit. Ik heb dat ook eerlijk toegege–
ven. Dat geldt niet alleen maar voor
energie. Het is een illusie om te
denken dat als wij spreiden over de
onderwerpen, het draagvlak te
realiseren is. Na de energieheffingen
op water zal opnieuw blijken dat er
enige belangen in het geding zijn.
Soms zullen wij zelfs constateren dat
een aantal van de zeven onderteke–
naars van de brief over de energie–
heffing, straks bij de waterheffing tot
dezelfde categorie zullen behoren. Ik
denk dan aan de papierindustrie.

Dan de C02-problematiek, waarbij
ik een paar elementen moet samen–
voegen. Ik begrijp de redenering van
de heer Zijlstra best, maar ik heb
toch het idee dat wij begrippen door
elkaar heen gooien. Het voorzorg–
sprincipe betekent dat wij nu
maatregelen moeten nemen. De "no
regret-discussie" in het kader van

het milieu houdt in dat er maatrege–
len moeten worden genomen die niet
alleen effect hebben op het onder–
deel waarover het gaat, maar die
tegelijkertijd effect hebben op
meerdere elementen. Er moet dus
met name gezocht worden naar
maatregelen die zowel in het kader
van de verzuring als in het kader van
andere termen, dus ook de termen
die in het kader van het klimaat aan
orde zijn, gebruikt kunnen worden.
Die maatregelen moeten dan bij
voorrang in het beleid worden
neergelegd.

De maatregelen die in het C02-
pakket van nu tot de eeuwwisseling
zijn vastgelegd, zijn vanuit geheel
verschillende invalshoeken in het
milipubeleid aan de orde. Het verhaal
van de heer Zijlstra gaat vooral op op
het moment dat wij geïsoleerd voor
het onderdeel klimaat, dus enkel en
alleen daar zijn effect vindend, beleid
gaan formuleren. Dan zijn wij
overigens over de eeuwwisseling
heen. Ik blijf dan ook in deze fase
met hem van mening verschillen. Dat
is ook de reden waarom wij in onze
klimaatnota er sterk de nadruk op
leggen dat het IPCC zijn werkzaam–
heden moet voortzetten, dat alles op
alles gezet moet worden om de
onzekerheden te verkleinen. Daar zijn
wij grote voorstanders van. Maar in
die eerste fase lopen de beleidsmid–
delen die je kiest en de effecten
daarvan wel tegen elkaar weg. Op
het moment dat de discussie
gevoerd gaat worden, waarvan al
sprake is in de klimaatnota, over het
feit dat na 2000 de normale midde–
len niet meer voldoen, komt de vraag
aan de orde of het wel verstandig is
als je in de winter in Nederland
tomaten koopt die ook in Nederland
geproduceerd zijn, of dat dat niet
meer mogelijk zou moeten zijn. Dan
wordt het beleid voor 100%
toegesneden op het klimaat en dan is
die afweging geen wetenschappelijke
afweging meer, maar een politieke
afweging pur sang, omdat het dan
een geïsoleerde maatregel is. Maar in
de fase waarin wij nu zitten, is er juist
door het zoeken naar de combinatie
van effecten sprake van die "no
regret-discussie", waar ik een
voorstander van ben. Dat is de reden
waarom ik tegen de heer Ginjaar heb
gezegd, dat je dan ook vanuit dat
principe beleidsmaatregelen moet
durven beoordelen.

De heer Zijlstra (PvdA): In het
algemeen ben ik het wel eens met

wat de minister nu zegt. Maar wat hij
zegt, komt in feite neer op mijn
pleidooi voor een energiebesparings–
beleid en niet op een C02-uitstoot-
bestrijdingsbeleid. Het beleid dat zich
richt op bestrijding van de C02-uit-
stoot heeft namelijk twee bezwaren.
Het eerste bezwaar ertegen is dat je
daarmee dubieuze energiedragers
een grotere kans geeft, namelijk
energiedragers zoals kernenergie, die
geen C02-uitstoot hebben. En dat na
Tsjernobyl nota bene!

Mijn tweede bezwaar ertegen is
dat als, wat ik alleszins voor mogelijk
houd, over vijf of tien jaar blijkt dat
het C02-probleem eenzelfde
probleem is als dat probleem van de
naderende ijstijd van 20 jaar geleden,
als het dus inderdaad een mode-on–
derwerp blijkt te zijn geweest,
daarmee ook de motivatie voor
energiebesparing de grond in wordt
geboord. Want dan zal men teleurge–
steld zijn, dan zal men de inspannin–
gen die men zich getroost heeft uit
naam van de bestrijding van C02-uit-
stoot met de nodige scepsis gaan
bekijken. Het is veel verstandiger om
nu op energiebesparing te koersen
en niet op de bestrijding van
C02-uitstoot.

Minister Alders Wij hebben in de
grondslagnotitie laten zien dat het in
de heffingen opnemen van de
combinatie van de energie-inhoud–
grondslag en de C02-grondslag het
mogelijk heeft gemaakt om die "no
regret-politiek" uit te voeren. Op het
moment dat het op die manier wordt
gedaan, valt te constateren dat ook
aspecten zoals S02 en NOx op een
voldoende manier vertegenwoordigd
zijn in de heffing die wordt losgelaten
op de verschillende soorten brand–
stoffen. Dus ook daar geldt die
redenering nog voor. Je behoeft dus
niet te verbijzonderen.

Ik voeg hieraan toe dat de heer
Zijlstra mij ogenblikkelijk aan zijn zijde
vindt in de redenatie dat niemand de
C02-problematiek en de klimaatpro–
blematiek moet misbruiken om
daarmee andere zaken te legitime–
ren. Ik behoor absoluut tot de
tegenstanders van degenen die
zeggen: Er moet klimaatbeleid
gevoerd worden en dus moet er
kernenergie zijn. Als wij met elkaar
accepteren dat wij in het milieubeleid
aan ketenbeheer doen, dus kijken
naar de effecten van de wieg tot en
met het graf, geldt dat voor alle
sectoren, ook voor uranium. Dan
moet dus niet alleen naar het
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produktieproces zelf gekeken
worden, doch ook naar de milieu-ef–
fecten aan de winningskant, de
milieu-effecten van hetgeen tijdens
de produktiefase gebeurt en de
milieu-effecten van hetgeen er
daarna gebeurt. Hetgeen daarna
gebeurt, behoort tot het slechtst
onderzochte deel. Wij moeten niet
vergeten ook in het middenpad te
kijken naar vervuilende eenheden die
verbonden zijn aan energiedragers
die dan wèl worden ingezet. Dat was
mijn benadering.

De heer Ginjaar heeft ten aanzien
van de genetisch gemodificeerde
organismen gevraagd, of daarop het
voorzorgprincipe ook niet moet
worden toegepast Ik heb gezegd,
dat wij ten opzichte van het normale
risicobeleid bij de GGO's de zaak
eigenlijk hebben omgedraaid.
Normaal stelt het risicobeleid
algemene grenzen. Binnen die
grenzen is het speelveld bepaald. Dat
is niet het geval binnen de GGO's.
Daarbij staat de veiligheid absoluut
voorop. ledere vergunning die na
toetsing verleend wordt, beperkt zich
namelijk tot de fase waarvoor die
toetsing heeft plaatsgevonden. Er is
dus een toetsing voor iedere fase.
Dat is de extra veiligheidsklep. Die
keuze hebben wij gemaakt, omdat wij
bezorgd zijn. Wij moeten toegeven,
dat de GGO's op een aantal terreinen
belangrijk materiaal hebben opgele–
verd. Er zijn echter ook risico's. Die
risico's kunnen door het stapsgewijs
vergunning verlenen beheerst
worden. Dat doen wij omdat wij
menen nog lang niet in die fase te
zijn waarin één algemene vergunning
verleend kan worden.

De heer Schuurman (RPF):
Voorzitter! Risicobeheersing is in de
techniek van het anorganische — de
Delftse techniek - best mogelijk. Ik
zal de minister graag bijvallen als hij
zegt, dat dit stap voor stap moet
gebeuren. Met betrekking tot de
technologie van de levende werkelijk–
heid heeft de minister eens op een
vraag van alle fracties geantwoord,
dat bepaalde risico's niet overschre–
den mogen worden. Het merkwaar–
dige doet zich echter voor dat in de
levende werkelijkheid een plafond
van risico's niet wordt geaccepteerd.
Als levende organismen zich
ontwikkelen op een manier die wij
niet wensen, doorbreken deze onze
van tevoren vastgestelde plafonds.
Dat is het verschil in gedrag tussen
de wetten van het anorganische en

het organische. Naar mijn mening
vormt dit een extra zorg met
betrekking tot de risico's voor GGO's.

Minister Alders: Die extra zorg is er
bij mij. Misschien kan ik tegelijkertijd
ingaan op een andere vraag van de
heer Schuurman. Hij vroeg mij
namelijk internationale activiteiten in
dezen te ontplooien. Dat gebeurt al
en zelfs zeer actief. Bijvoorbeeld ten
aanzien van het kwekersrecht en het
octrooirecht heeft Nederland zich
ingezet om te komen tot gedragsver–
anderingen en tot het inbouwen van
veiligheidssystemen. Ik ben best
bereid de Kamer nader te informeren
over hetgeen wij in dezen aanvullend
doen. Er wordt natuurlijk met grote
belangstelling gekeken naar de mate
waarin wij in Nederland dat risico– en
stappenbeleid invullen.

De heer Schuurman (RPF): Voor die
toezegging ben ik de minister
dankbaar. Neemt de minister in
internationaal verband ook actie met
betrekking tot de problematiek van
de genetisch gemanipuleerde
bacteriën? Die zijn immers inmiddels
toch gevonden in het milieu, terwijl
deskundigen vijftien jaar lang
beweerd hebben dat dit niet mogelijk
was! Ik denk dat vele wetenschap–
pers daarvan geschrokkken zijn. Dat
heeft de minister misschien de
laatste dagen toch ook wel gemerkt?

Minister Alders: Misschien is het
goed dat ik mij nogmaals in deze
materie verdiep, voordat ik u
antwoord, mijnheer Schuurman.

Hetgeen de heer Ginjaar opmerkte
over de begroting, ging op toen wij
de begroting en het wetsvoorstel
indienden De discussie met de
Tweede Kamer heeft opgeleverd, dat
de heffingen niet meer verbonden
zijn aan de inkomsten van de
begroting van deze bewindslieden.
Het kabinet heeft uitgesproken dat
de inkomsten van de heffingen nu
algemene middelen zijn en dat milieu
in de toekomst uit de algemene
middelen wordt gefinancieerd. Indien
het wetsontwerp uiteindelijk niet
door de meerderheid van deze Kamer
zal worden gesteund, betekent dat
een gat in de algemene middelen en
een tekort voor de gehele rijksdienst.
Dat heeft de minister van Financiën
vorige week in de Kamer ook gezegd.
Daarmee is een deel van de proble–
matiek van de geachte afgevaardigde
opgelost. Wel zou hij dan kunnen
zeggen dat in de Miljoenennota, in

het totale dekkingsplan, een voor–
schot is genomen op de behandeling
van een wet. Die wet moest hier nog
aan de orde komen.

De heer Ginjaar (VVD): Voorzitter!
Dus de minister zegt zeer expliciet,
dat de opbrengst van de milieuver–
bruiksbelasting voor ailerlei andere
doeleinden gebruikt kan worden.

Minister Alders: Zo zou u de
strekking ervan kunnen vertalen. Ik
kan op mijn beurt weer zeggen: het
valt op dat de inkomsten van de
heffmgen gehjk zijn aan de totale
uitgaven op de rijksbegroting voor
het milieu. Ik wijs er wel op, dat het
een wens was van alle fracties,
inclusief die van de heer Ginjaar, om
aan de specifieke kwaliteit van deze
minister, namelijk dat hij eigen
inkomsten genereert, een eind te
maken. Wat is daarvan het effect?
Als de minister van Financiën de
incasseur wcxdt, kan de opbrengst
ook besteed worden aan financiering
van de kinderopvang van mevrouw
d'Ancona. Theoretisch is dat
mogelijk.

De heer Ginjaar (VVD): Het is juist,
voorzitter, dat wij een bepaalde wens
hadden. Wij zijn het echter volstrekt
niet eens met de uitwerking van die
wens, maar hierover zullen wij nog
uitvoerig komen te spreken.

Minister Alders: Dat begrijp ik. Dan
kom ik toe aan een reactie op de
opmerkingen van de heer Zijlstra. Hij
heeft wederom gesproken over de
kostenanalyse. Ik ben het eens met
de kostenanalyse, maar probeer met
een bepaalde inzet te handelen. Ik
hoop dat de OESO voor ons aanvul–
lende middelen heeft. Ook de
discussie in de Verenigde Staten vind
ik zeer interessant. Wat heb ik
namelijk beweerd? Degene die de
milieuverbruiksruimte als een bubble
ziet en daarbinnen als het ware
verhandelbare emissierechten wil
hebben, moet daarvoor een organisa–
tie hebben. Voor de Verenigde
Staten is dat eenvoudiger dan voor
een groep staten die op dat punt
geen enkele band met elkaar hebben.
Daarom was de suggestie terecht,
hiervoor de EG te gebruiken. Mag ik
de leden dan wijzen op het C02-con-
cept van de Europese Gemeenschap?
Daarbij is sprake van burden sharing.
Stabilisatie in het verband van de
Europese Gemeenschap wordt in
2000 bereikt op het niveau van
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1990, niet omdat dit de termijn is
voor elk EG-land, maar omdat
Nederland, Duitsland en Denemarken
op min 5 moeten gaan zitten,
Frankrijk, Italië en Engeland op 0,
maar Spanje, Portugal, Griekenland
en lerland met een stijgingspercenta–
ge mogen werken. De optelsom
daarvan betekent een nulstabilisatie.
Bij die burden sharing wordt wel
degelijk uitgegaan van een bubble.
Met deze situatie moeten wij ervaring
opdoen. ledereen moet wennen aan
het idee van de verhandelbare
emissierechten, die als het ware
binnen die bubble mogelijk gemaakt
kan worden. Ik ben daar niet op
tegen, maar wijs er slechts op.

Ik heb gesproken over de kwestie
van de C02. De heer Zijlstra zei dat
de milieuexperts het snel met elkaar
eens zullen zijn. Dat was ook de
reden waarom ik destijds de heer
Böttcher heb uitgenodigd om op te
treden als erespreker. Dat heb ik heel
bewust gedaan. Ik ben namelijk zelf
van mening, dat degene die het
tegenovergestelde beweert, altijd
uitgenodigd moet worden Het gaat
hierbij om een punt dat voortdurend
aan de orde is. Ik heb overigens de
tekst die op al die bijeenkomsten die
wij hebben georganiseerd om de
twijfel weg te nemen, aan de orde
was, laten bundelen In een boekwerk
over het wereldklimaat. Dat boek–
werk heeft de titel: Nederlandse
visies, reacties en commentaren. Ik
zal dit boekwerk aan deze leden doen
toekomen. Hierin zijn alle teksten
gebundeld die aan de orde waren in
de discussies die wij voor bespreking
van dit onderwerp hebben georgani–
seerd.

Dan kom ik toe aan een reactie op
de opmerkingen van de heer Pitstra.
Op sommige punten maakte hij
fantastische opmerkingen die
weliswaar uitmonden in hct wccrgc—
ven van een zeer uitvoerige benade–
ring. Ik zal daartoe niet overgaan.
Wel wil ik erop wijzen, dat één
moeilijkheid ook voor hem te
overwinnen is.

Bij de discussie over het miüeube–
leid gaat het vaak om de vraag: is het
in een democratie mogelijk om een
milieubeleid te voeren puur op grond
van de duurzaamheidsgedachte?
Vaak is het antwoord op die vraag
"neen". Weliswaar ben ik nu in mijn
weergave beknopt, maar dat was de
heer Pitstra ook. Men zou ook nog
kunnen vragen: is dat beleid in een
democratie mogelijk? De heer
Schuurman heeft erop gewezen, dat

ik tot de sociaal-democraten behoor.
Dat tweede woord is bewust door mij
gekozen Ik heb geen andere keus, en
de heer Pitstra heeft dat ook niet,
dan voortdurend bezig blijven met
mensen te overtuigen. Als je de
mensen niet kunt overtuigen van de
noodzaak van een milieubeleid en
ook niet van de noodzakelijke
veranderingen in het economisch
stelsel waarover de geachte afge–
vaardigde ook heeft gesproken,
komen de veranderingen niet tot
stand. Wel zou dat mogelijk zijn als ik
kan dwingen, maar dat is mijn keus
niet. Dat heb ik al aangegeven, maar
dit brengt enige beperkingen aan aan
de mate waarin je tot je formulerin–
gen kunt komen. Let wel: de overige
veranderingen zijn nog steeds
diepgaand. Als ik mag verwijzen naar
welk deel van de agrarische sector
dan ook, kan men zien hoe ingrijpend
de gevolgen zijn geweest van de
discussie. Daarbij is gezegd wat er
zou moeten gebeuren. Dat is echt
een wezenlijk andere bedrijfsvoering
dan ooit tevoren.

De MER-rapportage die wij hebben
laten maken over het tienjarenscena–
rio schetst de voor– en nadelen van
verbranden en de voor– en nadelen
van storten. Dat wil niet zeggen dat
ik verbranden tot iets geweldigs
verklaar. Integendeel, het moet zo
beperkt mogelijk gebeuren. Ik ben
het ermee eens dat, als je verbran–
dingsinstallaties bouwt, je zelf de
aantrekkingskracht oproept. Dat is de
reden, zoals ik de heer Ginjaar
antwoordde, voor het maken van een
tienjarenscenarïo: geen planvorming
voor ieder gebied op zichzelf, want
dan heb je het al georganiseerd;
neen, een landelijke planning, een
minimale inzet waardoor die
aanzuigende werking niet optreedt
en eventueel accepteren dat storten
en niet verbranden de correctiefactor
is. Maar op die manier wordt de
discussie toch iets uitgebreider
gevoerd dan nu even leek. Er zijn veel
experts op dit punt en er staan ook
wat meningen tegenover elkaar. Wat
de vergelijking met vuilstorten
betreft, zegt u in het artikel: het gaat
de lucht in en dan is er een pro–
bleem, het gaat de bodem in en dan
is er geen probleem. Ik weet het niet.
Tien jaar nadat wij iets gestort
hebben, ontdekken wij wel eens dat
iets een probleem is. Dan is er echt
een probleem.

De heer Pitstra (Groen Links): In
nieuwe stortplaatsen leg je natuurlijk

heel goede folie, er is gecontroleerde
stort, het percolaat vang je op en dat
reinig je. Je laat het natuurlijk niet de
bodem ingaan. Filters kunnen echter
nooit alle dioxines tegenhouden. Dat
is het verschil.

Minister Alders: Maar daar moet je
veel meer voor doen. Ik moet ervoor
oppassen dat ik niet aan de andere
kant ga beweren wat u aan de ene
kant beweert. Laten wij in vredes–
naam voorzichtig zijn. Als het gestort
is, dan hebben wij in ieder geval een
meer beheersbare situatie vanuit het
milieu gezien. Ik waag het zeer te
betwijfelen of wij dat met zekerheid
durven uit te spreken. Ik denk dan
niet aan de Coupépolder, waar
70.000 vaten liggen en waarvan
iedereen maar moet afwachten wat
erin zit en wat de effecten zijn. Daar
heb ik het dan niet over. Maar die
slinger zit er soms in. Soms moet je
dat tegen elkaar durven te zeggen.
Bovendien heeft verbranden nog een
kwaliteit, namelijk dat je het ook kunt
gebruiken om energie op te wekken.
Die afwegingen komen dan ook
voortdurend aan de orde. Het spijt
mij erg om dat te moeten zeggen.

De heer Schuurman spreekt over
de opgezweepte technologische
cultuur. Dat is inderdaad een heel
belangrijk punt. Je kunt zelfs
aantonen dat de winst die wij de
afgelopen tijd hebben geboekt op het
milieugebied door de beweging die
daarnaast op gang is gekomen weer
wegloopt. Dan heb je het over een
bredere afweging. Ik heb in eerste
termijn al geprobeerd dat te erken–
nen. Zijn opmerking over voormalige
Oostbloklanden in Centraal– en
Oost-Europa steun ik van ganser
harte: meerdere keuzes, maar dan
wel alert zijn op dat punt.

De heer Velinga heeft gezegd: om
radicaal te zijn moet je een vijand
hebben. Ik denk dat wij door helder
te maken in welke eigen afwegingen
wij zitten en wat wijzelf in het geding
brengen misschien nog wel eens een
beweging op gang krijgen waar velen
met welke ideologische achtergrond
dan ook zich samen in kunnen
vinden. Dat zou wel eens de duur–
zaamheidsfilosofie kunnen zijn.

D

Staatssecretaris Heerma Voorzitter!
De heer Spier spreekt over de
kwestie van centraal of decentraal
volkshuisvestingsbeleid. Bij de nota
is heel bewust gekozen voor een
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decentrale ordening en aanpak vanuit
het diepere besef dat er grote
verschillen zijn op regionale en lokale
woningmarkten in de verschillende
delen van het land. Om de komende
jaren tot optimale keuzes te komen
op het terrein van de volkshuisves–
ting, moet je keuzes maken aan de
hand van lokale en regionale
omstandigheden.

De heer Spier vindt het jammer dat
de SEV is gedecentraliseerd. Ik denk
dat dit een misverstand is. De SEV is
een landelijk opererende zelfstandige
stichting, gevestigd in Rotterdam. Zij
is gelieerd aan de experimenten van
de rijksoverheid, maar ze kan ook
ingeschakeld worden door anderen.
Dat is een van de belangrijke
instrumenten in het volkshuisves–
tingsbeleid om juist daar waar
gedecentraliseerd is niet steeds
opnieuw het wiel uit te vinden, om
experimenten te doen en tot
innovatie en kennisoverdracht te
komen.

Het Rijk, aldus de stelling van de
heer Spier, moet waken voor
kwaliteit. Door middel van het
Bouwbesluit op basis van de
Woningwet worden eisen gesteld
aan minimale kwaliteit op basis van
veiligheid en gezondheid; ikverwijs
naar de discussie rond het Bouwbe–
sluit. Ook via experimenten worden
randvoorwaarden gecreëerd, zoals in
onze wetgeving op het gebied van de
ruimtelijke ordening. Daar sluit het
gedecentraliseerde volkshuisves–
tingsbeleid op aan. Het Rijk moet
echter niet uitsluitend de verant–
woordelijkheid voor de kwaliteit
dragen. De geschiedenis van de
volkshuisvesting laat toch zien dat er
grote dingen tot stand zijn gekomen
op het gebied van de kwaliteit ervan,
juist in de gedecentraliseerde
verhoudingen. Als voorbeeld noem ik
Amsterdam-Zuid, maar er zijn veel
meer voorbeelden te noemen. Ik heb
er vertrouwen in dat in een gedecen–
traliseerde aanpak voldoende
woningen zullen worden gebouwd.

Ik ga niet twisten over de vraag of
Almere en Amersfoort uitzonderin–
gen dan wel regel zijn. Als er een
aansporing is om nog meer energie
te steken — gedecentraliseerd of
centraal — in het denken over de
kwaliteit van de woningen en de
woonomgeving, zeg ik dat je daar
soms architecten voor nodig hebt.
De laatste stelling van de heer Spier
laat ik voor zijn rekening. Ik zou hem
niet durven te verbeteren op dat

punt, wat overigens niet wil zeggen
dat ik het met hem eens ben.

De heer Baarda sloot aan bij het
kwaliteitsaspect, genoemd door de
heer Spier, door aandacht te
besteden aan de woningbouw in de
jaren zestig. Daar zouden we het nog
wel over eens kunnen worden, maar
ik memoreer een zin uit de bijdrage
van de heer Spier, die erop neer–
kwam dat massawoningbouw nog
steeds kenmerkend is voor de
volkshuisvesting. Voorzitter! Dat gaat
mij te ver.

De heer Baarda (CDA): Om misver–
standen te voorkomen: ik sluit mij
daarbij aan. Toen ik sprak over
massabouw, heb ik dat gedateerd, en
verwezen naar de zestiger en
zeventiger jaren.

Staatssecretaris Heerma: Daar zijn
we het over eens. Dank voor de
nadere aanvulling.

In z'n algemeenheid wil ik zeggen
dat je sowieso twijfel moet hebben
aan één overheersende (denk)rich-
ting als het gaat om woningbouw en
kwaliteit. Ik laat dan liever duizend
bloemen bloeien. Er zullen wel eens
lelijke bloemen bij zijn, maar je weet
dan ook dat er heel mooie exempla–
ren bij zijn! Ik heb dat vertrouwen in
decentraal genomen beslissingen.

De vraag van de heer Baarda over
de juridische basis kan ik nog niet
beantwoorden, omdat ik nog geen
finaal oordeel heb over de stelling
van de VNG. Een enkele gemeente
heeft zich gemeld, en ik ben daarover
in gesprek met de VNG. Ik probeer,
voor zover er discrepanties zijn in de
verdeling over de gemeenten van het
budget voor 1992, nu 1993 erbij
komt - aangezien de decentralisa–
tiedatum op z'n vroegst 1 januari
1994 is — die weg te nemen. Ik wil
daar overigens ook het bestuursak–
koord bij betrekken. Hier moet ik het
op dit moment bij laten, althans wat
dit punt betreft.

Ik kom toe aan het fonds voor de
dorps– en stadsvernieuwing. Ik heb
op verzoek van de VNG de inwoners–
grens gekozen, om tot een harmoni–
satie te komen, tot een duidelijke
indeling van rechtstreekse en
niet-rechtstreekse gemeenten bij de
verschillende regelingen. Ik heb de
VNG meegedeeld dat wat mij betreft
bespreekbaar is of weer naar een
andere grens moet worden overge–
stapt. Dat is een punt dat na
"Belstato" aan de orde komt, bij de
herziening van de sleutel. Het

politieke doel van Belstato is, in de
dorpen en in de steden de klus van
de dorps– en stadsvernieuwing af te
maken. Daar kan maar één richtsnoer
voor zijn, en dat is de behoefte, zoals
die is omschreven m Belstato. Daar is
geen verschil van mening over.

Ik wil de heren Talsma en Pitstra
bepaald niet tegen elkaar wegstre–
pen, hooguit hun conclusies in hun
bijdragen aangaande het huurbeleid.
Ik ben zelfs bereid dat politiek te
wegen, en wel naar het zetelaantal.
De beoordeling van de kwaliteit van
hun argumenten laat ik graag aan de
beide sprekers over. Ik heb de tijd
niet om op alle suggesties en
voorbeelden van de heer Talsma in te
gaan. Ikwil hem in overweging
geven, de cijfermatige voorbeelden
die hij noemde, nog eens in de
beschouwingen te betrekken, want ik
heb de indruk dat, waar hij mij
desgevraagd wees - dank daarvoor
— op bezuinigingsmogelijkheden, die
voor een groot deel behoren tot de
categorie van nog te betalen
rekeningen. Daar kan niet op
bezuinigd worden. Het gaat om de
grootste posten die hij noemt,
namelijk de bedragen van respectie–
velijk 800 mln. en 1,2 mld. Helder is
— in die zin is het een tempodiscus–
sie — dat naarmate de inkomensont–
wikkeling dat toelaat, wij toemoeten
naar meer kostendekkende verhou–
dingen, en de middelen van de
overheid beschikbaar moeten stellen
voor mensen met de smalle beurs.
Dat was ook de stelling van de heer
Talsma. Hij heeft in eerste en tweede
termijn gezegd dat daar niet zijn
prioriteit lag.

De heer Pitstra kwalificeert het
door hem bepleite woonlasten/inko–
mensysteem als een rechtvaardig
systeem. Die conclusie is mij te snel
getrokken. Ik wil niet het tegenover–
gestelde beweren, want dan zou ik te
snel zijn. Ik wil wel op één aspect
wijzen. Als men aan mensen op basis
van hun inkomen en enigszins
corrigerend voor de kwaliteit, laat
betalen, zullen er velen zijn die
zeggen: voor die prijs wil ik een
andere woning. Die zal er dan echter
niet zijn, althans niet op korte termijn.
Voor zover die wel gebouwd wordt,
zal dat leiden tot grote kapitaalver–
nietiging. Er zijn echter meer
argumenten dan ik in eerste termijn
en nu heb genoemd waarom ik niet
tot die keuze kom. Maar om dat in de
discussie af te doen met te zeggen
dat dit een rechtvaardig systeem is,
is niet terecht. Ik vind dat Volkshuis–
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vesting een bijdrage in het beleid
heeft te leveren tot rechtvaardige
verhoudingen in de samenleving. Ik
meen dat goed te kunnen verdedi–
gen.

Daarbij hoort ook, vanuit een zorg
voor een duurzame samenleving, het
consequent doorgaan met het op een
duurzame wijze bouwen. Daar vroeg
de heer Pitstra ook naar. Dat zal
echter — dat blijkt ook uit het
antwoord van de minister — niet in
twee jaar kunnen.

De beraadslaging wordt gesloten.

De twee wetsvoorstellen worden
zonder stemming aangenomen.

De vergadering wordt van 19.20 uur
tot 20.30 uur geschorst.

Aan de orde is de voortzetting van de
gezamenlijke behandeling van de
wetsvoorstellen:

- Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvang–
sten van hoofdstuk VIII (Minis–
terie van Onderwijs en Weten–
schappen)voor het jaar1992
(22300, VIII);

- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de ontvang–
sten van hoofdstuk VIII (Minis–
terie van Onderwijs en Weten–
schappen)voor het jaar1990
(Slotwet; derde wijziging)
(22248)

De beraadslaging wordt hervat.

D

Minister Ritzen: Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de geachte
afgevaardigden voor hun belangwek–
kende bijdragen. Ik antwoord vanuit
het besef dat de ontwikkeling van
kennis, inzicht en onderzoek en van
overdracht van kennis en inzicht,
maar ook van normen en waarden -
beter wellicht: overdracht van kennis
en inzicht, ingebed in de overdracht
van waarden en normen - van
levensbelang is voor een dynamische
samenleving. Ik heb het wel eens
genoemd: onderwijs als slagader van
de samenleving. Onderwijs als
belangrijk, misschien belangrijkste,
maar niet het enige mechanisme van
overdracht van kennis, inzicht,
normen en waarden.

Voorzitter! Over normen en
waarden is uitvoerig gesproken. Het
is treffend hoe dit thema aan de orde

werd gesteld vanuit de invalshoek
van het onderwijs en ook vanuit de
invalshoek van het onderzoek. Dit
gold vooral voor de opmerkingen
over de ethische aspecten van het
onderzoek. Aan beide onderwerpen
zal ik vanzelfsprekend uitvoerig
aandacht besteden. Onderwijsdebat–
ten gaan meestal over geld, structu–
ren, arbeidsvoorwaarden, wetten en
regels. Het lijkt erop alsof dit het
enige is. Ook in deze Kamer zijn de
onderwijsdebatten meestal op deze
onderwerpen gericht. In dat opzicht
is het ook voor mij een verademing
geweest, te horen dat hier aandacht
wordt gevraagd voor andere
elementen die bij het onderwijs horen
en die daar eigenlijk de kern van
vormen, zoals het opvoeden van of
het bieden van randvoorwaarden
voor de ontwikkeling van kinderen en
jonge volwassenen. Ik spreek
hierover in dezelfde traditie als
mevrouw Bot-van Gijzen, de traditie
van Comenius en Theo Thijssen. Er
zijn nog vele anderen die in dit
verband kunnen worden genoemd.

Ik heb in de afgelopen periode
aandacht gevraagd voor de kern van
het onderwijs: het geven van
mogelijkheden aan jonge mensen om
zich te ontwikkelen tot volwaardige
burgers. Onderwijs is voor een
belangrijk deel ook opvoeden.
Overdracht van kennis en inzichten,
ja zeker, maar dit dient steeds in het
kader van de opvoeding geplaatst te
worden. Wat mij betreft, gaat het er
absoluuut niet om, een nieuwe taak
toe te kennen aan het onderwijs. Ik
wil een wezenlijke functie van het
onderwijs aan de orde stellen en,
waar nodig en gewenst, die functie
helpen reactiveren. Nu druk ik mij
precies uit, zoals ik mij wil uitdruk–
ken.

Voorzitter! Waarom is dit thema nu
actueel? Ik kom terug op de be–
schouwingen naar aanleiding van het
gesprek dat ik heb gehad met het
dagblad Trouw. In de afgelopen
decennia is onze samenleving veel
veranderd. Mensen maken minder
deel uit van een collectief waaraan zij
hun waarden en gedragsnormen
ontlenen. Erzijn meer verschillen
gekomen in levensstijlen. Individuen
kunnen daaruit veel vrijer dan in het
verleden hun eigen keuzes maken.
Veel van de relaties en contacten
tussen mensen zijn ingebed geraakt
in professionele, collectief gefinan–
cierde instellingen en procedures.
Verantwoordelijkheid van die zelfde
individuen voor de keuzes die zij

maken voor gedrag ten opzichte van
anderen, kan daarmee vervagen. Ik
zeg niet dat dit gedrag hiermee
vanzelfsprekend vervaagt of dat de
keuzes vervagen. Ik zeg dat zij
zouden kunnen vervagen. Overal zijn
instanties voor, die de gevolgen van
iemands handelen kunnen opvangen.
In de welvaartsstaat zijn niet alle
rechten en plichten maar wel een
deel van de rechten en plichten van
mensen geanonimiseerd. Er zijn
rechten op diensten of inkomenso–
verdrachten van een anonieme
overheid, die als verschijningsvorm
en daarmee vaak als symbool het
"loket" kent. Er zijn ook veel plichten,
bijvoorbeeld in de sfeer van de
afdracht van belastingen en sociale
premies, die plichten zijn jegens iets
wat voor het individu als een
anonieme partij overkomt. Herken–
baarheid van rechten en plichten zal
daardoor ongetwijfeld moeilijker zijn.
Dit is wat mij betreft veel meer een
analytische dan een direct opiniëren–
de invalshoek. In feite wordt er meer
spankracht van de burger gevraagd
om zijn rechten in redelijkheid te
benutten en zijn plichten in redelijk–
heid te betrachten dan het geval is in
wat wij in de geest van Rousseau
individuele sociale contracten tussen
individuen onderling noemen.

Een punt wat hierbij onmiddellijk
aansluit, is individualisering. Individu–
alisering heeft ruim baan kunnen
krijgen, omdat de soms meer
bevredigende, maar — ik sluit hierbij
graag ook aan bij wat de geachte
afgevaardigde de heer Van Ooijen
naarvoren bracht - ook vaak zeer
knellende traditionele verbanden van
kleine gemeenschappen zich
oplosten in gestegen welvaart. Ik
beschouw dit met de heer Holdijk
nogmaals als een analyse en niet als
een oordeel. Voor zover er een
oordeel aan zo'n ontwikkeling
verbonden zou moeten worden, zou
ik kijken naar het saldo van plussen
en minnen en het daarbij graag eens
zijn met wat de heer Van Ooijen naar
voren bracht, namelijk dat dit een
positieve ontwikkeling is. Neem
bijvoorbeeld — de heerVan Ooijen
zei het ook - "armoede" in de
indringende klassieke betekenis van
het woord met associaties als
"honger", "te weinig voedsel",
"ontbreken van huisvesting" en
"afhankelijkheid van de welwillend–
heid van anderen". Wij kunnen
zeggen dat deze is uitgebannen, al is
relatieve deprivatie dat natuurlijk
zeker nog niet, evenmin als cumulatie
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van achterstanden. Deze ontwikkelin–
gen vragen wat mij betreft om een
hernieuwde aandacht voor waarden
en normen. Dit is ook een eerste
gedachtengang geweest achter het
op de agenda plaatsen van het
onderwerp "normen en waarden in
het onderwijs". Waarden en normen
zijn namelijk meer dan ooit juist
nodig, omdat gemeenschapszin
nodig is. Gemeenschapszin, maar
dan in nieuwe verhoudingen.

Naar de opvatting van het kabinet
is er onveranderd een behoefte aan
een hecht verankerd grondpatroon
van waarden en normen. Dat is in
veel van de verschillende gedachten–
wisselmgen die betrekking hadden
op de ontwikkeling van ons land, aan
de orde geweest, onder andere in de
brief van de minister van Binnenland–
se Zaken met betrekking tot het
minderhedenbeleid. Wij kennen zo'n
grondpatroon natuurlijk in afbake–
nende zin, namelijk de Grondwet en
meer in het algemeen de wet– en
regelgeving. Ik noemde dit in
"afbakenende" zin, omdat wetten en
regels datgene bevatten wat "moet"
of "niet mag". Hier is natuurlijk erg
veel ruimte tussen in termen van de
algemene, filosofische achtergron–
den.

Dat was een ankerpunt, ontwikke–
lingen in de samenleving en hieraan
gekoppeld de steeds blijvende
behoefte aan een grondpatroon. Ik
kom hier straks in een andere zin nog
op terug.

Een tweede element is dat het
onderwijs tot de traditionele mecha–
nismen voor de overdracht van
waarden en normen hoort. Wij
kunnen hier op twee verschillende
manieren naar kijken. De eerste
manier is dat onderwijs — bedoeld of
niet - normen en waarden over–
draagt via de voorbeelden die de
leerkracht stelt via datgene wat er in
de school gebeurt, ook datgene
overigens wat er in de interactie
tussen kinderen onderling gebeurt.
Kinderen brengen vaak meer tijd door
met de leerkacht in direct oogcontact
of woordcontact dan met hun
ouders. Dit is als empirisch feit toch
wel belangrijk. In dat opzicht is de
school, de leerkracht, een van de
meest stabiele elementen in het
leven van jonge kinderen. Er wordt
vaak over gesproken dat een grote
deel van de tijd wordt doorgebracht
met het kijken naar televisie, maar
televisie kan moeilijk als een stabiel
element worden beschouwd, want
daarop zijn steeds verschillende

beelden zichtbaar. Dat is één kant,
bedoeld of onbedoeld. Daarnaast is
er sprake van een duidelijk bedoeld
effect in de school in de zin van
overdracht van waarden en normen.
Bij het onderwijs gaat het immers om
opvoeden. Ik zeg dat graag in de
context van de oude sociaal-demo–
cratische opvatting van opvoeden tot
de "gansche" mens. Ik zeg mevrouw
Bot-van Gijzen na, dat onderwijs
meer is dan kennisoverdracht.

Vervolgens kwam in het betoog
van mevrouw Bot-van Gijzen de
vraag aan de orde of de school
beschikbaar moet zijn om de taak van
ouders over te nemen. Ook de heer
Veling vroeg specifiek aandacht voor
dat punt. Mevrouw Bot-van Gijzen
formuleerde het op een andere wijze:
moeten wij als samenleving het
onderwijs beschikbaar stellen om de
problemen van thuis op af te laten
wentelen? Dat kan mijns inziens niet
aan de orde zijn. Het gaat in dat
opzicht ook niet over een nieuwe
taak van scholen, maar over een
bestaande die, waar nodig, eventueel
geactiveerd moet worden. Het gaat
dan niet om reactiveren door de
overheid, maar door de school zelf.
De overheid zou daarbij echter wel
kunnen helpen. Dus geen overheve–
ling van taken van ouders naar de
school. Onmiskenbaar is wel dat de
overdracht van waarden en normen
thuis door de ouders - dat is de
achtergrond geweest van de
opmerking van mevrouw Bot-van
Gijzen en van de heer Veling — ook
nadrukkelijk een ontwikkeling
doormaakt. Waar vroeger ouders
zich vaak verenigd voelden met een
duidelijk herkenbare groep, ofte wel
sociaal, ofte wel godsdienstig, ofte
wel regionaal, is dat nu minder het
geval. Dat is ook een uiting van
individualisering. Vroeger waren er
duidelijk herkenbare groepen, met
duidelijke en uitgesproken normen en
waarden. Die tijd is voor de meeste
Nederlanders voorbij.

Naar aanleiding van de opmerkin–
gen van de heer Van Ooijen merk ik
op dat ik daar niet meteen een
perogatieve bijklank aan wil geven,
maar ik geef dit als analyse. Je kunt
niet anders concluderen dan dat ook
de pedagogische taak van de school
in een ander daglicht komt te staan.
Zonder afwenteling te accepteren,
wordt de pedagogische rol van de
school in feite wel indringender.

De term die ik graag wil kiezen
voor de rol van de overheid in dat
geheel is "helpen reactiveren". Dat is

dus geen pleidooi voor staatspeda–
gogiek. Als de heer Van Ooijen dat in
mijn interview met Trouw las, moet ik
onmiddellijk zeggen dat er een
communicatiestoornis is opgetreden.
Het is nadrukkelijk niet de overheid
die in de opvatting van het kabinet
scholen oplegt, welke waarden en
normen zij moeten hanteren en
overdragen. Er is, voor alle duidelijk–
heid, geen behoefte aan een nieuwe
agent van nationale opvoeding. Ook
de heer Veling maakte in die context
een aantal opmerkingen waar ik mij
goed bij kan aansluiten.

De associatie met staatspedago–
giek is er in mijn ogen echt een van
het verleden. Tegelijk is de overheid
toch wel degelijk partij, namelijk als
het gaat om de vraag of in voldoende
mate aandacht wordt besteed aan
verschillende aspecten van het
onderwijs, inclusief overdracht van
waarden en normen, zonder daaraan
te hoeven verbinden op welke wijze
scholen hun onderwijs vorm en
inhoud geven Dat is een traditionele
benadering van ons onderwijs die
ons in de meeste gevallen ook prima
bevalt. Dus scholen kunnen zelif
bepalen op welke wijze zij inhoud
geven aan waarden en normen. Dat
is een verworvenheid in ons land
waar soms wel eens naar verwezen
wordt als iets wat is voortgekomen
uit de schoolstrijd, de pacificatie. Er
wordt gezegd dat dit in een grijs
verleden is gebeurd, hetgeen wellicht
herijkt moet worden. Ik plaats dat zelf
graag tegen de achtergrond van
hetgeen zich eveneens in veel landen
om ons heen voordoet, namelijk de
beweging naar meer vrijheid van
keuze van ouders, gekoppeld aan
meer vrijheid van keuze voor scholen
om zelf inhoud te geven aan vorm en
inhoud van het onderwijs. In het
buitenland doet zich dus een
ontwikkeling voor waarbij men graag
het voorbeeld van Nederland
hanteert, een voorbeeld van hoe het
kan en hoe het in andere landen ook
zou moeten zijn.

Wanneer je kiest voor de benade–
ring van vrijheid van keuze en voor
vrijheid van onderwijs dan leidt dat
tot een grote variëteit en tot diversi–
teit in pedagogische benaderingen in
het onderwijs, ook als het gaat over
waarden en normen. Er ontstaat dan
een spanningsveld. Verschillende
geachte afgevaardigden hebben
daarover vragen gesteld die ik meer
beschouw als opmerkingen om aan
te geven dat dit spanningsveld vrij
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groot is. Mevrouw Bot en de heer
Veling spraken daarover.

De intense discussie die in onze
samenleving in het verleden heeft
plaatsgevonden over de aard van het
onderwijs en de rol van de Staat,
behoeft in mijn ogen niet te leiden tot
een angst om problemen in het
heden aan te pakken op een wijze die
past bij de hedendaagse situatie. De
historische ontwikkeling heeft een
bestel opgeleverd dat typisch op
verscheidenheid is toegesneden. Wij
hebben gekozen voor een bestel
waarin de pluriformiteit die in de
samenleving belangrijk gevonden
wordt, zowel in instituties beleden
kan worden, de scholen, als door de
instituties zelf, dat wil zeggen als
eerste door de openbare school en
als tweede door de bijzondere
school. Dat bestel heeft niet alleen
op basis van historische argumenten
bestaansrecht, maar zoals ik zojuist
7Bi Hnnr de ampirisrhe constatering
dat het een goed systeem is.

Het spanningsveld dat vervolgens
opdoemt, is het spanningsveld
tussen de behoefte aan een gemeen–
schappelijk patroon en de behoefte
aan variëteit en diversiteit. Het is
zeker wenselijk vanuit de continuïteit
van de samenleving — wij spreken
over een "samenleving" en niet over
"apartleving" — om enige gemeen–
schappelijkheid in een grondpatroon
te hebben. Om in sociologische
termen te spreken: er bestaat
behoefte aan enige gemeenschappe–
lijkheid in gedragscodes die perso–
nen hanteren waardoor zij herken–
baar en intuïtief snel aanvoelbaar
zijn.

Dat grondpatroon bestaat in de
afbakening van de wetgeving. Het
bestaat ook in algemeen onderschre–
ven waarden als tolerantie, respect,
eerlijkheid, mensenrechten en
dergelijke. Dat patroon wordt anders
dan in wetgeving, niet door de
overheid bepaald De overheid heeft
daarin geen rol. Individuen bepalen
dat zelf. Bij het onderwijs bepaalt de
school dat, voorzover relevant binnen
de school. Daar is dan ook alle
ruimte voor differentiatie. Het gaat
dus niet om een sausje over een
gemeenschappelijke oriëntatie, zoals
mevrouw Bot zei. De gemeenschap–
pelijke oriëntatie zelf is uiteindelijk
een keuze van de school.

Wat betekent dat nu voor het
onderwijs en voor de rol van de
overheid ten aanzien van normen en
waarden in het onderwijs? Ik heb al
eerder gezegd: wij gaan het bord niet

volschrijven. Ik wil wel het onderwijs
en de samenleving activeren om in
beweging te komen. Binnenkort hoop
ik hierover te spreken met de
onderwijsorganisaties. Ik ben van
plan, de kring waarin dit gesprek
gevoerd wordt, uit te breiden. In dat
gesprek wil ik komen tot afspraken
die uiteindelijk effect zouden kunnen
hebben op de praktijk van het
onderwijs. De keuzen en de verant–
woordelijkheden zijn daarbij aan de
betrokkenen zelf. Mijn verantwoorde–
lijkheid, zoals ik die zie, is het op
gang brengen van de ontwikkeling en
waar mogelijk, bijdragen aan
voorwaarden waaronder praktische
vormgeving kan plaatsvinden. Mijn
inzet bij de gesprekken zal ik
neerleggen in een uitnodigingsbrief
aan de organisaties Ik zal die brief
ook graag toezenden aan de leden
van deze Kamer.

Een aantal hoofdpunten heb ik al
genoemd. Ik zou daar een punt aan
willen toevoegen, dat uit onderzoek
een aantal malen naar voren is
gekomen en dat van cruciaal belang
blijkt te zijn voor een geslaagd
opvoedingsproces. Ouders en school
dienen langs dezelfde lijnen en
inzichten te werk te gaan. Gezocht
moet worden naar nieuwe mogelijk–
heden voor scholen en ouders om
actief betrokken te zijn bij elkaars rol
in de opvoeding. Ik denk dat in dit
opzicht door scholen en door ouders
veel geleerd kan worden van de
goede voorbeelden die in ons land
bestaan.

Ik zou hiermee dit onderwerp
kunnen afsluiten, ware het niet dat
de heer Veling nog een indringende
vraag heeft gesteld over cultuurrela–
tivisme. Dat is een moeilijk te
hanteren begrip. De tegenhanger,
het cultuurabsolutisme, is echter een
nog moeilijker doorvoelbaar begrip.
Om te preciseren: natuurlijk is er een
spanningsveld tussen eigen opvattin–
gen van individuen en groepen en
datgene wat anderen denken. Dit
spanningsveld wordt in verschillende
bijdragen onderkend. Voor mij is het
een essentieel bestanddeel van de
pluriforme samenleving. Binnen die
pluriformiteit mag iedereen vinden
dat de wijze waarop hij of zij de zaken
beziet de juiste is. Gelijkwaardigheid
van culturen is vervolgens een
belangrijk uitgangspunt, maar ook
enigszins dubbelzinnig. Er wordt mee
bedoeld dat de culturen een gelijk
moreel niveau hebben en dat
anderen openstaan voor de cultuur
en ervan willen leren. Het laatste lijkt

belangrijk, ook voor de politiek,
omdat het niet de uitdrukking Is van
een soort leven en lateri leven, maar
de uitdrukking van iets waarin actieve
interactie bevorderd wordt teneinde
het leren van elkaar te bevorderen.

Een recent proefschrift van de heer
Procee onder de titel "Over de
grenzen van culturen/voorbij
universalisme en relativisme" wordt
afgesloten met een hoofdstuk over
onderwijs in Nederland. Ik wil daaruit
graag een stukje citeren, omdat dit
juist met betrekking tot cultuurrelati–
visme van belang is. Het stukje luidt:
"Onderwijs krijgt met dit alles een
morele lading. Het dient meer in te
houden dan effectief voorbereiden
op de arbeidsmarkt. Het dient meer
te zijn dan een doorgeefluik van
bestaande (culturele) stelsels van
waarden en normen. Onderwijs zal in
de eerste plaats gericht moeten zijn
op een toekomst van interactieve
verscheidenheid.".

Samenvattend wil ik de geachte
afgevaardigden nogmaals danken
voor hun opmerkingen. Zij hebben
meer dan eens duidelijk gemaakt dat
de school opvoedt. Dat wisten de
leerkrachten natuurlijk al lang, maar
ik ga ervan uit dat zij het als een
steun in de rug ervaren dat ook
regering en parlement nu voluit over
die opvoedende taak spreken, met de
kanttekening dat zich daarbij
spanningen voordoen. Want laten wij
wel wezen, wij signaleren spanningen
en die worden ook in de school
waargenomen. Het helpt dan niet om
ze hier te ontkennen. Anders steken
wij de kop in het zand Deze gedach–
te geeft het kabinet een hernieuwde
impuls om op de eerder ingeslagen
weg voort te gaan.

Mijnheer de voorzitter! De stap van
normen en waarden in het onderwijs
naar de ethische aspecten van
wetenschappelijk onderzoek is niet
moeilijkte maken. Normen en
waarden liggen ten grondslag aan
handelen in verantwoordelijkheid. Zo
stelde, dacht ik, ook de heer
Schuurman het. Dit geldt voor
iedereen, maar in het bijzonder voor
degenen die met hun wetenschappe–
lijk onderzoek de horizon van anderen
bepalen. Ik heb met veel aandacht
geiuisterd naar de bijdrage van de
heer Schuurman over de notitie
Kader voor discussies over ethische
aspecten van wetenschappelijk
onderzoek. Deze bijdrage past in de
geest van deze notitie, namelijk
initiëren en stimuleren van ethische
discussies, en heeft eigenlijk een
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vergelijkbare rol als wordt waargeno–
men ten aanzien van de discussie
over waarden en normen in het
onderwijs.

De heer Schuurman stelt de vraag:
wat is ethiek? Hij concludeert dat de
notitie van de regering de smalle
benadering in ethische kwesties als
uitgangspunt kiest. Hij constateert
dat ook aan het eind, waar expliciet
wordt ingegaan op de mogelijke
inhoudelijke rol van de overheid in
ethische kwesties, maar stelt
gelukkig toch dat die bredere,
ehtische opstelling wordt gekozen.

Bij het definiëren van het begrip
"ethiek" heb ik onderscheid gemaakt
tussen de kritische reflectie op
normen en waarden en de inhoud
van de normen en waarden zelf.
Kritische reflectie op normen en
waarden is voor mij in essentie
hetzelfde als kritische reflectie op
verantwoord handelen. Blijkbaar is
mij echter een finesse ontgaan, die
de heer Schuurman ongetwijfeld in
tweede termijn nog aan de orde zal
stellen.

In het eerste deel van de notitie is
welbewust gekozen voor een
inperking tot ethische aspecten van
onderzoek. Die inperking betekent
niet dat ik de behandeling van
ethische en maatschappelijke
aspecten uit elkaar wil trekken. Dat
zou een misverstand zijn. De reden
is, dat voor de behandeling van
maatschappelijke aspecten er
inmiddels een zekere traditie bestaat,
alsook dat daarvoor voorzieningen
getroffen zijn. Voor de ethische
aspecten is dat veel minder het
geval. De gedachtengang van het
kabinet was, dat die achterstand
ingehaald moest worden. Vervolgens
zal er weer een verbinding met de
behandeling van de maatschappelijke
aspecten gelegd moeten worden.
Daarover ben ik het volstrekt eens
met de heer Schuurman. Daarom wil
ik dat de NOTA, Nederlandse
organisatie voor technologisch
aspectenonderzoek, de verantwoor–
delijkheid neemt voor het in de
notitie genoemde platform. Dat
schept de beste garantie voor een
integrale benadering van ethisch–
maatschappelijke vraagstukken, dus
niet van ethische en maatschappelij–
ke vraagstukken.

De brede benadering waar de heer
Schuurman het over heeft, heeft een
normatieve component. De overheid
moet zich volgens het kabinet juist
daarin terughoudend opstellen,
evenals ten aanzien van de inhoud

van waarden en normen in het
onderwijs. Aan het eind van de
notitie wordt gesproken over
situaties waarin de overheid een
standpunt moét innemen in ethische
kwesties. Daarbij wordt vervolgens
wel voor die brede benadering
gekozen. Alleen dan kan er namelijk
inhoud worden gegeven aan
begnppen die centraal staan als
criteria voor ethisch handelen. Ik
noem welzijn, respect en rechtvaar–
digheid.

Samenhang en diepgang zijn
nodig, aldus de heer Schuurman. Ik
ben hem er erkentelijk voor, dat hij
dit nog eens naar voren heeft
gebracht. Vervolgens stelt hij dat de
cultuurethiek ontbreekt in de notitie.
Ik benadruk dat de notitie zich in
zekere zin beperkt, en wei tot een
kader voor discussies over ethische
vraagstukken. Ik herhaal dat de
notitie dus niet ingaat op de inhoud
van die discussies. Voor de structu–
rering van die discussies worden wel
bouwstenen aangedragen. Een
daarvan is verdiepend onderzoek in
concrete ethische kwesties. Dat is
nodig, omdat voor veel van de
huidige vraagstukken niet kan
worden teruggegrepen op klassieke
benaderingen in de ethiek, die sterk
op de mens als individu gericht zijn.
Dat is ook door de heer Schuurman
opgemerkt. Wij stuiten op vragen
over onze verantwoordelijkheid
tegenover groepen, toekomstige
generaties, bij voorbeeld in de
milieudiscussie, alsook over de
intrinsieke waarde van het dier, de
natuur of onderdelen daarvan. Die
discussies mogen nooit tot een
massageproces verworden om
ontwikkelingen in de samenleving
geaccepteerd te krijgen. In dit
verband sluit ik mij helemaal aan bij
de opvatting die de heer Schuurman
ter zake heeft verwoord.

Tijdens de UCV in de Tweede
Kamer van 4 november 1991 over
deze notitie heb ik gezegd dat dit te
zeer een achteraf-benadering zou
zijn. De regering staat evenwel voor
een constructieve ethiek. Dit is in
feite ook het geval bij de technology
assessment. Dat wil zeggen: het
begeleiden van ontwikkelingen door
een ethische discussie in een
stap-voor-stap-benadering met het
oogmerk, de ethische dimensie mede
sturend te laten zijn voor de ontwik–
keling in kwestie.

Op twee plaatsen gaat de notitie
inhoudelijk in op ethiek. Dat is in de
lijst van onderwerpen waar ethische

vragen spelen en in de laatste
paragraaf over de rol van de
overheid. Daarbij speelt de cultuur–
ethiek wel degelijk een rol.

De prioriteitenstelling waarover de
heer Schuurman spreekt, behoort tot
de kern van het wetenschaps– en
technologiebeleid. Natuurlijk vindt
het in laatste instantie in het
parlement plaats. Die prioriteitenstel–
iing is een integrale afweging op
grond van maatschappelijke,
ethische overwegingen. Wat met
deze notitie is beoogd, is het
scheppen van voorwaarden voor de
versterking van die ethische dimensie
in die afwegingen.

De heer Schuurman heeft gezegd
dat er in de notitie erg veel gewezen
wordt op onrustbarende, zorgwek–
kende ontwikkelingen en dat de
gezichtspunten van de positieve kant
van de ethiek ontbreken. Dat is het
gezichtspunt van de verantwoorde–
üjkheid. Kenmerk van de onderzoek–
sontwikkelingen is dat ze ethische
discussies oproepen. Er is het
bekende spanningsveld tussen aan
de ene kant nieuwe kennis en
kundes, waarvan de draagwijdte
binnen de samenleving onduidelijk,
onbekend en ongedefinieerd is en
aan de andere kant de algemeen
aanvaarde waarden binnen de
wetenschap. In een maatschappij die
wetenschappelijk onderzoek
accepteert en gebruikt, is het een
positieve opgave, zo goed mogelijk
met dat spanningsveld om te gaan.
Onderzoekers behoren zich hiervan
bewust te zijn en zij behoren zich
daarom te reflecteren op de ethische
dimensie van hun werk. In de notitie
wordt de verantwoordelijkheid van
onderzoekers binnen de kaders van
het wetenschappelijk onderwijs, de
beroepsgroep, de onderzoeksinstel–
ling en het maatschappelijk midden–
veld besproken en worden acties
aangekondigd.

Ik kom nu te spreken over de
gevolgen die de bewust beperkte
scope van de notitie heeft voor de in
de notitie gepresenteerde vragen en
inventarisaties. De heer Schuurman
stelt dat het gepresenteerde
overzicht van gebieden waarop
ethische vragen spelen, een lijst is
van problematische situaties waar
onvoldoende het besef zou doorklin–
ken dat elk wetenschappelijk
onderzoek ethische implicaties heeft.
De bedoeling van de lijst was om te
illustreren wat voor soort typologie
van vragen je zou kunnen opstellen
Die biedt ruimte voor actuele maar
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ook voor toekomstige ethische
vragen. Ik heb gemerkt dat de
onderliggende typologie wat uit
beeld is geraakt door het accent in
de discussies op de concrete
voorbeelden. Juist een typologie laat
zien dat wel degelijk rekening is
gehouden met andere ethische
vragen dan die rondom biotechnolo–
gie van mens en dier. Ook de
biotechnologie van planten wordt
genoemd. Overigens kan ik ten
aanzien van dit onderwerp melden
dat er thans ambtelijk overleg
plaatsvindt over de instelling van een
commissie biotechnologie en ethiek
bij planten door de minister van LNV.
Daarnaast worden voorbeelden
gegeven van vragen betreffende
wetenschappelijke integriteit en de
uitwisseling van wetenschappelijke
kennis. Het gaat wel steeds over
potentiële probleemsituaties. Dat
komt omdat in die situaties direct
een rol van de overheid, bijna als
maatschappelijke makelaar, wordt
gevraagd

De heer Schuurman vreest een
beperking tot alleen de levensweten–
schappen en de hoog technologische
disciplines wanneer het gaat over
ethische commissies en de betrok–
kenheid daarvan bij het onderzoek. Ik
begrijp die bezorgdheid. Ethische
reflectie op de praktijk en conse–
quenties en onderzoek behoren deel
uit te maken van elke wetenschappe–
lijke opleiding. Zoals ik bij de
behandeling van de notitie in de
Tweede Kamer heb gezegd, zie ik
daarbij meer heil in het vervlechten
van de ethische dimensie in het
wetenschappelijk onderwijs dan
simpelweg modules ethiek, hoe goed
ik ook begrijp dat het niet altijd even
gemakkelijk is om ethiek te verweven
in een vak. Deze laatste modules
ethiek kunnen immers gemakkelijk
naar de marge van de opleiding
glijden en ook door studenten als
geheel separaat van de inhoud van
hun opleiding worden beleefd.
Uiteraard geldt dat voor elke
wetenschappelijke opleiding. Ikzal
die brede benadering ook aansnijden
wanneer ik met de vereniging van
samenwerkende Nederlandse
universiteiten over de notitie zal
spreken. Ik zal het zelfde opnemen
met de wetenschappelijke instellin–
gen. Dat geldt ook voor de zorg van
de heer Schuurman dat docenten
onvoldoende in staat zouden zijn, de
ethische dimensie van hun werk over
te dragen aan hun studenten.

De heer Schuurman presenteerde

het idee van een wetenschapsparle–
ment, waarin onderzoekers aan
burgers verantwoording afleggen
over hun werk en zij zich door deze
discussies bewust worden van de
maatschappelijke context waarin zij
werken. Daar waar het om parlemen–
taire taken zou gaan, controle op de
regering, wetsvorming en dergelijke,
kan geen ander gremium beter die
functie vervullen dan ons democra–
tisch gekozen parlement. Zeker in
deze Kamer zou dat aan de orde
moeten zijn. Maar daar waar het om
ethische aspecten van onderzoek
gaat, is het duidelijk dat regering en
parlement pas zinvol kunnen
handelen als een zekere uitkristallisa–
tie van de discussie heeft plaatsge–
vonden. Daarom zijn de functies die
de heer Schuurman met een
wetenschapsparlement in verband
brengt, het gevoelig maken van de
wetenschappelijke wereld voor de
ethische dimensies van haar werk en
een forum scheppen waar burgers en
maatschappelijke groeperingen de
onderzoekswereld ontmoeten,
absoluut noodzakelijk.

In de notitie wordt gepleit voor
dergelijke ontmoetingen in verschil–
lende settings, zowel op kleine schaal
als op grote schaal. Bij dat laatste
refereer ik aan de platformfunctie
waarvoor het initiatief bij de NOTA
wordt gelegd, de Nederlandse
organisatie voor technologisch
aspectenonderzoek. De gedachte is
dat de NOTA samen met andere
organisaties, zoals de Koninklijke
Nederlandse akademie van weten–
schappen, de Gezondheidsraad en de
sectorraden, overheid en onder–
zoekswereld gestalte geeft aan de
maatschappelijke discussies over
ethische aspecten van onderzoek. De
NOTA is bezig haar gedachten te
formuleren en betrekt daarbij de
KNAW, de Gezondheidsraad en de
sectorraden.

Op de opmerking die de heer
Schuurman maakte ten aanzien van
de macht van de meerderheid en de
rol van de overheid hierbij, heb ik al
gereageerd in het antwoord op de
schriftelijke vraag nr. 100. Om te
komen tot verantwoorde keuzen ten
aanzien van onderzoeksprioriteiten
dringt de heer Schuurman aan op
een verruiming van het blikveld van
de Adviesraad voor wetenschaps– en
technologiebeleid, de AWT. Ik maak
de heer Schuurman erop attent dat
aandacht voor de brede maatschap–
pelijke aspecten al tot de taak van die
AWT behoort. Daarnaast zijn er

natuurlijk nog andere actoren, zoals
sectorraden, die hun rol in de
ethische discussie ook oppakken.
Voorbeelden daarvan zijn de
meerjarenvisies van de RMNO en de
NRLO.

De heer Schuurman stelt in zijn
conclusies dat de door de notitie
bewerkstelligde departementale
integratie moet blijven bestaan.
Nationale activiteiten moeten worden
afgestemd op internationale
activiteiten, of zouden deze moeten
entameren. Ten slotte wordt
opgeroepen tot een brede, samen–
hangende benadering. Ik kan die
conclusies van harte onderschrijven.
Er is regelmatig contact tussen de
betrokken departementen op gang
gekomen, wat ook inderdaad zijn
vruchten afwerpt. Dit jaar wordt,
waar het gaat om het internationale
verband, samen met Portugal een
informele bijeenkomst met de
onderzoeksministers van de Europe–
se Gemeenschap georganiseerd. Ik
zal tijdens deze conferentie streven
naar een versterking van de ethische
discussie op het niveau van de
Europese Gemeenschap, zoals ik dat
ook heb gedaan bij het informele
gedeelte van de Onderzoeksraad van
25 november van het afgelopen jaar.
Ik dank de heer Schuurman voor zijn
steun bij de activiteiten van dit
kabinet op het terrein van de
ethische aspecten van onderzoek.

Ik wil nog graag twee specifieke
punten aan de orde stellen. Eén
daarvan is de vraag van de heer
Veling met betrekking tot het
Jeugdwerkgarantieplan en het
leerlingwezen. De heer Veling stelde
daarbij de vraag of de bewindslieden
de combinatie van Jeugdwerkgaran–
tieplan en deelname aan het
leerlingwezen niet mogelijk kunnen
maken. Het in de vraag geschetste
dilemma, te weten de keuze tussen
behoud van uitkering en deelname
aan het leerlingwezen op eigen
kosten, is in de ogen van het kabinet
feitelijk niet juist. In het kader van
een opleiding in het leerlingwezen
zou het bedrijf waar de praktijkoplei–
ding plaatsvindt moeten betalen voor
de leer-arbeidsovereenkomst. Dit
gegeven en het in de schriftelijke
beantwoording gesignaleerde risico
dat zo'n samenloop van JWG en
regulier leerlingwezen kan leiden tot
verdringing van het reguliere
leerlingwezen, maken een nadere
regeling op dit punt niet gewenst.

Ten slotte wil ik graag de heer Van
Boven dankzeggen voor de steun die
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hij heeft gegeven bij het realiseren
van een betere positie van de
leerkracht. Ik citeer daarbij een van
zijn uitspraken die mij zeer aansprak:
"Maar als de noodzaak in steeds
bredere kring wordt onderkend en
onderschreven (waarbij het gaat om
een verbetering van de salarisposi–
tie), dan zullen deze er via een
herschikking van de algemene
middelen op den duur wel moeten
komen." De VVD-fractie in de
Tweede Kamer was nog niet zo ver.
Ik dank de heer Van Boven voor de
steun die hij heeft gegeven aan de
lijn die het kabinet in dit opzicht trekt.

D

Staatssecretaris Wallage: Mijnheer
de voorzitter! Ik voel mij enigszins
beschroomd nu ik de Kamer moet
bezighouden met de beantwoording
van meer aardse en vooral praktische
vragen die zijn gesteld. Maar ja, ze
zijn wel gesteld, dus moeten ook
worden beantwoord.

Allereerst een reactie in het
algemeen op hetgeen de heer Van
Boven heeft gezegd. Ik vond de
grondtoon van zijn verhaal buitenge–
woon somber. In een aantal opzich–
ten is daarvoor wel een reden,
lettend op de positie van de leraar en
op de noodzaak om in één keer vrij
veel veranderingen tot stand te
brengen. Het doet echter onvoldoen–
de recht aan de veerkracht en de
inzet die ondertussen wel in het
Nederlandse onderwijsbestel worden
opgebracht. Het lijkt er een beetje op
alsof in het betoog van de heer Van
Boven de grote hoofdlijnen van de
aanpak rondom de basisschool
worden gezien als een soort ziekte–
beeld. Er gebeurt zoveel en dat is het
probleem. Het omgekeerde is echter
het geval. Er moet veel gebeuren
omdat dat oplossingen biedt. Onze
analyse is dat de aspiraties met
betrekking tot de basisschool
onvoldoende uit de verf zijn gekomen
onder andere doordat de basisschool
gemiddeld te klein is gebleven,
organisatorisch onvoldoende
draagkracht heeft en doordat er een
hele scherpe systeemscheiding is
opgetreden tussen speciaal en
regulier onderwijs. Die schaalverklei–
ning en versnippering aan de ene
kant en het feit dat je een leerling als
het ware eerst kopje onder moet
laten gaan in de basisschool voordat
hij in het speciaal onderwijs kleinere
groepen en grotere deskundigheid

krijgt aan de andere kant, maken het
noodzakelijk op beide terreinen
stevig in te grijpen. Waarom? Omdat
de basisschool, als er niet tot grotere
eenheden gekomen wordt, als die
systeemscheiding tussen speciaal en
regulier onderwijs niet wordt
weggenomen, iedere keer met te
weinig instrumenten haartaken moet
aanpakken.

De heer Van Boven heeft in zijn
speech tweemaal gesproken over
bezuinigingen die verkapt worden in
onderwijskundige teksten. Dan heb ik
toch echt nieuws voor hem. De
opbrengsten van de drie operaties
die wij hier doen, worden terugge–
sluisd naar de scholen. Allereerst de
fusies. De opbrengst van het tot
stand brengen van fusies waar dit
mogelijk is, wordt door het Sociaal
cultureel planbureau geschat op zo'n
200 mln. De schaalverkleining kostte
ieder jaar tussen de 20 mln. en de 30
mln. - kleinere scholen hebben nu
eenmaal kleinere klassen en derhalve
lopen de kosten per leerling op — die
uiteraard binnen het gegeven budget
verhaald werden op de reguliere
basisschool. Wij schaalverkleinden
ons de groepsvergroting in, heb ik
wel eens gezegd. Tegen die achter–
grond is een beleid dat ervoor zorgt
dat er geleidelijk wat grotere scholen
komen en dat de winst daarvan in
menskracht naar de scholen wordt
toegesluisd, een beleid dat absoluut
niet van het etiket bezuinigen mag
worden voorzien.

Op de tweede plaats de verhou–
ding tussen de speciale school waar
wel al die voorzieningen zijn en de
basisschool die die leerlingen
onvoldoende kan helpen. Het kabinet
heeft extra middelen beschikbaar
gesteld om het proces van "Weer
samen naar school" vorm te geven.
In het regeerakkoord is daarvoor 70
mln. extra uitgetrokken. Het beleid is
erop gericht om met de beschikbare
middelen zo te werken, dat, als er
minder leerlingen worden verwezen,
de winst daarvan wordt teruggesluisd
naar de basisschool simpelweg
doordat wij een formatiegarantie
afgeven voor de speciale scholen.
Krijgen die minder leerlingen dan
mogen zij toch hun leerkrachten
houden, mits die leerkrachten
ondersteunend gaan werken in de
basisschool.

Op de derde plaats het formatie–
budgetsysteem. Ik erken dat het
geen eenvoudige opdracht is voor de
scholen. Het was aanvankelijk
ingeboekt als een bezuinigingsopera–

tie. Doch dank zij het eerste conve–
nant met de lerarenorganisaties
zullen de komende jaren extra
convenantseenheden aan de scholen
worden toegekend en komen de
scholen er dus wat ruimer voor te
staan.

Ik ben het met de heer Van Boven
eens dat de hoofdlijnenaanpak veel
vraagt van de mensen. Ik bestrijd
echter ten enenmale dat dit als het
ware meer van hetzelfde is vanuit het
verleden geredeneerd: bezuinigingen
en zie maar waar het schip strandt.

Als wij deze jaren niet gebruiken
om de basisschool steviger te
maken, toe te rusten met een deel
van het speciaüsme van het speciaal
onderwijs, mogen wij niet verwach–
ten dat die basisschool die moeilijke
taken verricht. Het hoeft allemaal
niet tegelijk. Zeker na de gedachten–
wlsseling van vorig jaar vmd ik dat de
heer Van Boven dat beeld niet kan
oproepen. Ik wijs er bijvoorbeeld op
dat de invoering van de basisvorming
in het regeerakkoord was voorzien in
1991. Het is mijn besluit geweest,
neergelegd in een nota van wijziging
vlak na ons aantreden, om die termijn
in een keer op te rekken naar 1993,
zodat de scholen een tweetal
voorbereidingsjaren hebben,
gefaciliteerd en wel. Nu kun je
zeggen: dat is nog te weinig; er moet
nog een jaar bij. In dit verband wil ik
echter herinneren aan een uitspraak
van één van uw medeleden, de heer
Van Ooijen, die hij deed toen hij nog
in de andere Kamer zat. Hij zei toen
eens: men kan iets niet beëindigen
alvorens men het is begonnen. Dat
geldt hier ook: met een aantal zaken
moet men wel beginnen. Het in de
tijd vooruitschuiven van de aanvang
van het nieuwe bekostigingssysteem
en het in de tijd vooruitschuiven van
de betere toerusting van de basis–
school lossen geen enkel probleem
op. Het beeld waarmee men
aangeeft dat de problemen ontstaan
doordat men te veel tegelijk doet,
laat zich gemakkelijk omdraaien. Wie
nu nalaat om echt op een aantal
structurele vragen een structureel
antwoord te geven, is straks
laakbaar.

Voorzitter! De heerVan Boven
heeft met betrekking tot het FBS een
zeer praktische vraag gesteld over
artikel 35a van de WVO. Het is juist,
dat het in het kader van het FBS niet
meer zo is, dat scholen verplicht
kunnen worden om een deel van de
lessen in de bovenbouw door
tweedegraads leraren te laten geven.
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Het huidige artikel 35a van de WVO
biedt de scholen gedurende de
invoeringsperiode de ruimte om
langs deze weg eventueel voorko–
mende problemen op te lossen. In
het kader van de evaluatie van het
FBS, die toch moet plaatsvinden, ben
ik bereid de vraag te behandelen of
deze bepaling nog nodig blijft.

Voorzitter! De heer Van Boven
heeft een aantal opmerkingen
gemaakt over de positie van de
leraren. In de afgelopen tien jaar zijn
een aantal specifieke maatregelen
genomen. Ik noem de maatregelen in
de sfeer van de salarisstructuur
waarbij sprake was van verlaging van
de aanvangsalarissen, langere
schalen en salariskortingen. Daar–
naast was ook sprake van een
ontwikkeling, ook internationaal, die
het leraarschap tot een moeilijk vak
maakte. Men moet voorzichtig zijn bij
het zoeken naar oplossingen en
daarbij niet alles op de kaart van het
salaris zetten. De minister en ik zijn
er absoluut van overtuigd, dat aan de
gemiddelde salarisachterstand van
10% ten opzichte van andere
ambtenaren met dezelfde opleiding
iets moet gebeuren. Op dit punt sluit
ik mij dus aan bij de opmerkingen van
de heer Van Boven. Tegelijkertijd is
het echter nodig functiedifferentiatie
toe te passen en leraren uitzicht te
bieden op een andere rol in de
school. Maar, voorzitter, niet om
flauw te zijn: daar heb je wel een wat
grotere organisatie voor nodig. Wie
dus pleit voor functiedifferentiatie,
pleit voor professioneel personeels–
management; die moet niet tegelij–
kertijd praten over leerfabrieken. Die
moet het ook niet doen voorkomen
alsof enige schaalvergroting en enige
verbreding plotsklaps een gevaar
voor het onderwijs is. Die wat
bredere school maakt het mogelijk
om juist voor de leraren qua loop–
baan een aantrekkelijke route te
ontwikkelen. De prijs van de klein–
schaligheid is dat je per definitie
vastzit in het hokje dat je eens bent
binnengegaan.

Voorzitter! De heer Van Boven
heeft voorts gesproken over de
situatie bij de PABO's. Hij was daarbij
onnodig somber. Het feit dat ik de
Kamer niet heb gemeld hoe het
daarmee staat, betekent namelijk niet
dat er niets gebeurt. Bij de PABO's is
op dit moment sprake van een
buitengewoon intensieve ontwikke–
ling. Die ontwikkeling is zo vorm
gegeven, dat het HBO zelf op ieder
van de onderdelen waarover wij

hebben gesproken iets kan doen. Ik
denk aan: aandacht voor het jonge
kind, het meten van de kwaliteit van
de aspirant-leraar en het veel beter
nagaan of die bijvoorbeeld zeif op
het punt van grammatica en taal
voldoende is toegerust. Een reeks
van dat soort technische verbeterin–
gen worden feitelijk nu al op de
PABO doorgevoerd door middel van
een project van de HBO-raad. Nu al
wordt door tal van PABO's vormen
van specialisatie met betrekking tot
het jonge kind aangeboden. Men kan
niet zeggen dat dit als het ware
gegarandeerd en over de volle
breedte zijn beslag heeft gekregen.
Dat gebeurt als er sprake is van de
formele afronding van het proces.
Inhoudelijk is er echter veel gebeurd
in een relatief korte periode. Ik geef
een voorbeeld en denk daarbij aan de
vraag over het rekenen. De kwaliteit
van rekenen en wiskunde op de
PABO is verbeterd. Ik noem ook
andere zaken. Het aantal bevoegde
docenten is toegenomen. Veel
docenten op de PABO volgen
deskundigheidsbevorderende
activiteiten. Er zijn diagnostische
toetsen en bijspijkerprogramma's
voor studenten. Op de PABO's is
duidelijk meer aandacht voor het
Nederlands ontstaan. Heel veel
PABO's nemen nu in het propaedeu–
sejaar bij hun studenten diagnosti–
sche toetsen af die met name de
spelling betreffen. Ook als het gaat
om het jonge en oudere kind, is voor
de studenten nu al de gelegenheid
aanwezig om accenten aan te
brengen.

Voorzitter! In het betoog van de
heer Van Boven kwam het woord
"leerfabriek" voor. Gelet op de
internationale ontwikkelingen zie ik
toch liever niet, dat dit soort
terminologie in het debat wordt
gebruikt. Wij brengen iets bredere
organisaties tot stand, waarin
geïsoleerde scholen die anders
weinig perspectief zouden hebben en
die op de "markt" zeer kwetsbaar
zijn, worden ingebed. Tegen die
achtergrond, ook gelet op de
feitelijke schaal, is die terminologie
absoluut uit den boze. Zeker, er zijn
sectoren waar qua infrastructuur aan
grotere gehelen wordt gedacht. De
heer Van Boven wees op het
middelbaar beroepsonderwijs en het
hoger beroepsonderwijs. In het
voortgezet onderwijs — ook daar
troffen wij die terminologie aan — is
daarvan echter werkelijk geen sprake.
Overigens zijn het nog steeds de

betrokken besturen die kunnen
besluiten tot die verbreding over te
gaan. Het is geen beleid dat bij wet
wordt afgedwongen. Wij komen daar
bij de basisvorming vast nog over te
spreken.

Mijnheer de voorzitter! Ik moest de
heer Van Boven helaas betrappen op
een heel merkwaardige inconsisten–
tie in zijn betoog. In het begin zegt hij
over de tweedefasenota, de profiel–
nota: leraren krijgen niet eens de
gelegenheid er grondig naar te
kijken. Het is eigenlijk een verwijt dat
ik over de hoofden van de betrokke–
nen heen alweer iets nieuws bedenk.
Aan het eind van zijn betoog merkt
de heer Van Boven op dat het zo lang
duurt voordat die nota er komt en dat
het tijdpad wordt overschreden. Dat
is ook heel logisch, want wij hebben
extra tijd uitgetrokken om de mensen
in de onderwijspraktijk de gelegen–
heid te geven de nota te analyseren
en te bespreken. Ik ben er erg
dankbaar voor dat er zeer veel
reacties op de nota zijn gekomen. Ik
hoop de komende maand dat proces
af te ronden met een definitief
voorstel aan de Staten-Generaal.
Daarin zal de keuze voor de omwe–
gendiscussie, waarover de heer Van
Boven terecht een kritische opmer–
king maakte, in een wat scherper
perspectief worden geplaatst. Ook ik
heb er behoefte aan om die term niet
te pas en te onpas te laten gebrui–
ken. Ook in relatie met de rende–
mentsbekostiging zal de definitieve
nota op dat punt hopelijk een wat
exactere benadering geven en dus
geen aanleiding geven tot de
misverstanden waar de heer Van
Boven op wees.

De heer Van Boven heeft gespro–
ken over het procesmanagement. Het
klonk een beetje als iets heel engs,
iets heel ongezonds en iets waar je in
beginsel op tegen zou moeten zijn.
Mag ik beginnen met op te merken
dat het departement extern proces–
management organiseert, omdat wij
het werk liever wat dichterbij de
scholen organiseren dan binnen de
organisatie in Zoetermeer. Dat is het
basisbeginsel. Zowel bij SVM als in
Almere, waar zeker aanloopproble–
men zijn - geen misverstand
daarover - is toch het hoofdaccent
voor ons: die activiteiten zou je ook
op het departement kunnen doen,
maar het is voor de scholen toegan–
kelijker, het is overzichtelijker en het
staat dichterbij de onderwijspraktijk
als je het met procesmanagement
doet. Nu is de opsomming in zoverre
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een tikje misleidend van onze kant
dat ook een aantal interne procesma–
nagementfuncties wordt genoemd. In
dat opzicht hebben wij het probleem
dus groter voorgesteld dan het in
feite is.

Ik wijs er wel op — daar moeten
wij een afweging maken — dat
bijvoorbeeld het procesmanagement
"Weer samen naar school" een
procesmanagement van schoolbestu–
ren is. Dat is een heel unieke
constructie. Daar hebben wij de
uitvoering van een stukje gezamenlijk
beleid toevertrouwd aan de geza–
menlijke schoolbesturenorganisaties.
Ik zou daar geen negatief woord over
willen zeggen. Men heeft in een heel
korte periode een praktisch bedek–
kend landelijk netwerk van samen–
werkingsverbanden tot stand
gebracht. Wat is daar eigenlijk
tegen? Waarom moet het op een
soort lijstje staan van bedenkelijke
zaken? Er staat op: een voorbereiding
van de invoering van de tweedefase–
nota. De heer Van Boven zegt zelf
dat het zo van het grootste belang is
dat de mensen in de onderwijsprak–
tijk bij dat soort ontwikkelingen
worden betrokken. Daarom trekken
wij ook mensen aan om dat proces
vorm te geven. Je kunt hier niet twee
dingen tegelijk willen. Een behoorlijke
participatie is een ingewikkeld proces
met heel veel belanghebbenden:
lerarenorganisaties, vakorganisaties,
organisaties van besturen; een echt
complex veld. Als je zegt dat de
overheid zo'n hele herprogramme–
ring van de tweede fase niet op eigen
houtje moet doen, maar dat je de
mensen er echt bij moet betrekken,
dan moet dat ook niet in Zoetermeer
gebeuren. Dan ligt het ook voor de
hand om daar een paar mensen
specifiek tussen overheid en veld aan
het werk te zetten. Ik verdedig dan
ook met nadruk dat het zinnig is en
een behoorlijke meerwaarde heeft.

Ik grijp even terug op de discussie
over de hoofdlijnenaanpak rond de
basisscholen en de noodzaak om in
de komende jaren zowel in het
fundament van het voortgezet
onderwijs als in de bovenbouw toch
een paar principiële stappen te
zetten. Waarom doen wij dat
eigenlijk? Is dat een soort particuliere
hobby? Ambitie? De overheid die zo
nodig moet? Van mijn kant wil ik in
deze Kamer nog eens zeggen dat ik
de hoofdoorzaak zie in een vrij
dramatisch fenomeen, namelijk dat
het Nederlandse basis– en voortgezet
onderwijs de dynamiek van de

samenleving niet bij kan houden. We
zijn in een situatie terechtgekomen
waar door de organisatie, door een
gebrek aan professionaliteit, en door
een reeks van oorzaken, zoals het
tempo van de maatschappelijke
ontwikkelingen en de dynamiek die
daarin zit, de veranderingen in de
arbeidsmarkt en de diep ingrijpende
technologische en internationale
veranderingen het onderwijs
mderdaad, qua lesprogramma,
werkwijze en inspiratie naar de
leerlingen toe, onder grote druk
staat. Pas op de plaats maken is niet
het juiste antwoord op die dynamiek.
Het onderwijs moet in staat worden
gesteld, zelf met die dynamiek om te
gaan. Alleen mondige, zelfstandige
scholen, met een eigen budgetbe–
heer en met iets meer omvang,
waardoor ze organisatorisch gezien
een wat steviger draagvlak hebben,
zullen in staat zijn de aansluiting bij
de dynamiek van de samenleving te
vinden. Dat is de reden waarom dit
beleid inderdaad intensief is en veel
van mensen vraagt. Maar wie in zo'n
samenleving eigenlijk non-interventie
en uitstel predikt, heeft, meen ik,
onvoldoende oog voor de feitelijke
druk en de feitelijke maatschappelijke
omstandigheden waaronder en
waarin scholen moeten werken.

Voorzitter! Ik heb met grote
belangstelling geluisterd naar de
opmerkingen die mevrouw Bot heeft
gemaakt over de achterstandsbestrij–
ding. Zij heeft volstrekt gelijk met het
eruitlichten van dat onderwerp, en
met het in zekere zin hanteren als
lakmoesproef voor wat er tot stand
komt. Ik geef eerst antwoord op de
vragen over Weer samen naar
school. Na Pasen moet ik met de
Tweede Kamer een gesprek voeren
over mijn wetgevingsbrief, en het lijkt
me dan ook passend om eerst aldaar
de hoofdlijnen te bespreken.
Desondanks zal ik er ook vandaag
nog iets over zeggen. Weer samen
naar school beoogt om, eerder dan
wat nu mogelijk is, de capaciteiten en
de faciliteiten van het speciaal
onderwijs beschikbaar te krijgen in de
reguliere basisschool. Niet omdat
alle leerlingen daar per definitie
moeten worden opgevangen. In
Weer samen naar school is nadruk–
kelijk voorzien in de gedachte dat,
ook voor de langere termijn, een
afzonderlijke voorziening door
basisscholen in stand kan worden
gehouden. Maar er zit inderdaad één
principieel punt in — mevrouw Bot
wees daar al op - namelijk de vraag

of je rechtstreeks bekostigd speciaal
onderwijs moet hebben, met daarbij
per definitie een scherpe scheiding
waar je wel en niet die extra midde–
len kunt inzetten. Dat is de reden
waarom we nu met de aparte
rechtstreekse bekostiging op de
basisschool die deskundigheid van
het speciaal onderwijs niet kunnen
mzetten Dat is pas mogelijk nadat je
verwezen hebt. Dat is vaak voor
ouders en leerlingen een vrij
dramatische route, waarmee men
gedurende zo'n anderhalf jaar in de
problemen zit. Dan wordt men
verwezen, en dan krijgt men ook die
extra begeleiding. Weer samen naar
school beoogt dus dat dat tijdstip van
hulpverlening naar voren wordt
gehaald. Maar dan moet je wel de
twee sub-systemen, die nu juridisch,
bestuurlijk en organisatorisch
volstrekt van elkaar gescheiden zijn,
als communicerende vaten op z'n
minst met elkaar in verband brengen.
Dan moet op één plaats de regie
worden gevoerd. Inderdaad, ons
voorstel is: laat de basisschool de
volle verantwoordelijkheid dragen
voor de vormen van speciale hulp die
worden aangedragen. Daar is veel
weerstand tegen en veel ongerust–
heid over in het speciaal onderwijs. Ik
zal zeker de komende maanden
proberen om de genuanceerdheid
van die aanpak nader toe te lichten.
We gaan samenwerkingsverbanden
starten, we gaan extern evalueren, en
de manier waarop dat streefbeeld
uiteindelijk in de wet vorm moet
krijgen, en de eventuele wijzigingen
daarin die noodzakelijk zijn op basis
van onze ervaringen, moeten daarin
worden meegenomen. Zoals
mevrouw Bot het zei: het mag niet zo
zijn dat je als het ware nu een
streefbeeld in de wet zet, en dat
moet het dan ook zijn. Nee, de
bedoeling is - dat staat ook in mijn
brief — dat de hoofdrichting,
namelijk één stelsel van speciale zorg
in en rond de basisschool, wordt
ingeslagen, maar de vraag of je dat
vormgeeft, en zo ja hoe, moet
onderwerp van evaluatie zijn. Het is
dus zeer wel denkbaar dat er
uiteindelijk aanpassingen nodig zijn,
ook in dat streefbeeld. Maar je mag
zo'n indringend proces van verande–
ringen niet ingaan, als je als overheid
niet eerlijk zegt waar je op uitbent.
Wij zijn erop uit dat op termijn — dat
zal ver na 1995 zijn - LOM–, MLK–,
en lOBK-voorzieningen niet meer
apart rechtstreeks bekostigd worden
door de rijksoverheid, maar dat deze
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middelen aan de gezamenlijke
basisscholen ter beschikking worden
gesteld, die dan overigens voor
kwetsbare leerlingen die ze niet zelf
met deze instrumenten kunnen
helpen, nog steeds aparte voorzie–
ningen mogen maken. Maar dan
wordt die speciale voorziening een
voorziening van het basisonderwijs.
Dat is een keuze. Voor die keuze
staan wij nu wel, omdat ik denk dat
als je het proces ingaat met onduide–
lijkheid, je de betrokkenen absoluut
geen dienst bewijst. Maar de ruimte
om af te wegen, te evalueren en dat
middellange-termijnbeeld bij te
stellen, is er nadrukkelijk.

Er zijn nog opmerkingen gemaakt
over de regionale samenwerking. Ik
citeer mevrouw Bot: "In de tweede
plaats onze opvatting dat regionale
samenwerking tussen bijzonder en
openbare scholen niet in de plaats
kan komen van het uitgangspunt dat
er een dekkend netwerk van denomi–
natieve voorzieningen in stand dient
te blijven". Nu heb ik bij de onder–
handelingen over het "Weer samen
naar school"-akkoord twee visies
tegenover mij gehad. De ene was: u
moet als overheid garanderen dat er
uitsluitend per denominatie samen
wordt gewerkt. De andere was: er
zijn veel interzuilaire samenwerkings–
verbanden in ons land, u mag die niet
van bovenaf opbreken. De conclusie
aan het eind van die discussie is
geweest: laat het aan de betrokken
schoolbesturen over of ze in hun
regio samen willen werken over de
grenzen van het openbaar en
bijzonder onderwijs heen of dat ze
vanuit hun eigen denominatie hun
eigen samenwerkingsverband willen
opstarten. In driekwart van de
samenwerkingsverbanden heeft men
uiteindelijk gekozen over interzuilaire
samenwerking. Waarom? Omdat de
LOM-scholen heel vaak openbare en
bijzondere kinderen - a!s ik het zo
mag zeggen — opneemt. De
LOM-school is weliswaar PC of RK,
maar heeft in een overgroot deel van
de situatie een functie voor het
gehele omliggende onderwijs. Met
andere woorden, niet overal is die
zuilaire scheiding, als het om het
opnamebeleid gaat, zo scherp als
mevrouw Bot vooronderstelt. Kort en
goed, geen overheidsregulering van
bovenaf, niet kiezen voor het één of
het ander, maar aan de betrokkenen
overlaten hoe zij dat vormgeven. Er
is, als de betrokkenen dat willen, alle
ruimte om denominatief bij elkaar te

gaan staan. Dat gebeurt ook
regelmatig.

Mevrouw Bot heeft verder een
opmerking gemaakt over het feit dat
het teleurstellend is dat gewacht
moet worden op het advies van de
commissie-Van Kemenade, als het
gaat om de effectiviteit van ons
allochtonenbeleid. Wij geven in dit
land grosso modo zo'n 500 mln. per
jaar uit aan gerichte achterstandbe–
strijding. De effectiviteit van die
middelen staat al zeer lang ter
discussie. Ik meen dat het een goede
gedachte is geweest om een aantal
zeer deskundige mensen, onder
leiding van een oud-minister van
Onderwijs en Wetenschappen, dat
vraagstuk te laten doorlichten en
aanbevelingen te doen over de vraag
hoe daarmee moet worden omge–
gaan. De CDA-fractie is van mening
dat wij met de grote steden alvast
een invuloefening hadden kunnen
maken. In zeker opzicht is dat ook
gebeurd. Bijvoorbeeld bij de zij-in–
stromers hebben wij beleid ontwik–
keld. Dat beleid betreft op conve–
nantbasis de gemeenten die oudere
allochtone leerlingen, van 13, 14, 15
jaar, binnen krijgen en die tot
dusverre aan heel bureaucratische
regels vastzaten. Die gemeenten
krijgen nu via een contract extra
middelen, die ze vrij kunnen beste–
den. Daar zit dus een beetje de
gedachte in die mevrouw Bot heeft
neergelegd, namelijk dat die
gemeenten heel vaak wel weten hoe
ze het aan moeten pakken.

De gewichtenregeling is een
buitengewoon gevoelig onderwerp.
De scholen, niet alleen in de steden,
maar ook op het platteland, zijn
gewend aan extra formatie, al naar
gelang ze kwetsbare leerlingen
hebben. Wie daar wijziging in aan
gaat brengen - de heer Van Boven
kan zijn speech voor volgend jaar al
vast gaan schrijven — veroorzaakt
onrust, pijn, moeite, afweging. Maar
is dat een reden om dat onderwerp
niet op de agenda te zetten? Als je
weet dat het niet effectief is, moet je
het dan niet doorlichten? Mevrouw
Bot loopt daarop vooruit. Ik doe dat
niet. Ik zal ook zeggen waarom niet.
Ik meen dat het rapport van de
commissie-Van Kemenade ons
allemaal nog voor een paar fikse
afwegingen plaatst. Ik zal er een paar
noemen. Hoe verhoudt zich de
facilitaire stroom tussen platteland
en grote steden? Doen wij relatief
niet te veel op het platteland en te
weinig op de plaatsen waar de

brandhaarden van achterstand zijn?
Dat is geen gemakkelijk onderwerp,
want je pakt scholen faciliteiten af
die ze al heei veel jaren hebben Ik
zal nog een ander voorbeeld geven.
Wij behandelen het allochtonen–
vraagstuk als een achterstandsvraag–
stuk. Is het niet veeleer ook een
vraagstuk van identiteit? Mevrouw
Bot maakte terecht een opmerking
over culturele pluriformiteit en over
de noodzaak om heel zorgvuldig te
zijn in het taalgebruik. Er is dus alle
aanleiding om dit najaar op basis van
het rapport van de commissie-Van
Kemenade een indringende discussie
met elkaar te voeren over de
effectiviteit van deze middelen. Ik
ben er dus wel van overtuigd geraakt
dat het niet genoeg is om alleen met
de grotere gemeenten ad hoc
afspraken te maken. Wij moeten het
hele instrumentarium opnieuw
bekijken.

Ik deel dus de opvattingen en de
nuances die mevrouw Bot in haar
betoog legde als het gaat om het
intercultureel onderwijs. Ik meen dat
dat waardevolle opmerkingen zijn. Ik
zal er nog eens goed over nadenken
hoe wij dat verder in het beleid een
plaats kunnen geven.

Voorzitter! Onderwijs in de eigen
taal en cultuur. Inderdaad, de "c"
staat niet meer apart. Het gaat om
onderwijs in de eigen taal om te
benadrukken dat er een taalbeleid op
school moet zijn. Het leren van
Nederlands is een absolute noodzaak
om maatschappelijk vooruit te
komen. Tegeüjkertijd ervaren veel
jongeren het feit dat er thuis een
andere taal wordt gesproken als een
behoorlijke belemmering om goed
Nederlands te leren. Ook komen zij
als het ware tussen twee taalgebie–
den in te hangen. Een en ander
luistert nauw.

In de nota "Eigen taal" hebben wij
geprobeerd de nodige stappen te
zetten. Ik bevorder dat in de onder–
bouw van het basisonderwijs
tweetalig onderwijs wordt aangebo–
den, waarbij de "thuistaal" - in het
voorbeeld van mevrouw Bot het
Berbers — wordt of kan worden
gebruikt als ondersteuning van het
leren van Nederlands. Ik heb
anderhalf jaar geleden een school in
Schiedam bezocht waar op die
manier les werd gegeven. Ik ben er
echt van overtuigd dat leerlingen op
deze wijze beter Nederlands leren en
zich tevens vertrouwder blijven
voelen met de taal van hun grootou–
ders en hun ouders. Er valt op deze
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manier een redelijke onderwijswinst
te boeken.

Ik streef ernaar, de benodigde
OET-leerkrachten in Nederland op te
leiden, waardoor het probleem dat zij
het Nederlands onvoldoende
beheersen, zich niet meer voordoet.
Wij leveren op dit moment een
stevige inspanning om de kwaliteit
van de OET-leraar te verbeteren.
Leerkrachten Turks en Arabisch in
het voortgezet onderwijs krijgen via
bijscholing een bevoegdheid voor het
basisonderwijs. Die cursus is in
september 1991 gestart. Wij zijn
bezig met het opzetten van een
intensief nascholingsprogramma
voor aanvullende kennis van het
Nederlands van OET-leerkrachten.
Deze cursus is ontwikkeld en wordt
in 1992 opgezet.

Wij hebben instaptoetsen ontwik–
keld, zodat wij het niveau van de
kennis van het Nederlands kunnen
meten voordat wij in dit geval een
allochtoon voor de klas zetten. Er is
in overleg met de organisatie van
allochtonen nagegaan hoe de
instroom van allochtone leraren in de
lerarenopleiding kan worden
vergroot. Wij zullen een stevig pakket
aan nascholing organiseren voor de
nu functionerende OET-leerkrachten.
Op dit punt is tussen de CDA-fractie
en mij geen enkel verschil van
mening. Men moet goed Nederlands
spreken en men moet de kans krijgen
om dat te leren. Op enig moment
moet er echter een streep getrokken
worden. Het kan niet zo zijn dat
mensen die zelf gebrekkig Neder–
lands spreken, blijvend een rol spelen
in ons onderwijsbestel. In dat opzicht
is de verstrakking en de verscherping
wel degelijk onderdeel van het
beleid.

Ik vond in de opmerkingen van
mevrouw Bot over het bijzonder
onderwijs in relatie tot allochtonen
iets binnen sluipen, waarvan ik hoop
dat ik het verkeerd heb begrepen.
Het bijzonder onderwijs is vrij in het
aannemen van leerlingen. Dat is een
wezenlijk onderdeel van ons bestel.
De openbare school mag geen
leerlingen weigeren. Een en ander
leidt ertoe dat heel veel scholen van
bijzonder onderwijs een genuanceerd
toelatingsbeleid voeren. Het gevolg
is dat de openbare school vaak een
overmaat aan allochtone leerlingen
heeft. Mevrouw Bot zegt dat de
gemeenten nog veel meer moeten
doen, zoals ervoor zorgen dat
godsdienstlessen worden gegeven.
Zij vond de gemeenten op dit punt

nalatig en meende dat dit een
gemiste kans was voor het openbaar
onderwijs. Voorzitter! Met alle
respect, het openbaar onderwijs in
de steden levert een onvoorstelbare
prestatie op dit moment in het
opvangen van een overmaat aan
allochtone leerlingen. Dat hierin ook
de godsdienstdimensie een rol
speelt, is zeker waar. Daarvoor geldt
echter hetgeen voor elke godsdienst
geldt. Wij hebben vrij strikte regels in
dit land. De overheid moet warmte
en licht beschikbaar stellen om de
kerkgenootschappen in staat te
stellen godsdienstonderwijs te geven.
De overheid doet dat niet zelf. Ik vind
het puur een taak van de gemeenten
en niet van de rijksoverheid om te
bepalen op welke wijze met dit
fenomeen wordt omgegaan.

Voorzitter! Ik deel de opmerkingen
van mevrouw Bot over de leerplicht
en vooral die over de positie van
allochtone meisjes. Ik heb in een
aantal situaties mede bevorderd dat
er streng wordt opgetreden. De
aanscherping van de Leerplichtwet
die ik in procedure heb gebracht, is
ook niet kinderachtig op dit punt. De
wet zal uiteindelijk door deze Kamer
worden behandeld en mevrouw Bot
heeft dan zelf de gelegenheid om
haar te beoordelen op dit punt. Ik
heb in het wijzigingsvoorstel
sanctiebepalingen opgenomen, die
een stevige verstrakking van het
leerplichtregime inhouden. Kort en
goed: het hoort bij onze samenleving,
bij onze grondrechten dat mannen en
vrouwen voldoende toegerust
toetreden tot onze samenleving. Het
kan niet zo zijn dat welke gemeen–
schap dan ook, haar vrouwelijke
leden het recht ontzegt om zich
adequaat te scholen. De rijksoverheid
mag daarop aangesproken worden.
De gemeenten houden toezicht op
de Leerplichtwet, maar ik zeg
mevrouw Bot graag na dat wij
hiervoor met elkaar een verantwoor–
delijkheid hebben

D

De heer Van Boven (VVD): Mijnheer
de voorzitter! In tweede termijn wil ik
ingaan op een aantal concrete
punten. De minister heeft een
passage geciteerd uit mijn bijdrage
over de noodzaak dat de Nederland–
se samenleving zal moeten bepalen
wat onderwijs haar waard is en daar
enig licht menen te ontdekken tussen
de mening van de fractie van de VVD
in de Eerste en de Tweede Kamer. Ik

meen volstrekt ten onrechte. Ook de
Tweede-Kamerfractie heeft, voor
zover ik heb kunnen constateren, als
een feit aanvaard dat er een stevige
salarisachterstand in het onderwijs is
ontstaan. Alleen wilde deze fractie
beschikken over nog meer gegevens.
Het is ook haar taak om daarom te
vragen. De Eerste Kamer kan zich
meer beperken tot een algemene
tendens.

De staatssecretaris verwijt mij dat
ik onvoldoende recht doe aan de
veerkracht van de onderwijsgeven–
den. Integendeel, mijnheerde
voorzitter, ik heb een enorm respect
voor het feit dat deze onderwijsge–
venden, ondanks alles wat er op hen
afkomt, idealistisch genoeg blijven
om zich vaak voor meer dan 100% in
te zetten. Het grote bezwaar dat ik
hier naar voren heb gebracht tegen
het huidige beleid, is dat er te veel
op te korte termijn en tegelijkertijd tot
stand moet komen. Het is in de
organisatieleer een bekend gegeven
dat elke organisatie een beperkte
capaciteit voor reorganisaties heeft.
Dit, te zamen met het feit dat
reorganisaties een middel zijn en niet
een doel, maakt dat wel degelijk
gekeken moet worden naar de
maximumcapaciteit voor gelijktijdige
veranderingen. Naar onze mening is
die maximumcapaciteit op dit
moment overschreden.

De staatssecretaris heeft gespro–
ken over het feit dat enige schaalver–
groting onvermijdelijk is. Hij heeft mij
ook nooit horen zeggen dat ik dat
niet vind. Het grote bezwaar van mijn
fractie is de ongenuanceerde
schaalvergroting. Wij hebben er altijd
voor gepleit om schaalvergroting te
bekijken in het verband van platte–
land, stadsregio's en dat soort zaken.
Hij heeft elders ook gezegd "een iets
grotere schaal". Daar zal hij ons niet
tegenover zich vinden. Maar een
ongenuanceerde schaalvergroting is
een druk die op dit moment op het
onderwijs rust en nog op het
onderwijs afkomt, waardoor men niet
weet waar men aan toe is.

Ook het proces van "weer samen
naar school" heb ik niet als idee
bestreden. Integendeel, ik heb het
een loffelijk streven genoemd. De
manier waarop het thans echter
wordt aangekondigd en in eisen aan
het onderwijs wordt gepresenteerd,
maakt dat velen zich daar enorm
ongerust over maken, in mijn ogen
terecht. De staatssecretaris heeft
opnieuw het gedichtje dat hij van
mijn collega de heer Van Ooijen heeft
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geleerd en ook vorig jaar heeft
geciteerd, voorgedragen. Ik zeg dan,
natuuriijk, er moet wel aan sommige
vernieuwingen begonnen worden,
maar daarvoor moet wel de tijd
gegeven worden. Dat is het probleem
waarmee het onderwijs nu worstelt.

Ik ben blij met hetgeen de
staatssecretaris mij heeft verzekerd
over het basisonderwijs. Er is, zo zegt
de staatssecretaris, echt iets aan de
hand op de PABO's, de projecten van
de HBO-raad zijn volop in beweging
en een en ander vraagt alleen nog
maar om een afronding. Ik hoop dan
dat die afronding snel komt, want het
is een zaak die al vele jaren aan de
gang is en dat vraagt wel degelijk om
enige snelheid.

De staatssecretaris heeft mij
verweten dat ik mij inconsistent heb
uitgelaten over de nota inzake de
tweede fase. Enerzijds zeg ik dat het
onderwijs er nog niet eens behoorlijk
in is gekend en anderzijds zeg ik dat
de tweede fase wel sneller tot stand
moet komen, want een en ander
volgt na de basisvorming. De
inconsistentie is niet gelegen in mijn
gedachtengang, maar in het beleid.
Het is een feit dat in de opeenvolgen–
de fasen van het onderwijs —
basisonderwijs, basisvorming,
tweede fase — zaken er uit worden
gehaald en tot stand worden
gebracht, terwijl er nog onvoldoende
in gang is gezet op de overige
terreinen.

Ten aanzien van de project-manage–
ment-teams heeft de staatssecre–
taris mijn twijfels niet weggenomen.
Hij heeft geen antwoord gegeven op
de vraag, waarom hij aan de ene kant
toegeeft dat dit niet te vaak moet
voorkomen en aan de andere kant
geconstateerd kan worden dat er nu
acht zijn, waarvan er twee wellicht op
een wat andere wijze tot stand zijn
gekomen. Ook de vraag die ik heb
gesteld over de wijze waarop het
project-management-team prioritei–
ten ten aanzien van bestedingen kan
stellen en waarop die keuze dan
berust, is geen antwoord gegeven.

Ten slotte heeft de staatssecretaris
gezegd dat grote wijzigingen in
maatschappelijke verhoudingen om
veranderingen vragen, dat het
onderwijs die ontwikkelingen niet kan
bijhouden en dat wij niet in een
non-interventie mogen blijven steken.
Ik heb dat ook niet naar voren
gebracht. Waar ik steeds weer op
hamer, is dat ik een en ander niet wil
uitstellen, maar dat er een langere
periode van voorbereiding moet zijn.

Ik neem aan dat de bewindslieden
toch wel tijd hebben gehad om
vanavond de avondbladen in te zien.
In NRC Handelsblad is een artikel
opgenomen met als titel "Rectoren
wanhopig over komend schooljaar".
Het artikel sluit af met de zinnen:
"Maandenlang is het onmogelijk
geweest inzicht in de finesses van
het formatiebudgetsysteem te
krijgen. Bij veel rectoren is het
cynisme dat in de periode-Deetman
stilletjes het onderwijs is binnenge–
slopen weer iets groter geworden".

Als duidelijk voorbeeld van dat
cynisme wordt een advertentie
geciteerd die de Kennemer kring van
schoolleiders bij wijze van cynische
grap op 1 april jongstleden in het
Haariems Dagblad plaatste. Ik citeer:
"In de advertentie vroeg het
"Formatiebudget-College voor
Basisvorming" voor direct een
docent (e) verzorging. De aanstelling
was voor 0,38926 fte, het salaris zou
77,85 fre (schaal 10) bedragen. De
weektaak bestond uit 11 lesuren
(12,15 uur in het 45-minutenroos-
ter), de overige taken zouden 135
minuten in beslag nemen, exclusief
16 minuten ADV."

Voorzitter! Die advertentie was niet
van realiteit gespeend, zo zegt het
artikel. Het formatiebudgetsysteem
werkt met getallen tot vijf cijfers
achter de komma. In het nieuwe
systeem werken leraren 2317
minuten per week. Ik zal de citaten
niet voortzetten. Ik lees dat de
staatssecretaris een brief heeft
gekregen van de rector van een
Nijmeegse scholengemeenschap
over de enorme problemen van een
groeischool. Ik heb op die problemen
gewezen bij de invoering van het
formatiebudgetsysteem. Deze
groeischool krijgt er 80 leerlingen bij
en zou daarvoor 100 lesuren extra
moeten hebben. Door de frictie–
opslag krijgt de school er maar 15
uur bij. De staatssecretaris heeft op
deze brief niet geantwoord. Hij heeft
echter op een soortgelijke vraag van
het Tweede-Kamerlid Netelenbos
laten weten dat groeiende scholen
maar zouden moeten fuseren met
met opheffing bedreigde scholen.
Terecht wordt geconstateerd "dat de
staatssecretaris op deze manier via
een achterdeur dwingt, scholen te
fuseren terwijl de Eerste Kamer nog
niet heeft ingestemd met de
invoering van de basisvorming en
brede scholengemeenschappen." Wij
blijven daar grote bezwaren tegen
houden. Dit is weer een heel duldelijk

bewijs en illustratie van wat ik
bedoel: namelijk te veel tegelijkertijd,
onder omstandigheden die bepaald
niet optimaal genoemd kunnen
worden.

D
Mevrouw Bot-van Gijzen (CDA):
Voorzitter! Ik ben vanmorgen
begonnen met te vragen wat de
minister bedoelt met een heroriënta–
tie op de pedagogische taak van het
onderwijs. Hij heeft vanavond een
aanzet tot verduidelijking gegeven. Ik
constateer op een aantal punten
overeenstemming met de opvattin–
gen van de CDA-fractie. Het is
plezierig, dat te kunnen constateren.

Als ik het met eigen woorden mag
weergeven, zegt de minister dat ons
onderwijssysteem, geënt op plurifor–
miteit en vrijheid, een systeem van
exportkwaliteit is. Daarin val ik hem
van harte bij. Ons onderwijssysteem
heeft een voorbeeldfunctie voor het
buitenland.

De associatie met de staatspeda–
gogiek is volstrekt verleden tijd. De
CDA-fractie is dat van harte met hem
eens. Tegelijkertijd heeft binnen het
onderwijs een pedagogische
overdracht plaats van waarden en
normen. Dat gebeurt zowel bedoeld
als onbedoeld. De overheid is wel in
staat een steuntje in de rug te geven,
zo heb ik begrepen van de minister.
De overheid dient zich tegelijkertijd
bewust te zijn van het feit dat zij vrij
snel op glad ijs komt als zij zich op
dat terrein gaat bewegen. De
overheid mag wel eisen stellen aan
het formuleren van, maar nimmer
aan de inhoud van een pedagogische
visie, zo heb ik vanmorgen gezegd. Ik
constateer dat de minister dat met
de CDA-fractie eens is. Wij wachten
de brief af die naar de onderwijsor–
ganisaties gestuurd zal worden

De minister is niet ingegaan op de
heroriëntatie op de besturingsfiloso–
fie. Ik heb gevraagd of een heroriën–
tatie op de pedagogische taak van
het onderwijs tevens zou kunnen
leiden tot een heroriëntatie op de
besturingsfilosofie. Hij was het
ermee eens dat geen uitbreiding
gegeven moest worden aan het
takenpakket van de scholen.

Dan kom ik tot de staatssecretaris,
die sprak over Weer samen naar
school. Hoezeer wij het eens zijn over
het doel — zoveel mogelijk leerlingen
moeten binnen het reguliere
onderwijs hun plek kunnen vinden en
er moeten zo min mogelijk leerlingen
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naar het speciaal onderwijs — gaat
het ons één stap te ver om nu al te
stellen dat dit moet uitmonden in een
volledige integratie van beide typen
onderwijs. Daaraan wil ik voorlopig
maar vasthouden.

In het kader van het allochtonen–
beleid heeft hij gesproken over het
onderwtjs in eigen taal. Wij hebben
geen verschil van opvatting over de
noodzaak om zo goed mogelijk
Nederlands te leren. Ik heb gevraagd
welke effecten de bewindslieden
verwachten van het onderwijs in
eigen taal. Ik constateer dat de
staatssecretaris helemaal overtuigd
is van het nut van het onderwijs in
eigen taal. Dat stoelt op een bezoek
aan een school in Schiedam. Ik kan
mij het enthousiasme voorstellen als
je op een school geweest bent en in
de praktijk hebt gezien hoe een en
ander wordt ingevuld, maar ik vraag
mij af of dit niet een wat magere
onderbouwing is voor zo'n enthousi–
asme.

Er is sprake van een misverstand
als het gaat om het openbaar en
bijzonder onderwijs met betrekking
tot allochtonen. Ik heb op geen
enkele manier willen suggereren dat
het openbaar onderwijs zijn taak
richting allochtonen niet goed zou
invullen of zou willen invullen. Ik heb
alleen gesteld dat het de vraag is of
je, door sterk het accent te leggen op
het interculturele, wel recht doet aan
de pluriformiteit die er is binnen een
openbare school en met name
richting allochtonen. Dat is een
probleem binnen het openbaar
onderwijs en dat begrijp ik wel, maar
er is de mogelijkheid binnen het
openbaar onderwijs om godsdiens–
tonderwijs te geven als extra
faciliteit. Dat kan wanneer gemeente–
besturen een beetje ruimhartig zijn in
het toekennen van subsidies en de
scholen zelf het initiatief nemen om
ouders over die mogelijkheid te
informeren.

Wat de kwestie van de leerplicht
betreft, wacht ik af wat het wetsvoor–
stel ter zake te bieden heeft. Ik
constateer dat nog geen toezeggmg
is gedaan over het onderzoek,
waarnaar is gevraagd.

D

De heer Van Ooijen (PvdA):
Voorzitter! Ik ben de minister zeer
erkentelijk voor zijn reactie op mijn
bijdrage in eerste termijn.

Ik stel een paar dingen vast. Het
eerste is dat de minister dit debat in

vergelijking met al die debatten over
geld als een verademing heeft
ervaren. Dat is plezierig.

Ik stel verder vast dat de minister
en mijn fractie op een aantal punten
niet van mening verschillen. Dat
geldt met name voor het onderwijs–
systeem dat wij in Nederland kennen.
De minister heeft dit omschreven als
een systeem dat zijn bestaansrecht
op empirische gronden heeft
bewezen. Wij zijn het daarmee eens,
hetgeen overigens niet wil zeggen
dat niet hier en daar in de vormge–
ving wijzigingen gewenst kunnen zijn.

De minister heeft gezegd dat hij
geen normen en waarden wil
opleggen, maar dat hij wil reactiveren
wat kennelijk niet altijd voldoende
actief aanwezig is en er vroeger
wellicht wel was, maar nu in mindere
mate. Ik kan mij daarbij nog niet
voldoende voorstellen wat hij precies
wil. Immers, als je iets reactiveert,
stel je eerst vast dat het niet aan een
bepaalde maat voldoet waaraan het
zou moeten voldoen. Vervolgens
moet je vaststellen dat je na reactive–
ring ook in staat bent geweest om
iets in de wenselijke richting te
bewegen. Ik spreek uitdrukkelijk in
deze termen, omdat voor mij nog niet
helder is wat de minister zou willen
doen. Maar hij is van plan om een
brief te schrijven, waar wij ook kennis
van krijgen. Uiteraard ben ik gaarne
bereid, daarop te wachten.

Ik stel overigens tot mijn plezier
vast dat de minister nu uitdrukkelijk
heeft herhaald wat hij kennelijk in het
interview heeft bedoeld en wat door
mij niet als zodanig is begrepen. Ik
doel op de spiegel die hij zou
voorhouden. Hij wil dus inderdaad
dat de ouders en de scholen geen
normen worden opgelegd, dus geen
staatspedagogie, maar dat zij in zijn
spiegel datgene zien wat zij zelf
graag aan waarden en normen
gestalte wensen te geven. Hij had het
over een bord dat hij niet zelf vol
wilde schrijven, maar wilde laten
volschrijven. Wanneer is de minister
evenwel tevreden met wat er op dat
bord verschijnt? Hij zal daarvoor toch
bepaalde criteria moeten aanleggen.
Nogmaals, ik ben zeer benieuwd naar
de brief.

Toen ik de minister hoorde
spreken, moest ik denken aan een
wijze man aan wie af en toe vragen
werden voorgelegd, die hij niet
meende te moeten beantwoorden,
omdat hij dat graag aan de betrokke–
nen zelf overliet. Die placht dan te

zeggen: Weet je wat je doet, doe wat
je kunt. Ik wil deze wijze raad ook aan
de minister geven. Ik denk dat hij
slechts op verantwoorde wijze zal
slagen in zijn opzet om waarden en
normen in het onderwijs te stimule–
ren, wanneer hij het onderwijs
adviseert: Weet je wat je doet? Doe
wat je kunt!

D

De heer Holdijk (SGP): Voorzitter! Ik
dank de minister voor zijn reactie op
mijn inbreng. In deze termijn geef ik
een wat nadere explicatie van mijn
intenties.

Het debat over de norm– en
waardevorrnig heb ik willen plaatsen
tegen de achtergrond van het
gemeenschapsdenken dat onder druk
van de individualisering en het
wegvallen van de ideologieen staat,
alsook dat het staatsdenken wordt
ondergraven door internationalise–
ring en het tanende geloof in de
maakbaarheid van de samenlevmg en
dat het vooruitgangsdenken op de
grenzen van ecologie en economi–
sche groei is gestuit.

Ik ben altijd voorzichtig met het
gebruik van het woord "crisis". Maar
in dit geval moeten wij toch constate–
ren dat het cement en het fundament
van onze samenleving aan een
erosieproces onderhevig zijn. Wie
mèt mij de situatie ook zo taxeert,
behoeft niet meer overtuigd te
worden van de noodzaak van
bezinning op ons publieke ethos. Dat
de overheid en de bewindslieden van
Onderwijs en Wetenschappen dit
inzien en een bijdrage willen
(helpen) leveren, verheugt mij. Voor
de klippen en de valkuilen die in deze
discussie opdoemen, ben ik niet
blind. Wij hebben met een versplin–
terde maatschappij met grote
gevoeligheden te maken. Als ik niet
gesproken heb over de grondwette–
lijk gegarandeerde vrijheid van
onderwijs, over het onderscheid
tussen openbaar en bijzonder
onderwijs, over ontzuiling en
herzuiling, dan heb ik dat nagelaten
om geen barrières op te werpen
tegen het behoud of de totstandko–
ming van een minimum aan gemeen–
schapszin. We leven nu eenmaal in
een pluriforme samenleving waar
ruimte moet zijn voor ieders bijdrage.
Maar onnodige accentuering van
verschillen in cultuur kunnen het
samenleven onmogelijk maken. Ik
hoop dat de verschillen tussen de
minister en mijn fractie, die er
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natuurlijk zijn, geen beletsel zullen
blijken te zijn om onze samenleving
voor de ramp van een voortgaande
desmtegratie, met alle gevolgen van
dien, te behoeden.

Ik eindig, voorzitter, met te zeggen
dat één zwaluw nog geen zomer
maakt. Laten we hopen dat het
beestje niet vleugellam ter aarde zal
storten.

D
De heer Schuurman (RPF): Mijnheer
de voorzitter! Ik wil de minister
hartelijk bedanken dat hij zeer
uitvoerig mijn bijdrage heeft geanaly–
seerd en dat hij dat als reactie heeft
gedaan op mijn kritische analyse van
zijn notitie.

De zaak die aan de orde is, de
ethiekvan het wetenschappelijk
onderzoek en daarmee indirect ook
de ethiek van de toepassing van
wetenschap en de verbinding van
wetenschap met allerlei maatschap–
pelijke activiteiten, is een onderwerp
dat wij vanavond zeker niet zullen
afronden. Het is een onderwerp van
de lange adem. Ik zal te zijner tijd
nog eens rustig nalezen wat de
minister heeft geantwoord en ik hoop
er nog eens op terug te komen.
Waarschijnlijk zal dat in het beleids
debat van het volgend jaar zijn als
dat mogelijk is.

Inderdaad is de ethiek van
wetenschap en technologie een zaak
van lange adem. Ik herinner mij dat ik
zes jaar geleden in deze Kamer
pleitte voor een commissie die breed
de ethiek van de gentechnologie aan
de orde zou stellen van mens, dier en
plant. Voor de mens begreep men
het in die tijd meteen. Voor de dieren
heeft het wat langer geduurd en de
minister heeft vanavond aangekon–
digd, in navolging van minister
Bukman vorige week, dat er nu
eindelijk een commissie komt voor
ethiek van de gentechnologie bij
planten. Ik ben er erg blij om en ik
vind het een goede zaak. Alhoewel
wij over die ethische kwesties
natuurlljk niet allemaal gelijk denken,
vind ik het al erg belangrijk dat er
discussie over gevoerd wordt.

De minister zei op een gegeven
ogenblik dat hij zich niet kon vinden
in mijn omschrijving van ethiek
omdat datgene wat hij gezegd had,
ook ethiek was, namelijk de bezin–
ning op normen en waarden. M?ar de
minister vergat het woordje dat wel
in zijn notitie staat, namelijk de
bezinning op morele normen en

waarden. Ik wil ethiek zien als
bezinning op normen en waarden. Ik
denk niet dat onze standpunten
uitemdehjk ver uit elkaar liggen, want
hij heeft ook heel duidelijk gezegd
dat hij het over ethisch-maatschap–
pelijke dimensies wil hebben en dan
bedoelen wij eigenlijk hetzelfde. Maar
het is wel vreemd dat de verantwoor–
delijk niet te eenzijdig gericht moet
zijn op de bepaalde problemen die
gesignaleerd worden in de notitie Ik
wil dat toch nog eens onder de
aandacht van de minister brengen.
Het moet toch opvallen - het viel
ook op toen ik de notitie besprak op
de verschillende unlversiteiten - dat
al vrij snel in de discussies naar voren
kwam dat de ethiek heel erg negatief
wordt gezien. De ethiek wordt altijd
in verband gebracht met grensver–
leggend onderzoek. Dat is op zich
zelf al een probleem. Misschien
moeten wij wel zeggen dat als je
ethiek alleen maar met grensverleg–
gend onderzoek aan de orde stelt,
het gevaar dreigt dat die ethiek het
probleem van een veel groter
probleem wordt. Ik herinner mij dat
een hoogleraar in de systeemtheorie
zei, dat hij van mening was dat ethiek
er altijd in zat. Ik vond dat een heel
nuchtere constatering maar het is
een waarheid die veel mensen
moesten betrachten. Ethiek komt er
nooit bij, zit er altijd in! Er zit vaak
een verkeerde ethiek in. En als die
verkeerde ethiek ons met problemen
confronteert, denken wij dat wij een
ethiek nodig hebben. Maar wij
moeten eigenlijk kritischer kijken naar
wat wij gedaan hebben.

Daarmee is ook dat andere
gegeven aanwezig dat door een
bouwkundige genoemd werd. Deze
zei dat er veel te weinig positief over
de ethiek wordt gesproken in de zin
van de verplichting. Ik vond dat een
terechte opmerking. In zekere zin gaf
mij dat een schok. Ik vind dat de
minister zich in elk geval moet
realiseren dat die notitie maar heel
weinig zegt over heel normaal
wetenschappelijk onderzoek dat aan
een brede groep mensen beschik–
baar gesteld kan worden. Ik denk in
dit verband aan alternatieve techno–
logie, alternatieve landbouw en
alternatieve gezondheidszorg. Voor
wetenschappers die aan grensverleg–
gend onderzoek doen is dat niet
direct zo interessant. Maar voor de
mensen die men met dat onderzoek
een dienst wil bewijzen, is het
natuurlijk wel van het grootste
belang Overigens denk ik ook deze

benadering van de positieve kant van
de ethiek en dus een kritische
analyse van de dingen die wij
verkeerd hebben gedaan, wel aan de
orde zal komen in de fora die de
minister voorstelt.

Ik deel niet het optimistisme van
de minister die van mening is dat de
Adviesraad voor wetenschaps– en
technologiebeleid ook wel de juiste
prioriteiten zal weten te stellen. Ik
verzoek hem om vooral toch uit te
gaan van de gedachte dat de
prioriteit vooral zal liggen bij de
ethiek van het grensverleggend
onderzoek. Daarbij gaat het niet om
de ethiek die in de alledaagse
ontwikkeling van wetenschap en
techniek een belangrijke rol speelt Ik
verzoek hem toch aan de Adviesraad
te vragen om ook prioriteiten te
stellen ten aanzien van mogelijke
alternatieven. Dat behoort bij die
ethiek, dat behoort bij die verant–
woordelijkheid. In de notitie wordt
daaraan geen aandacht besteed.

Ik vermoed dat deze kwestie ook
wel aan de orde zal komen als de
minister met de Vereniging van
Nederlandse universiteiten gaat
spreken, waar ik hem overigens
dankbaar voor ben. De minister zal
de Nederlandse universiteiten in dat
gesprek moeten herinneren aan de
vier doelstellingen van het weten–
schappelijk onderwijs. Aan de eerste
twee doelstellingen houden de
universiteiten zich altijd, namelijk aan
oefening in de wetenschap en
beoefening van de wetenschap. Maar
ze houden zich zelden aan het
bevorderen van inzicht in de
samenhang van de wetenschappen,
waaraan ze zich op grond van de wet
wel behoren te houden. Ook behoren
ze op grond van de wet maatschap–
pelijk verantwoordelijkheidsbesef bij
te brengen. Nog nooit is dit zo
duidelijk aan de orde gesteld als de
minister het vanavond deed. Ik
verzoek hem dit dan ook aan de
Verenigmg van Nederlandse
universiteiten voor te leggen.
Misschien krijgen die twee doelstel–
lingen van de universiteit dan
uiteindelijk nog inhoud.

Ik heb de suggestie overgenomen
van de vroegere minister Van Trier,
die sprak over een wetenschapspar–
lement. Met de minister heb ik
beslist geen behoefte aan een nieuw
orgaan. Ik weet dat hij een commis–
sie de opdracht gegeven heeft om de
activiteiten van NOTA te evalueren.
Ook ons geacht medelid de heer
Ginjaar maakt deel uit van die
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commissie. Ik hoop van harte dat de
commissie aanbevelingen kan doen
die gaan in de richting die wij
vanavond hebben aangeduid. Wij
hebben gezegd dat het niet alleen
een forum van wetenschappers zal
moeten zijn, maar dat ook maat–
schappelijke en levensbeschouwelijke
groeperingen daarin zullen kunnen
meedoen.

Ik wens de minister bijzonder veel
sterkte toe wanneer hij ook in
internationaal kader de problematiek
van de ethiek aan de orde stelt Ik
heb zo het vermoeden dat hij daarbij
wel op wat weerstanden en mis–
schien zelfs onbegrip zal stuiten. Kort
geleden woonde ik namens deze
Kamer de conferentie over biotech–
nologie en ethiek in Helsinki bij. Daar
deed ik dezelfde ervaring op. Met
betrekking tot die ethische problema–
tiek zouden wij wel een gidsfunctie
kunnen vervullen, in elk geval door er
aandacht voor te vragen. Soms
willen wij ook gids zijn op gebieden
waarvan ik vind dat wij best onze
mond eens zouden kunnen houden.
Ik vind echter dat wij hoognodig in
internationaal kader aandacht voor
deze kwestie moeten vragen. Ik
vermoed dat de minister het op dit
punt met mij eens is.

Dan kom ik nu bij de cultuur–
ethiek, waaraan ook in de notitie
aandacht wordt besteed. Het komt
vooral aan de orde wanneer sprake is
van het natuurprobleem. Het zegt
daarbij dat er natuurlijk grenzen zijn
aan de vooruitgang. Daarbij worden
de waarden welzijn, respect en recht
genoemd. Ik heb de indruk dat de
minister een beetje huiverig is om
over cultuurethiek te spreken, omdat
hij dan terechtkomt in de problema–
tiek van overheid en ethiek. Toch zou
ik de minister willen vragen, in dezen
zijn schroom wat te laten varen.
Wanneer wij bijvoorbeeld spreken
over het natuurvraagstuk of het
milieuprobleem en de grenzen die wij
daarbij hebben overschreden,
moeten wij toch vaststellen dat wij de
lasten daarvan alie dagen dragen.
Achteraf moeten wij dan toch
constateren dat het heel jammer is
dat de overheid niet veel eerder heeft
ingegrepen. Zo zou ik mij kunnen
voorstellen dat er een criterium
gevonden wordt voor de overheid om
in ethisch opzicht toch het een en
anderte doen. Ik heb daarover
vandaag niet gesproken. Ik heb
echter met veel belangstelling de
discussie gevolgd over onderwijs–
waarden en normen. Daarbij geldt

precies hetzelfde. De overheid kan
zich daar niet te zeer terugtrekken.
Daarbij speelt bhjkbaar reeds een
criterium, want de overheid treedt
achteraf toch op. Ik zou dat criterium
als volgt willen formuleren: de
overheid moet altijd letten op het
dienen en bevorderen van recht en
publieke gerechtigheid. Ik zou mij
kunnen voorstellen, dat er hier
mensen zijn die zeggen, nu weet ik
nog niet wat hij zegt. Ik zou dat
moeten verduidelijken, maar
daarvoor ontbreekt op dit moment de
tijd. Ik ga er dus maar van uit, dat
men er in ieder geval enig idee van
heeft. Er is natuurverwoesting en
milieuvervuiling, er is ongerechtig–
heid in de manier waarop wij met
dieren omgaan, er is ongerechtigheid
in de manier waarop in de gezond–
heidszorg met mensen wordt
omgegaan. Op grond van het
genoemde criterium heeft de
overheid zelfs de plicht op te treden.
Als dat criterium door de minister in
het oog gehouden wordt bij nieuwe
ontwikkelingen in de wetenschap,
rechtvaardigt dat niet slechts een
ingreep achteraf maar ook vooraf. De
minister stelt dat dit eigenlijk al een
beetje gebeurt door technology
assessment. Dat is waar, dat is
gelukkig een stap vooruit. Dat
gebeurt echter vaak door organen die
zich niet direct van overheidswege
kunnen bezighouden met recht en
gerechtigheid. Zij zouden de overheid
wel kunnen adviseren.

Wij zien hoe een en ander zich
ontwikkelt. Er wordt een ethische
commissie ingesteld; er worden
principes geformuleerd en aan het
slot wordt altijd gezegd, dat er een
soort ethisch toetsingskader zou
moeten zijn. Dat is nu ook het geval
bij de tweede commissie-Schroten.
Laat de overheid dat bij voorbaat
regelen. De minister spreekt over
waarden als welzijn, respect en
rechtvaardigheid. Ik zou daaraan
bijvoorbeeld graag de liefde toevoe–
gen, de liefde tot God en de liefde tot
de naasten, de erkenning dat wij
leven in een gegeven werkelijkheid.
Op basis van zulke fundamentele
waarden kan toch tot een toetsings–
kader gekomen worden om recht en
publieke gerechtigheid te dienen en
te bevorderen? Het zal niet gemakke–
lijk zijn omdat wij te maken hebben
met een pluriforme samenleving of
met een samenleving gekenmerkt
door het ethisch pluralisme. Soms
worden we geconfronteerd met het
ethisch anarchisme. Toch denk ik dat

de overheid vanwege het dienen en
bevorderen van de publieke gerech–
tigheid er niet omheen kan.

Voorzitter! Ik ben mijn tweede
termijn begonnen met de opmerking
dat het een zaak is van lange adem.
Dat zal de minister merken als hij op
dit pad verder gaat. Ik ben hem zeer
dankbaar dat hij dat pad gegaan is en
ik hoop dat hij het nog lang volhoudt.

D

De heer Veling (GPV): Voorzitter! Ik
kom graag nog even terug op mijn
vraag over het Jeugdwerkgarantie–
plan en de niet verenigbaarheid van
het gebruik maken van die regeling
met het deelnemen aan het leerling–
wezen.

De beantwoording was kort en
onderstreepte de argumentatie in de
memorie van antwoord. Ik hoopte
echter met mijn nadere vragen toch
wat begrip te wekken voor de grote
narigheid die optreedt als een
centrale doelstelling van dat JWG -
namelijk jonge mensen zodanig
opvangen en een beroepskwalificatie
laten behalen dat zij in de samenle–
ving uit de voeten kunnen — niet
gecombineerd kan worden met het
gebruik maken van een instrument
als het leerlingwezen. Dat is toch het
instrument om een beroepskwalifica–
tie te verkrijgen? Ik heb begrepen dat
bij de arbeidsbemiddeling in ons land
zeer actief en ook met enig succes
gepoogd wordt om dat Jeugdwerk–
garantieplan goed te benutten en ook
wat uit te breiden. Men probeert
daarbij nieuwe partners voor deze
zaak te interesseren. Het zou zeer
kwahjk zijn, wanneer deze ontwikke–
ling werd geblokkeerd vanwege het
feit dat er geen mogelijkheid was van
een combinatie met het leerlingwe–
zen. Ik vraag dus nog een keer met
nadruk aandacht voor deze proble–
matiek.

Voorts wil ik nog even terugkomen
op de discussie over de waarden en
de pedagogische dimensie van het
onderwijs. Ik heb al gezegd dat ik het
zeer waardeer dat deze thematiek
aan de orde is, vooral omdat thans
niet sprake is van een incidentele
actie van deze minister. Veeleer lijkt
er sprake te zijn van een lijn die
meerdere leden van het kabinet voor
ogen hebben. Ik juich dit alleen maar
toe; ik hoop dat dit een vervolg krijgt.

Wel wil ik op dit punt nog iets
toelichten. Ten aanzien van de
concrete optie die de minister van
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Onderwijs en Wetenschappen nu
kiest, heb ik mijn aarzelingen. Ik ben
op dit punt enigszins sceptisch. Dat
heeft te maken met de aard van wat
hij versplintering heeft genoemd.
Daarbij gaat het niet om een
kleinigheid. Je kunt zeggen: de
leerlingen hebben te weinig gemeen–
schapsbesef en daar doen we even
wat aan. Maar zo gaat dat niet. De
mdividualisermg heeft veel positieve
kanten. Niemand wil ook zomaar
terug naar oude kaders. Die versplin–
tering is welhaast een noodzakelijke
consequentie van de op zichzelf in
alle opzichten ook toe te juichen
ontwikkeling. Ik wijs in dit verband
echter op twee dingen.

De versplintering heeft een zekere
morele onzekerheid met zich
gebracht. Men aarzelt, mogelijk niet
zozeer voor zichzelf, maar wel in de
eigen omgeving om altijd dwingend
met bepaalde ideeën en bepaalde
waarden naar voren te komen. Je
merkt dat ook bij de opvoeding. Het
lijkt wel alsof mensen bij de opvoe–
ding eerder bang zijn om iets
verkeerds op te dringen dan voor het
vacuüm dat onstaat als je onduidelijk
blijft. Dat probleem doet zich niet
alleen voor in opvoedingssituatie
waarbij ouders en kinderen zijn
betrokken, maar het doet zich hier en
daar ook in het onderwijs voor. Wat
zie je dan? De mensen cultiveren de
relatie tussen leerkracht en leerling.
Dan is de pedagogische dimensie in
het onderwijs zeer sterk aanwezig.
Men zal er echter voor terugschrik–
ken om te zeggen: zo moet en zo
moet het niet. Zowel opvoeders als
de mensen in het onderwijs zullen
daarvoor terugschrikken. Dat bord
schrijf je niet even vol.

Er is hierbij nog een ander punt
aan de orde. Mensen zijn onzeker
geworden in het onderhouden van de
relaties. Bij de oudere kaders waren
relaties gegevenheden. Of je dat nu
leuk vond of niet: ze waren er. In
onze tijd lijken relaties echter hun
bestaansrecht te ontlenen aan de
kwaliteit ervan. Wanneer de relatie
aan kwaliteit gaat inboeten, valt
daarmee als het ware de bodem
eronder weg. Dat is een sociale
problematiek die ook in het onderwijs
aan de orde is. Wanneer kinderen dit
verschijnsel om zich heen zien en dat
zelf ook ervaren, terwijl zij in het
onderwijs in dit opzicht niet iets
anders te horen krijgen, kun je niet
verwachten dat met een pleidooi
door het ministerie voor herwaarde–
ring van de pedagogisch dimensie

deze niet geringe problematiek op
een adequate manier wordt aange–
pakt.

Ik vind overigens dat hierbij de taak
van de school wordt overschat. Ik
weet niet wat scholen kunnen, maar
ik ben op dat punt niet zo optimis–
tisch. Daarentegen vind ik wel dat er
op de scholen geweldig veel gebeurt.
Daarom is het nauwelijks nodig om
tegen de mensen in het onderwijs te
zeggen: denk toch aan de pedagogi–
sche dimensie. Door jonge mensen
in het onderwijs wordt met hart en
ziel gewerkt. Dat is het punt ook niet.
Het gaat mij om de ethische en de
sociale en culturele ontwikkelingen.
Ik vraag mij af of het onderwijs aan
de problemen die zich daarbij
voordoen iets kan doen. Het proces
van het overdragen van waarden is
uiterst complex. Er zijn ook onder–
wijskundigen die denken dat je
helemaal geen waarden kunt
onderwijzen. Daar zit misschien wel
wat in. Er is een bekend gezegde: er
komt een tijd dat de leerling niet
zozeer de raad van de onderwijzer
volgt als diens voorbeeld, natuurlijk
vooral het voorbeeld op het moment
dat hij helemaal niet dacht dat hij
voorbeeld was. Opvoeding, met
name overdracht van waarden, is een
complex en heel vaak impliciet
gebeuren dat je niet zo gemakkelijk
kunt sturen. Ik heb dus mijn scepsis,
maar dat neemt niet weg dat ik het
aansnijden van de thematiek zeer
toejuich. Ik hoop dat het een vervolg
krijgt.

Ik zou overigens willen dat een
consequentie van het voorgenomen
beleid ook heel duidelijk naar voren
komt, dat sociale en culturele
cohesie binnen scholen — laten wij
het woord "verzuiling" maar niet
noemen — als een belangrijke
waarde wordt gezien en dat wij niet
te bang zijn voor isolement of dat
soort zaken. Dat zien wij dan wel
weer, wanneer het echt een pro–
bleem wordt. Ik denk dat vooralsnog,
juist met het oog op de pedagogi–
sche taak van de school, die
samenhang binnen de school heel
belangnjk kan zijn.

D

Minister Ritzen: Mijnheer de
voorzitter! Ook in tweede termijn zijn
een aantal belangwekkende opmer–
kingen gemaakt, waar ik graag op zal
reageren.

Ik begin graag met het punt dat de
heer Van Boven heeft aangeroerd, de

salarisachterstand in het onderwijs.
Het moge duidelijk zijn dat niet alleen
de staatssecretaris en ik zich daar
grote zorgen over maken, maar ook
het kabinet als geheel, niet vanuit de
invalshoek van het salaris op zichzelf,
maar veel meer vanuit de bredere
betekenis daarvan voor de werving–
spositie van het onderwijs. Het is de
afgelopen jaren eigenlijk heel hard
gegaan. Een aantal jaren geleden
hadden wij nog grote overschotten in
het onderwijs, ook ten gevolge van
de daling van de leerlingenaantallen.
Wij hebben gezien dat die overschot–
ten inmiddels weggesmolten zijn en
dat wij nu op heel veel fronten
moeten spreken van indringende
tekorten: tekorten bij het vinden van
vervangers, tekorten die opdoemen
in het basisonderwijs in een aantal
grote steden en die op wat langere
termijn zich nadrukkeiijk zullen
voordoen over het gehele land,
gezien de instroom in de PABO's.
Ook in het voortgezet onderwijs
zullen zich ernstige situaties voor–
doen in verschillende vakken. Vanuit
die invalshoek — dat was ook de
invalshoek van de heer Van Boven -
van de wervingspositie van het
onderwijs, een sector die van zo
groot belang is, hebben wij de positie
ingenomen die wij in de praktijk
hebben ingenomen. Nogmaals, ik
ben de heer Van Boven dankbaar
voor zijn steun aan dat streven. Hij
heeft gezegd: het is een zaak voor
het totaal van de publieke sector, het
totaal van de afwegingen die
gemaakt moeten worden. Misschien
heb ik dat niet goed verstaan vanuit
de Tweede Kamer, maar ik kreeg de
indruk dat de steun die ik hier kreeg
toch een stuk forser was dan ik
eerder heb ervaren. Als ik dat echter
breder mag vertalen naar de Tweede
Kamer, dan ben ik extra dankbaar.

Mevrouw Bot-van Gijzen maakte
haar opmerking over de besturingsfi–
losofie niet alleen in het kader van de
discussie over waarden en normen,
maar ook als een afzonderlijk punt,
waarbij de besturingsfilosofie op
zichzelf een onderwerp van discussie
is. In zekere zin sluit dat ook aan bij
opmerkingen van de heer Van Ooijen
en anderen die hier het woord
hebben gevoerd. Daarbij is sprake
van, in de termen van mevrouw
Bot-van Gijzen, een onderwijssys–
teem dat als het ware een exportarti–
kel is. Ik vind dat inderdaad een
goede profilering. Ik weet dat er
internationaal ook zo naar Nederland
wordt gekeken. Er is een grote
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ontwikkeling gaande in de Verenigde
Staten en ook in Engeland, Frankrijk
en andere landen waarbij de
keuzevrijheid van ouders een grote
rol speelt Maar ondanks dat
gegeven is er voortdurend een
wijziging in de vormgeving van het
onderwijs. Daarbij is ook het
onderwerp "bestuurlijke vernieu–
wing" vanzelfsprekend aan de orde.
In de discussie over de rol van de
verschillende betrokkenen zal
binnenkort door ons de balans
worden opgemaakt in een nota over
de bestuurlijke vernieuwing van het
funderend onderwijs. Het is vanzelf–
sprekend dat scholen in toenemende
mate instrumenten in handen krijgen
om hun verantwoordelijkheid voor
goed onderwijs waar te maken. Daar
hoort natuurlijk bij het afleggen van
verantwoordelijkheid naar de
samenleving, naar de overheid en
vooral naar de gebruikers: ouders en
leerlingen. Scholen zullen zelf aan
hun uitgebreide verantwoordelijkhe–
den vorm moeten geven, in de eigen
bedrijfsvoering. De staatssecretaris
zal ongetwijfeld nog ingaan op wat
inderdaad een 1 –aprilgrap moet zijn
geweest, waarbij vijf decimalen
werden gehanteerd. De aard van het
formatiebudgetsysteem is nu juist
dat dat niet meer in de school hoeft
te gebeuren. Dat wordt niet meer
gedicteerd door "Zoetermeer", maar
de scholen hebben alle ruimte. Er is
een rekenmodel dat op een bepaald
bedrag voor de formatie uitkomt, en
vervolgens kunnen de scholen
daaraan zelf vorm geven. Scholen
krijgen dus uitgebreide verantwoor–
delijkheden, waarbij ze vorm moeten
geven aan hun eigen bedrijfsvoering
in financieel en personeel opzicht,
maar vooral ook qua onderwijsbeleid.
Bij het laatste past niet alleen een
verantwoording van de inhoud, maar
ook van de vorm van het onderwijs
en de pedagogische benadering.

Van de overheid kunnen de
scholen verwachten dat zij niet alleen
de verantwoordelijkheden helder
vastlegt, maar ook dat zij de moge–
lijkheden schept om daarmee een
optimaal resultaat te behalen. In deze
kabinetsperiode is die verantwoorde–
lijkheid heel nadrukkelijk waarge–
maakt, ook waar het ging om
financiële randvoorwaarden. In dit
licht zullen we ook reageren op de
adviezen van de Wetenschappelijke
raad voor het regeringsbeleid over de
onderwijsverzorging.

Ik merk, wat de discussie over
normen en waarden betreft, dat de

twee partijen die elkaar wel moeten
ontmoeten, elkaar ook inderdaad
ontmoet hebben. Er is namelijk
sprake van tradities: de sociaal-de–
mocratische traditie en de christen–
democratische traditie, die elkaar
vanzelfsprekend moeten ontmoeten.
Het gaat om de traditie van de
zorgzame samenleving en die van de
solidariteit. Uiteindelijk is een
beginstap in de hele discussie over
normen en waarden het scheppen
van gemeenschapszin, van een
samenleving, niet zijnde een aparte
leving. Ik proef in dat opzicht - ook
mevrouw Bot zei dat — dat er op
heel veel punten overeenstemming
qua opvattingen is. Je kunt echter
makkelijk op glad ijs terechtkomen,
wat ook al bleek uit de opmerkingen
van de heer Van Ooijen in eerste
termijn. Ik ben blij dat ook mijn
beantwoording in eerste termijn de
ongerustheid aan zijn kant heeft
kunnen wegnemen.

De heer Van Ooijen kon zich nog
niet goed voorstellen, welke kant de
benadermg nu op zou gaan. In dat
opzicht had ik het gevoel dat wellicht
ook het voorbeeld van de notitie over
de ethische aspecten van het
onderzoek een goede aanduiding zou
kunnen zijn. Ook daar legt de
overheid dus niets op; zij schept
kaders, waarbinnen de discussie kan
worden gevoerd.

Terug naar het basisonderwijs en
het voortgezet onderwijs: het gaat
niet om een nieuw onderdeel van het
schoolwerkplan. Zoals in de hele
structuur van het Nederlandse
onderwijs niet aan de school wordt
opgelegd wat bijvoorbeeld de inhoud
moet zijn van het wiskunde-onder–
wijs, het rekenonderwijs en het
taalonderwijs, zo wordt ook niet
opgelegd wat de inhoud moet zijn
van de overdracht van waarden en
normen. Wel eisen we vanzelfspre–
kend dat de discussie over rekenon–
derwijs heeft plaatsgevonden, en dat
er een methode voor is. Niet parallel,
maar wel analoog daaraan zou je je
kunnen voorstellen dat er meer wordt
gesproken — in heel veel scholen
gebeurt dat al — over benadering
van leerlingen, ook om iets aan te
brengen van eenduidigheid, duidelijk–
heid, en sociale en culturele cohesie,
zoals de heer Veling dat noemde.
Nogmaals, veel scholen doen dat al.
In dat opzicht kan ik mij heel goed
voorstellen dat de heer Van Ooijen
zei: gebruik daarbij de wijsheid van
"doe wat je doet". Daarbij wil ik
overigens wel aantekenen dat het

gevoel bestaat dat een groot aantal
scholen dat al doet, en heel veel
leerkrachten dit als een vanzelfspre–
kendheid ervaren, maar dat het niet
overal een gerichte activiteit is. Ik
besef onmiddellijk dat wanneer je
spreekt over gerichte activiteit,
daaraan een nadere uitwerking moet
worden gegeven. In mijn ogen is die
activiteit meer in zijn algemeenheid,
te spreken over welke benadering
wordt gevolgd. Welke elementen
krijgen aandacht in het lesprogram–
ma? Hoe wordt dat vertaald in
termen van omgang tussen leer–
krachten en leerlingen? Wat vraag je
van de omgang tussen de leerlingen
onderling? En van de omgang tussen
leerkrachten en ouders? En van
ouders? Dit soort punten kun je je
daarbij voorstellen. In elk geval ben ik
de heer Van Ooijen zeer erkentelijk.
De staatssecretaris had al een motto
van hem aangereikt gekregen,
namelijk: je kunt pas iets beëindigen
als je iets begonnen bent. Ik heb er
nu ook een: doe wat je doet. In
principe kan ik die ook het volgend
jaar weer gebruiken.

Als het gaat om de achtergrond
van de discussie, speelt fragmentari–
sering een rol. Dat was een opmer–
king van de heer Holdijk. Ik meen dat
de heer Veling volstrekt gelijk heeft.
Ik had dat in eerste termijn wat
nadrukkelijker moeten beklemtonen.
Er is nu niet een nieuw instrument
om dat even tegen te gaan. Wij
kunnen dus niet over een paar jaar
zeggen: in 1992 is het kabinet
begonnen met de discussie en nu is
het allemaal in orde. Ik denk dat dat
het grootste misverstand zou zijn. Dit
is niet een panacee voor een nieuwe
ontwikkeling in onze samenleving of
voor het ombuigen van een aantal
ongewenste kantjes van een,
overigens op heel veel fronten
gewenste ontwikkeling. Ik meen dat
dat het niet is. Het gaat wel om een
reflectie. In feite gaat het om de
vanzelfsprekende bijscholing, die het
onderwijs altijd moet doormaken.
Onderwijs is een onderdeel van de
samenleving. Onderwijsgevenden
zullen ook voortdurend hun impulsen
ontlenen aan hetgeen in hun
omgeving gebeurt. Die omgeving
vraagt erom hier meer aandacht aan
te besteden. Dat zal ongetwijfeld ook
effect hebben op het onderwijs zelf
en daarmee op langere termijn op de
samenleving.

Ik ben niet geneigd om de school
aan te hangen die zegt dat het
onderwijs de samenleving vormt en
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dat, als je het in het onderwijs
allemaal goed regelt, je de samenle–
ving wel hebt gevormd. Evenmin wil
ik steun geven aan het andere
extreem, namelijk dat het onderwijs
absoluut niet relevant zou zijn voor
de ontwikkeling van de samenleving
en dat de samenleving alleen maar
reproduceert, zoals Bourdieu soms
wordt uitgelegd Hij is echter veel
genuanceerder in zijn geschriften.
Onderwijs heeft natuurlijk een eigen
betekenis in die verdere ontwikkeling
van de samenleving.

Voorzitter! Ik kan dit blokje nu wel
laten rusten. Ik wil nog wel opmerken
dat de scepsis van de heer Veling
daarmee ook geplaatst is. Ik zou het
overigens niet scepsis willen
noemen, maar een niet te hoog
verwachtingspatroon van hetgeen
deze discussie met zich mee zal gaan
brengen of wat de effecten van deze
discussie zijn.

De heer Veling heeft verder
gesproken over het jeugdwerkgaran–
tieplan. Ik vertaal het toch in een iets
andere vorm. De heer Veling zei dat
er een grote behoefte is aan
scholing, vooral van jonge mensen
met weinig opleiding. Er is ooit een
moment geweest, waarop werd
gezegd dat scholing mode is en dat
er heel veel mensen zijn die niet
kunnen worden geschoold. Laat dat
dus maar zitten, want het is gewoon
een kwestie van arbeidsplaatsen. Als
je kijkt naar de ontwikkeling van de
langdurige werkloosheid in ons land,
kun je heel nadrukkelijk merken dat
scholing wel effect heeft. Het meest
opvallende van de ontwikkeling van
de werkloosheid de afgelopen drie
jaar in ons land was dat de langduri–
ge werkloosheid sneller terugliep dan
de kortdurende werkloosheid. Dat is
niet voor de hand liggend. Het ligt
meer voor de hand dat werkgevers
het eerst recruteren uit kortdurende
werklozen en pas als ze echt niet
meer anders kunnen langdurig
werklozen opnemen in hun bedrijven.
Dit vooral tegen de achtergrond dat
van langdurig werklozen niet
dezelfde socialisatie in werk mag
worden verwacht als van kortdurend
werklozen. Dat was altijd de heersen–
de opvatting. In Nederland is dat niet
het geval geweest. Dat moet toch in
verband worden gebracht met de
heroriënteringsgesprekken en met de
intcnsiove aandacht die na de

moet liggen op scholing. Daar
hebben wij echter al een goed
instrument voor, namelijk het
leerlingwezen, met de leerarbeidso–
vereenkomst. In dat opzicht ben ik
niet helemaal tevreden met de
prestaties die daarin door overheid,
samen met sociale partners zijn
gerealiseerd. Er is inderdaad een
verdubbeling van het leerlingwezen
gerealiseerd. Dat was toen haalbaar.
Ik ben er nog niet aan toe om te
zeggen en dat was het dus. Neen, er
is een veel groter bereik van het
leerlingwezen mogelijk. Dat bereik
strekt zich ook uit naar die 90.000
leerlingen die per jaar, zonder
startkwalificatie, het onderwijs
verlaten. 30.000 verlaten het
onderwijs zonder diploma, maar
90.000 zonder startkwalificatie.

De heer Veling (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Natuurlijk is het niet de
bedoeling om met deze regeling
goedkoop mensen in het leerlingstel–
sel onder te brengen. Ik kan mij
echter voorstellen dat er een
mogelijkheid is om soepel in te
spelen op diegenen in het jeugd–
werkgarantieplan die kansen zien
voor scholing en op langere termijn
een plek op de arbeidsmarkt in het
verschiet hebben. Het lijkt mij dat
door beide regelingen zo rigide van
elkaar te scheiden er een barrière
wordt opgeworpen die de primaire
doelstelling van het gehele beleid
schaadt.

Minister Ritzen: Voorzitter! lemand
kan doorstromen van het jeugdwerk–
garantieplan naareen leer-arbeids–
overeenkomst. Wat niet kan, is een
leer-arbeidsovereenkomst die wordt
gefinancierd door de overheid via het
JWG. Wanneer die mogelijkheid
wordt geopend, weet ik al wat er
morgen gebeurt. Dan moeten,
evenals indertijd met de BVL-regeling
is gebeurd, alle leerlingplaatsen via
het JWG worden gesubsidieerd. Op
deze zeer gemakkelijke manier kan
het bedrijfsleven dan zijn kosten
afwentelen. Hiermee wil ik overigens
niets ten nadele van het bedrijfsleven
zeggen. Ik denk dat het bedrijfsleven
voortdurend maximaal van regelin–
gen gebruik moet maken, omdat "de
buurman" dat ook doet. Ik weet niet
of deze opmerking wel te rijmen is

–met de discussie over de normen en
heroriënteringsgesprekken is besteed
aan de langdurige scholingstrajecten.

In zoverre ben ik het helemaal met
de heer Veling eens dat de nadruk

waarden. Misschien is dit wel een
apart geval.

De heer Schuurman noemde de
ethische discussie een zaak van de

lange adem. Ik val hem daarin graag
bij. Ongeveer 23 jaar geleden
maakten de heer Schuurman en ik
deel uit van de werkgroep Techniek
en filosofie in Delft. In die werkgroe–
pen beraadden wij ons met betrek–
king tot eventueel te zetten stappen
voor de opleiding in Delft in verband
met ethische aspecten. Wij hebben
beiden daaruit lering getrokken, in
die zin dat het creëren van aparte
vakken voor– en nadelen heeft.
Uiteindelijk moet getracht worden de
ethische aspecten zo veel mogelijk te
vervlechten in het gehele onderwijs.

Ik ben het eens met de opmerking
van de heer Schuurman dat de ethiek
in alle aspecten is terug te vinden.
Ook de hoogleraar systeemtheorie
heeft ermee te maken. Ik denk dat ik
weet wie hij daarbij voor ogen heeft.
De heer Schuurman vroeg zich af of
de AWT moet worden aangesproken
op zijn verantwoordelijkheid.
Voorzitter! Ik wil dit graag doen in de
zin van persoonlijke contacten. Die
verantwoordelijkheid ligt er natuurlijk.
De AWT moet advies geven over het
stellen van prioriteiten, waarbij ook
ethische en maatschappelijke
aspecten kunnen worden betrokken.

ik ben het volstrekt eens met
hetgeen de heer Schuurman heeft
gezegd over de opleiding van de
academicus tot iemand die breed in
de samenleving kan functioneren. Ik
impliceer hiermee niet dat dit aspect
tot nu is vergeten of dat het slecht
wordt gedaan. Het gaat er vooral om
dat er inhoud gegeven moet worden.
Ik denk dat de heer Schuurman zijn
opmerking met dezelfde intentie
heeft gemaakt. Het is een zaak van
lange adem en het is een kwestie van
frappez toujours. Er moet voortdu–
rend aandacht voor gevraagd
worden.

Wat het internationale kader
betreft het volgende. Ik heb de
indruk dat hiervoor bij de onder–
zoeksministers van de EG een groot
draagvlak is. Dit is voor een belang–
rijk deel te danken aan de Duitse
federale minister voor het weten–
schapsbeleid, de heer Riesenhuber,
die in Kronberg bij Frankfurt een
conferentie heeft georganiseerd over
ethische aspecten van onderzoek.
Deze conferentie ging vooral over
embryo-onderzoek en genetische
manipulatie. Vervolgens zijn echter
ook vrij breed de ethische implicaties
van onderzoek aan de orde gesteld.
In de periode dat Nederland voorzit–
ter mocht zijn van de EG heb ik die
lijn doorgetrokken. Op basis van de
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vertaling van de kadernotitie, waar de
heer Schuurman eerder over heeft
gesproken, heb ik een lunchgesprek
hierover gevoerd op de ministerscon–
ferentie van 25 november jongstle–
den. Dit heeft weer geleid tot de
algemene conclusie dat er behoefte
was aan een vervolgconferentie,
waarin nader op deze materie wordt
ingegaan. Hierbij speelt ook het van
elkaar leren een rol. Dergelijke
discussies worden in ieder land
gevoerd en zij verlopen in bijna ieder
land ook volgens dezelfde lijnen.
Niets is logischer dan om te proberen
maximaal van elkaar te leren.

Toen de heer Schuurman ging
spreken over cultuurethiek, verwij–
derde hij zich naar mijn mening van
het terrein van het wetenschappelijk
onderzoek. Ik hoorde op dat moment
weer hoe mijn collega Alders enkele
uren daarvoor sprak over cultuure–
thiek. Hij sprak toen over milieubeleid
en de relatie tussen milieubeleid en
algemene sociale en economische
ontwikkelingen. Hij sprak over de
grenzen van de groei. Ik dacht toen:
zo moet het. Cultuurethiek als een
vanzelfsprekend onderdeel van het
kabinetsbeleid, maar dan niet meer
met een specifieke rol van de
minister van Onderwijs en Weten–
schappen hierin.

Als laatste punt bracht de heer
Schuurman de rol van de overheid
naar voren, namelijk het bevorderen
van publieke gerechtigheid. Op een
goed moment werd door mevrouw
Bot-Van Gijzen verwezen naar het
"schild voor de zwakken", een
Uyliaanse uitdrukking. Dit is een
benadering die ik graag zou willen
volgen, maar dan weer wel in het
kader van het brede kabinetsbeleid
en niet specifiek het wetenschappe–
lijk onderzoek, hoewel dit natuurlijk
ook hier zijn vertaling moet vinden.

D

Staatssecretaris Wallage Voorzit–
ter! Ik wil om te beginnen graag een
reactie geven op de opmerking van
de heer Van Boven. Hij zei: het is te
veel en te veel tegelijk. Men kan
hierover nog eens argumenten
wisselen, maar ik ben er zelf van
overtuigd dat wij, als wij over vijf of
tien jaar terugkijken naar deze
periode, vooral zullen zeggen dat er
voor een aantal macro-processen
enorm veel tijd is genomen.

Het schaalvergrotingsproces
basisvorming is bewust ingezet voor
een termijn van ongeveer vijf jaar.

niet voor een of twee jaar. Bij
"samen naar school" zit een tijdsbalk
die tot ver in 2000 doorloopt. Het
innovatieproces basisvorming heeft
een aantal voorbereidingsjaren en
wordt nadrukkelijk zo opgezet dat het
laten "landen" van de onderwijskun–
dige bedoelingen vijf tot tien jaar
duurt. Ik zie een soort perceptiever–
schil ontstaan in de loop van de tijd,
waarbij het onderwijs de neiging
heeft om, als men de afgelopen
twintig tot 25 jaar bekijkt, op
dezelfde manier te reageren op vaak
heel verschillende beleidsinitiatieven
van de rijksoverheid.

Het schaalvergrotingsproces
basisvorming in vroegere situaties
was een druk-op-de-knop-beleid
door middel van normen, waarin de
termijnen heel krap waren. Wij
hebben bewust gekozen voor een
veel langademiger aanpak. Als de
stofwolken van de actualiteit een
beetje zijn neergedaald, zal er
hopelijk enige waardering ontstaan
voor de structurele processen die wij
hier op gang hebben gebracht.

Over een iets grotere schaal zijn wij
het dus eens. Het aantal van de
gemiddelde basisschool stijgt met
een tiental leerlingen. Dat is de
fysieke schaalvergroting die in de
komende jaren gaat optreden. In het
voortgezet onderwijs ligt dit nog veel
genuanceerder. Men zou als exercitie
eens moeten kijken naar de gemid–
delde schoolgrootte in de stad
Amsterdam en deze eens moeten
vergelijken met de gemiddelde
grootte in de stad Rotterdam. Men
zou zich hierbij eens de vraag moeten
stellen hoe lang men Amsterdam nog
toestaat om zo inefficiënt met de
voorzieningen om te gaan. Dit is een
andersoortige benadering dan die
waarbij men een model in zijn hoofd
heeft. Dit is een benadering van
simpele doelmatigheid, de middelen
zo gebruiken dat men echt prioritei–
ten kan stellen op schoolniveau.

Voorzitter! Ik kom dan bij het
onvermijdelijke NRC-artikel. Ik ben
hier niet zo erg van onder de indruk.
Ik zal ook zeggen waarom. Op het
moment dat het er op aankwam, heb
ik het bestuur van de Algemene
vereniging voor schoolleiders
gevraagd bij mij te komen. Ik heb
gezegd dat ik vee! klachten hoorde
van rectoren, dat zij te laat werden
geïnformeerd over details maar ook
over belangrijke zaken. Ik heb
gevraagd of zij vonden dat ik er een
jaar bij moest plakken. Zij hebben dit
in de officiële ledenraad van hun

eigen organisatie aan de orde
gesteld. Ik kreeg het signaal terug,
dat er wel iets moest verbeteren aan
de informatievoorziening, dat wij
alert moesten zijn op een aantal
formele afrondingen, maar dat wij
door moesten zetten, omdat er onder
de kritiek vrij breed een gevoel lag
dat het formatiebudgetsysteem er
moest komen. Ik meen dus dat het
beeld dat ik eenzijdig zou doordram–
men, nuancering behoeft. Ik vind
noch bij de basisvorming noch bij
"Weer samen naar school" jaartallen
zo interessant. Ik vind de vraag veel
interessanter of men voor de
middellange termijn een aantal
processen op gang brengt die de
goede kant opgaan.

Ik reageer nog even op de
opmerking over de school in
Nijmegen. Die school heeft, in
tegenstelling tot wat er in NRC
Handelsblad staat, wel antwoord
gehad. Zo zie je maar, hoe voorzich–
tig je moet zijn, ook met kwaliteits–
kranten. Overigens is verwezen naar
een tekst waarin een aantal vragen
van deze en andere scholen in
samenhang werden beantwoord.
Mijn meninfg is absoluut onjuist
weergegeven. Ik heb niet gezegd:
dan gaat u maar fuseren. Dat
antwoord heb ik niet gegeven. Aan
de orde is dat snel groeiende scholen
formatieplaatsen tekort komen.
Scholen met een dalend leerlinge–
naantal zitten ruim in hun formatie.
Mijn antwoord was: je kunt overheve–
len dankzij het formatiebudget–
systeem. Scholen die sterk groeien
mogen rekeneenheden lenen van
andere scholen om dit op te vangen.
Dat moet dan in 1995 en 1996
verrekend worden. Ik heb dus niet
gezegd: fuseert u maar. Ik heb
gezegd: maak gebruik van een
instrument uit het formatiebudget–
systeem. Draag formatieplaatsen
over en weer over, als dat toevallig
beter uitkomt. Het is ook een
verworvenheid van het denken in
budgetsystemen dat een individuele
school niet klem behoeft te zitten.
Overigens levert een groei van 20 a
30 leerlingen ongeveer één extra
leerkracht op. De regeling is dus ook
op dat punt vrij fatsoenlijk.

Voorzitter! Ik ben door de heer Van
Boven op een paar punten stevig
toegesproken. Ik vind het jammer dat
hij over de nota inzake de tweede
fase enigszins het beeld opriep dat
die zo laat komt. Eerlijk gezegd, dit
was nu eens een produkt dat
bestuurlijk niet zonder risico's was.

Eerste Kamer Onderwijs en Wetenschappen
14april 1992
EK25 25-1087



Wallage

Mevrouw Gmjaar-Maas heeft de
lyceum-nota uitgebracht, die aan de
overzijde een roemloos einde heeft
gevonden. Ik vond het niet zo simpel
om een pakket maatregelen te
bedenken waarin de aansluiting
HBO/WO goed zou verlopen. Ik heb
vastgesteld dat zeer veel mensen en
instanties, met allerlei kanttekenin–
gen, in hoofdlijnen positief op de
herprofilering van de tweede fase
hebben gereageerd. Ik beschouw dat
bestuurlijk als een geweldige winst.
Prof. Klein is door de heer Van Boven
geciteerd. Ik citeer hem dan ook
maar eens: "In de nota van de
staatssecretaris, vorig jaar versche–
nen, over de inrichting van de tweede
fase van het voortgezet onderwijs gaf
hij er blijk van, de intellectuele
wanorde en geestelijke armoede
gericht te willen bestrijden."

Dat is nog eeris wat anders dan
een boze rector. Ik vind dat wij dat
produkt een beetje voorzichtig
moeten laten "landen". Ook op dat
punt is er sprake van een lang
tijdstraject. Het zal ver in 1998 zijn
voordat de formele vormgeving haar
beslag kan krijgen. Er moeten ook
profielen worden samengesteld. Het
is een ongelooflijk ingewikkelde
discussie die moet worden gevoerd
over de vraag wat moet worden
ondergebracht in welk profiel. De
gehele discussie over deelvakken
moet gevoerd worden. Het HBO en
het WO moeten worden uitgedaagd,
precies te kwantificeren wat de eisen
zijn die aan het daaraan voorafgaan–
de onderwijs worden gesteld, zodat
die afstemming op maat gemaakt
kan worden. Dat zijn forse processen
die een aantal jaren in beslag zullen
nemen. Wij hebben in dat opzicht
deze teeëneenhalf jaar werkelijk goed
geïnvesteerd in een proces waar wij
nog plezier van zullen krijgen.

De heer Van Boven (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Om geen misverstand
te laten bestaan, ik heb mij niet
gekeerd tegen de structuurverande–
ring, de profilering die in de nota
inzake de tweede fase naar voren
komt. Ik heb geprobeerd, duideiijk te
maken dat de onevenwichtigheid erin
gelegen is dat het voortraject wel
snel tot stand moet komen, terwijl
hetgeen er achteraan komt nog een
aantal jaren gaat duren. Ik heb — dat
is niet alleen een verwijt aan deze
bewindslieden — de samenhang
gemist tussen de verschillende
onderdelen van het onderwijs:
basisonderwijs, de eerste drie jaren

- ik krijg het woord "basisvorming"
nauwelijks meer uit mijn strot — en
vervolgens de tweede fase. De
samenhang is onvoldoende. Dit
betekent dat men in de eerste fase
bezig is, terwijl men nog niet weet
wat er in de tweede fase precies
moet gebeuren. Nogmaals, de inertie
die van de zijde van de staatssecreta–
ris sommige onderwijsgevenden
verweten wordt, wijs ik van de hand.
Ik meen dat in het algemeen gezegd
kan worden dat onderwijs per
definitie altijd in beweging is. De
bereidheid om veranderingen in te
voeren is niet alleen voortdurend
aanwezig, maar het gebeurt ook, in
vaksecties, in schoolleidingsverga–
deringen. Er is voortdurend bewe–
ging, maar dan komen er allerlei
directieven en moet er veel meer
veranderd worden. Daar moet over
nagedacht worden. Dat moet
geïmplementeerd worden. Er komt te
veel tegelijkertijd tezamen in een te
korte tijd.

Staatssecretaris Wallage: Ik deel,
ook historisch gezien, de opmerkin–
gen van de heer Van Boven over de
basisschool, de basisvorming en de
tweede fase niet. Ik polariseer niet
graag, zeker niet in deze Kamer. Het
eerste echter wat minister Pais
vaststelde toen hij aantrad, was dat
zoiets als de Contourennota niet
moest worden voortgezet. De reden
daarvoor was dat zo'n macrobouw–
werk waarin alles in samenhang werd
bekeken, eigenlijk in het Nederlandse
onderwijsbestel niet meer kon
werken. Hij is aan het werk gegaan
met zaken ad hoc.

In de situatie waarin minister
Ritzen en ik zijn aangetreden, was de
discussie over de basisschool al lang
afgerond. De evaluatie van de
basisschool lag op tafel. De Neder–
landse politiek heeft er vijftien jaar
over gedaan om die wet tot stand te
brengen. Wij zijn nu vijf jaar aan het
werk. Er is een evaluatie gemaakt en
wij kijken hoe wij een en ander
kunnen verbeteren.

Over de basisvorming is twintig
jaar gediscussieerd. Deze discussie
wacht nu op afronding in deze
Kamer. Ik heb vrij snel na ons
aantreden gezegd dat het niet zo.kan
zijn dat wel de eerste fase vaff^fet
voortgezet onderwijs up to date
wordt gebracht als het om het
programma gaat, dat een aantal

^jonderwijskundige en organisatori–
~§ohe idealen een stapje dichterbij
worden gebracht, maar dat wij niet

de tweede fase aan een dergelijke
modernisering zouden onderwerpen.

Nogmaals, noch in het regeerak–
koord, noch in de verkiezingspro–
gramma's van de grote politieke
partijen lag een duidelijk concept
voor de tweede fase. Het feit dat wij
dit concept gemaakt hebben en dat
wij langzaam werken aan een
draagvlak voor die herprofilering, dat
in de tijd gezien redelijk synchroon
loopt met ervaringen die wij in de
onderbouw opdoen, rechtvaardigt
niet de kritiek die ik van de heer Van
Boven krijg.

Mevrouw Bot heeft over "Weer
samen naar school" gezegd dat zij
het eens is met het doel, maar dat ik
een stap te ver ga. Wij zullen de
komende maanden nog volop met
elkaar discussiëren over die stap. Zij
zegt geen volledige integratie van
basis– en speciaal onderwijs te
willen. Ik moet daar toch echt iets
van zeggen. Het gaat uitsluitend over
dat deel van het speciaal onderwijs
dat belendend is aan de basisschool:
LOM, MLK, IOBK. Alle scholen van
de groep 2 en 3 van kinderen met
zware handicaps vallen buiten "Weer
samen naar school". Het gaat dus
niet om "de" integratie van het
speciaal onderwijs.

Het gaat ook in de toekomst en
zelfs in het streefbeeld niet om het in
elkaar schuiven van schooltypen. Dat
hadden wij ook kunnen doen. Eerlijk
gezegd heeft de Nederlandse politiek
dergelijke ideeën al lang achter zich
gelaten. Zij zijn vijftien jaar geleden
uitvoerig aan de orde geweest. Wij
hebben heel bewust gekozen. Wij
pleiten niet voor het in elkaar
schuiven van schooltypes. Wij kiezen
voor een bestuurlijk arrangement,
waarin wij zeggen: maak van die
twee voorzieningenstromen bestuur–
hjk organisatonsch een geheel. Dat
laat onverlet dat, als dat nodig is,
aparte speciale voorzienigen
gemaakt kunnen worden, maar wel
voorzieningen van het basisonder–
wijs.

Het beeld dat het kabinet gewoon
van de LOM-school af zou willen, is
niet juist. Het kabinet houdt op met
het bekostigen van de LOM-school
en "dus" verdwijnt die. Het kabinet
voelt zich in die beeldvorming niet
eerlijk behandeld door degenen die
dat beeld in het land schetsen. Ik zal
dat tegen de vakorganisaties die
daartegen actie voeren in rond
Nederlands zeggen. Als wij van plan
waren, echt te integreren, zouden wij
wettelijke voorstellen doen en die
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Wallage

voorstellen bespreken. Het sturings–
concept dat hierachter is dat wij de
basisschool in staat willen stellen dat
continuum aan zorg te verschaffen,
waarbij een kind soms een uur uit de
klas is, een paar kinderen soms een
dagdeel uit de klas zijn, soms
kinderen een halfjaar apart geholpen
worden en sommige kinderen
gedurende langere perioden apart
worden opgevangen. Dat model kan
alleen maar werkelijkheid worden als
op een plaats verantwoordelijkheid
voor die leerlingen wordt gedragen.

Mevrouw Bot-Van Gijzen (CDA): Ik
houd staande dat de overheid op dit
moment haar verantwoordelijkheid
uit handen geeft voor degenen die
wij de zwaksten noemen binnen het
onderwijs. Die verantwoordelijkheid
wordt dan overgelaten aan de
besturen.

Staatssecretaris Wallage: Dat speelt
niet op korte termijn. Tot 1995 zijn er
samenwerkingsverbanden en
rechtstreeks bekostigde LOM– en
MLK-scholen. De discussie die wij
voeren gaat over de vraag hoe het er
na 1995 uit ziet. Het gaat om de
lange termijn. Voor sommigen is dat
soms verwarrend. Het is soms
gemakkelijker iets ad hoc te doen
dan iets op de middellange termijn
uit te zetten.

Ik heb de Tweede Kamer geschre–
ven dat op enig moment die bekosti–
ging via de basisschool moet lopen,
zodat men daar afwegingen kan
maken. Dit moet op basis van de
evaluatie mogelijk zijn. Dan komt nog
het principiële punt. Wat wij in dat
deel van het speciaal onderwijs
hebben gedaan, is op basis van
handicaps voorzieningen toedelen.
Wij hebben gezegd als dit kind deze
handicap heeft, is het gerechtigd een
beroep te doen op de regeling en dan
zorgt de minister ervoor dat de
bekostiging plaatsvindt conform de
zaken die in het kader van die
handicap nodig zijn. Dat is het
systeem dat wij nu kennen. Dit leidt
ertoe dat wij per individuele leerling
pas extra kunnen bekostigen als die
leerling verwezen is van het ene naar
het andere systeem. Aan wat
mevrouw Bot de bescherming noemt
van de zwakke en een rechtstreekse
claim op de minister om die voorzie–
ning te krijgen, zit ook een keerzijde,
namelijk dat men niet tijdig die extra
zorg in de basisschool kan geven. De
basisschool is verschraald door de
groei van het speciaal onderwijs in de

afgelopen tien, vijftien jaar. Tegen die
achtergrond vind ik dat de politiek op
een gegeven moment haar verant–
woordelijkheid moet nemen.

Ovengens meen ik dat een deel
van het verschil van mening dat zich
tussen mevrouw Bot en mij open–
baart en waarover ik met haar
collega's in de Tweede Kamer nog
een pittige discussie zal hebben,
weggenomen kan worden door In de
wet randvoorwaarden op te nemen,
waaraan de basisschool zich moet
houden als het om de claims voor
speciale zorg gaat. Als men van
mening is dat iemand in zekere zin
een opeisbaar recht moet hebben op
speciale zorg en daar ergens mee
terecht moet kunnen, is het mogelijk
om in het hoofdstuk "basisonder–
wijs" in de nieuwe wet op het primair
onderwijs een aantal randvoorwaar–
den te formuleren waarop ouders
een beroep kunnen doen, zodat de
basisschool als het ware wordt
verplicht adequate hulp te verlenen.
Als men echter meent dat de enige
methode om adequate hulp te
verlenen, het rechtstreeks bij wet
creëren van een afzonderlijke
voorziening is, kiest men in feite voor
systeemscheidingen, die nu juist een
van de oorzaken zijn waarom wij die
zaken niet bij elkaar hebben ge–
bracht.

Mevrouw Bot-van Gijzen (CDA): Ik
wacht af of er iets moois komt
binnen de wetgeving, maar ik ben er
niet helemaal gerust op.

Staatssecretaris Wallage: Ik
waardeer de manier waarop u ernaar
kijkt. Ik vind dat wij de verantwoorde–
lijkheid hebben om u wel gerust te
stellen. Als ik niet in staat ben om de
Tweede en de Eerste Kamer te laten
zien dat met kwetsbare leerlingen
ook in het nieuwe systeem zorgvuldig
wordt omgegaan, verdient dit geen
wet te worden. Wij moeten de
inhoudelijke discussie grondig met
elkaar voeren.

Mevrouw Bot-Van Gijzen (CDA):
Het wetsvoorstel komt er te zijner tijd
en dat zullen wij beoordelen.

Staatssecretaris Wallage Absoluut.
Voorzitter! Wat het onderwijs in de

eigen taal betreft, heb ik over de
school in Schiedam alleen maar
gesproken om aan te geven dat er
heel leuke voorbeelden van zijn dat
die methode werkt. Dat mag echter
nooit gelden als een algemeen

bewijs. De inspectie brengt overigens
de ervaringen in kaart. Daardoor
ontstaat een instrument aan de hand
waarvan wij iets breder kunnen
bezien of deze beleidslijn functio–
neert.

Ik ben blij met de nadere toelich–
ting van mevrouw Bot op het punt
van het openbaar onderwijs en de
allochtonen. Het onderzoek naar de
verplichte schoolgang voor meisjes
zou ik bij onze inspectie kunnen
neerleggen. Ik begrijp dat daaraan
behoefte is in deze Kamer. Ik zal de
inspectie vragen hierover nader te
rapporteren.

De beraadslaging wordt gesloten.

De twee wetsvoorstellen worden
zonder stemming aangenomen.

Sluiting 23.07 uur.

D

Besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De voorzitter heeft na overleg met
het College van senioren besloten
om:

a. de openbare behandeling van de
volgende wetsvoorstellen te doen
plaatsvmden op:
Uapril 1992

Voorstel administratieve afhande–
ling van de volgende begrotings–
hoofdstukken voor het jaar 1992:
22300-XIV, 22300-B, 22300-XV,
22300-XVI;
12 mei 1992

Vaststelling van rijksbijdragen aan
het Algemeen fonds bijzondere
ziektekosten voor de jaren 1981 tot
en met 1989 (22050);

Brief van de voorzitter inzake
Algehele wijziging van het Reglement
van orde (Gedrukt stuk EK nr. 153a,
vergaderjaar 1991-1992);
2 juni 1992

Wijziging van de Natuurbescher–
mingswet en de Pachtwet (20617);

Inwerkingtreding vart het Besluit
huisvesting legkippen (21440);

b. het voorbereidend onderzoek door
de bijzondere Commissie voor de
herziening van het Burgerlijk
Wetboek (behoudens goedkeuring
van de commissie) van het volgende
wetsvoorstel te doen plaatsvinden
op:
12 mei 1992
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Besluiten en ingekomen stukken

Correctie en aanpassing van de
Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6
nieuw B.W. (dertiende gedeelte)
voor zover het fiscale wetgeving
betreft en enige andere correcties
(22442);

c. het voorbereidend onderzoek door
de vaste Commissie voor weten–
schapsbeleid en hoger onderwijs van
het volgende wetsvoorstel te doen
plaatsvinden op:
9 juni 1992

Bepalingen met betrekking tot het
hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek (Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek) (21073).

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

1. de volgende door de Tweede
Kamer der Staten-Generaal aangeno–
men wetsvoorstellen:

Bepalingen met betrfikking tot hat

sing aan de Richtlijn van de Raad van
de Europese Gemeenschappen van
23 juli 1990 betreffende de gemeen–
schappelijke fiscale regeling voor
fusies, splitsmgen, inbreng van activa
en aandelenruil met betrekking tot
vennootschappen uit verschillende
lidstaten) (22338);

Wijziging van artikel 56 van de
Visserijwet 1963 in verband met
vaststellmg van een aantal strafbare
feiten in deze wet als overtredingen
(22501);

Wijziging van de Woningwet
(22505);

Wijziging van de Wet tot wijziging
van onder meer de Wet op het
voortgezet onderwijs en de Wet op
het basisonderwijs in verband met de
invoering van basisvorming in het
voortgezet onderwijs en de invoering
van kerndoelen in het basisonderwijs
en het voortgezet onderwijs en de
invoering van het voorbereidend
beroepsonderwijs (22558).

Deze wetsvoorstellen zullen in
hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek (Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek) (21073);

Wijziging van de Wet vrijwillig
vervroegd uittreden (invoering
deeltijd-vut en andere wijzigingen)
(21872);

Wijziging van de Wet op de
rechterlijke organisatie, de Ambtena–
renwet 1929, de Beroepswet en
enkele andere (integratie raden van
beroep/Ambtenarengerechten en
arrondissementsrechtbanken;
vereenvoudiging regelingen vorming
en bezetting kamers) (21967);

Wijziging van de Wet minimum–
loon en minimumvakantiebijslag met
betrekking tot de aanspraken van
werknemers die als regel gedurende
niet meer dan een derde van de
normale arbeidsduur arbeid verrich–
ten en van de Wet loonkostenreduc–
tie op minimumloonniveau (22191);

Wijziging van de deelnemingsvrij–
stelling in de vennootschapsbelasting
alsmede wijziging van de dividendbe–
lasting (aanpassing aan de Richtlijn
van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 23 juli 1990
betreffende de gemeenschappelijke
fiscale regeling voor moedermaat–
schappijen en dochterondernemin–
gen uit verschillende lidstaten)
(22334);

Wijziging van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964, de Wet op
de vennootschapsbelasting 1969 en
de Invorderingswet 1990 (aanpas–

handen worden gesteld van de
desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissive:
een, van de minister voor Ontwik–

kelingssamenwerking, ten geleide
van de landenbeleidsplannen inzake
Bangladesh en Sri Lanka en de
regiobeleidsplannen inzake Andes,
Midden-Amerika, West–, Oost– en
Zuidelijk-Afrika voor de periode
1992-1995.

De voorzitter stelt voor, deze missive
voor kennisgeving aan te nemen. De
bijlagen zijn neergelegd op het
Centraal Informatiepunt ter inzage
voor de leden;

3. de volgende geschriften:
een, van M.J.W.C.E. van der

Linden te (Poppel) Ravels in België,
inzake strafvervolging van zijn vader,
de heer J.M.M. van der Linden
(griffienr. 107669).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor justitie;

een, van de Nederlandse Bond
(NB) te Amsterdam, inzake de
invoeringsdatum van het wetsvoor–
stel strekkende tot de invoering van
een eenvormige rechtspositie voor
de ambtenaren werkzaam bij rijks– en
gemeentepolitie (griffienr. 107264).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissies voor justitie

en voor binnenlandse zaken en de
Hoge Colleges van Staat;

een, van de directeur van de Paus
Joannes Mavo te Vinkeveen, ten
geleide van een afschrift van een
brief aan de staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen, inzake
de consequenties van het Formatie
budget systeem (FBS) voor groei–
scholen (griffienr. 107646);

een, van de Algemene besturen–
bond te Woerden, inzake een
verbetering in onderwijssalarissen
(griffienr. 107671).
Deze geschriften worden van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor
onderwijs;

een, van het Anti interventie
komitee en van Pax Christi, beide te
Utrecht, inzake het defensiebeleid
van de regering (griffienr. 107656).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor
defensie;

een, van het college van burge–
meester en wethouders van de
gemeente Goes, inzake de conse–
quenties van de herziene Woningwet
per 1 juli 1992 (griffienr. 107649).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor
volkshuisvesting;

een, van ing. A.M.L. van Rooij te
Sint Oedenrode, ten gelelde van een
afschrift inzake milieucriminaliteit
(griffienr. 107207.2).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissies voor
ruimtelijke ordening en milieubeheer
en voor justitie;

een, van de Algemeene schippers
vereeniging (ASV) te Rotterdam,
inzake het voorstei van wet houden–
de bepalingen inzake rusttijden van
bemanningsleden, de bemanning en
de vaartijden van schepen op
binnenwateren (Wet vaartijden en
bemanningssterkte binnenvaart)
(griffienr. 107650).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor verkeer
en waterstaat;

een, van J.F. Nieland te Arles sur
Tech in Frankrijk, ten geleide van het
"Report on Energy-Efficient Equita–
ble Fiscality" (griffienr. 107668).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor
economische zaken;

een, van P. van der Sterren te
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Hengelo (0), inzake het advies van
de Raad voor de kunst tot liquidatie
van Opera forum philharmonisch
(griffienr. 107630).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor cultuur.

De voorzitter stelt voor, deze
geschriften voor kennisgeving aan te
nemen.

Uapril 1992
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Noot

Noot 1 (zieblz. 1032)

Rapport van de Commissie tot
onderzoek van de geloofsbrief
van de heer Dr. J. TH. J. van den
Berg

De Commissie, benoemd tot
onderzoek van de geloofsbrief van
de heer Dr. J. Th. J. van den Berg,
heeft de eer het volgende te rappor–
teren.

In de handen van de Commissie zijn
gesteld de volgende missives van de
voorzitter van het Centraal
Stembureau voor de verkiezing van
de leden van de Eerste Kamer der
Staten-Generaal:

a. een, ter voldoening aan het
bepaalde in artikel W1, van de
Kieswet ten geleide van zijn besluit
van 1 november 1991 nr. KR 91/73,
waarbij de heer Dr. J. Th. J. van den
Berg te Alphen aan de Rijn, wordt
benoemd verklaard tot lid van de
Eerste Kamer der Staten-Generaal,
in de vacature ontstaan door het
ontslag van mevrouw Mr. J. H. B.
van der Meer te Schiedam;

b. een, ter voldoening aan het
bepaalde in artikel V2, eerste lid, der
kieswet, houdende mededeling dat
hij van de heer Dr. J. Th. J. van den
Berg te Alphen aan de Rijn, die bij
zijn besluit van 1 februari 1991 nr.
KR 91/73A werd benoemd verklaard
tot lid van de Eerste Kamer der
Staten-Generaal, bericht heeft
ontvangen dat hij zijn benoeming
aanneemt.
Het benoemde lid heeft overgelegd:

a. de kennisgeving van de
voorzitter van het Centraal
Stembureau dat hij is benoemd;

b. een uittreksel uit het persoons–
register;

c. een verklaring betreffende de
openbare betrekkingen welke hij
bekleedt.
Uit deze stukken blijkt dat het
benoemde lid de bij de wet gevor–
derde leeftijd heeft bereikt en dat hij
geen betrekking bekleedt welke
onverenigbaar is met het lidmaat–
schap van de Eerste Kamer der
Staten-Generaal.
De Commissie heeft derhalve de eer
voor de stellen de heer Dr. J. Th. J.
van den Berg als lid van de Kamer
toe te laten.

De Commissie:
Mevrouw Tiesinga-Autsema
de heer Barendregt
de heer Wagemakers

Noot2 (zieblz. 1040)

Bijvoegsel

Schriftelijk antwoord van de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer op vragen, gesteld bij de openbare
behandeling in eerste termijn van hoofdstuk XI
(VROM) van de rijksbegroting voor 1992
(23 300 XI)

Vraag:

Door de heer Zijlstra (PvdA) zijn
tijdens de eerste termijn van de
behandeling van de begroting van
VROM in de Eerste Kamer vragen
gesteld over de wetenschappelijke
stand van zaken met betrekking tot
het broeikaseffect en de rol van het
Intergovernmental Panel on Climate
Change daarbij. De vragen van de
heer Zijlstra hadden betrekking op,

- de wetenschappelijke positie
van het IPCC;

- het gebruik door het IPCC van
modellen;

- de rol van waterdamp en
oceanen;

- de temperatuurstijging en
terugkoppeleffecten;

- het gedrag van zeespiegel en
ijskappen.
In bijgaand antwoord zal achtereen–
volgens op deze aspecten worden
ingegaan.

Antwoord:

IPCC

Het Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC), in 1988
ingesteld door de Wereld Meteorolo–
gische Organisatie (WMO) en het
Milieuprogramma van de Verenigde
Naties (UNEP), heeft in 1990 het
eerste tussenrapport gepresenteerd
aan de Tweede Wereld Klimaatcon–
ferentie in Genéve. Door een
werkgroep van het IPCC is het
gedeelte van het rapport over de
wetenschappelijke stand van zaken
voorbereid. Bij de opstelling van dit
deel, waarop de vragen van de heer
Zijlstra betrekking hebben, is door
honderden wetenschappers een
bijdrage geleverd; het wordt in brede
kring erkend als de best beschikbare
neerslag van de huidige kennis op
het terrein van klimaatverandering. In
1992 heeft het IPCC een supplement

opgesteld bij het rapport van 1990
met aanvullende inzichten. Dit
supplement bevestigt in grote lijnen
de conclusie van de eerste
rapportage.
De IPCC-rapportage beoogt de
huidige stand van kennis met
betrekking tot klimaatverandering
weer te geven, waarbij in de tekst en
de conclusies op een zorgvuldige
manier getracht is de algemene
wetenschappelijke consensus weer
te geven, zonder echter afwijkende
meningen te negeren. Zonder te
ontkennen, dat er, zoals bij ieder
wetenschappelijk probleem, enkele
onderzoekers op sommige onder–
delen zulks afwijkende visies hebben,
is er geen reden om, zoals de heer
Zijlstra suggereert, het IPCC-rapport
als een niet «wetenschappelijk
verantwoorde analyse» te
beschouwen. Hierbij dient
opgemerkt te worden, dat onzeker–
heden niet alleen betrekking hebben
op de mogelijkheid, dat klimaatver–
andering geringer zal zijn dan door
het IPCC beschreven als gemiddelde
verwachting, maar dat het evenzeer
mogelijk is, dat klimaatverandering
en de effecten daarvan ernstiger
zullen zijn. Juist deze laatste
overweging is van belang bij het
hanteren van het voorzorgprincipe.

Modellen

De conclusies van het IPCC zijn
gebaseerd op een groot aantal
modellen, zowel dynamische
modellen als statistische modellen.
Bij de dynamische modellen betrof
het modellen op de relevante deelge–
biedon, zoals klimaat, energiebalans,
de koolstofcyclus en atmosferische
chemie. Het IPCC heeft uitgebreid
aandacht besteed aan de
zogenaamde «transient runs» met
General Circulation Models - zoals
het model van het Max Planck
Instituut in Hamburg –, met name in
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het supplement op de rapportage uit
1990. Hierbij is bijvoorbeeld ook de
reactieve component van de diepere
oceaan meegenomen. Het verband
dat door de heer Zijlstra middels het
begrip «comparatieve statica» wordt
gelegd tussen (mechanistische)
GCM's en de (systeem-dynamische)
modellen van Forrester en Meadows
is onjuist. De modellentechniek van
Forrester en Meadows wordt
overigens nog steeds met veel
succes wereldwijd toegepast, terwijl
het merendeel van hun resultaten de
tand des tijds heeft doorstaan.

Waterdamp/oceanen

Het reactieve gedrag van de oceanen
en van de neerslag op aarde zijn
uiteraard sterk gekoppeld. De IPCC
geeft hiervoor de laatste weten–
schappelijke uiteraard sterk
gekoppeld. De IPCC geeft hierover
de laatste wetenschappelijke
inzichten weer, inclusief onzeker–
heden. Een zeer belangrijke factor
hierbij is de waterdampterugkop–
peling, die nog onvoldoende bekend
is. Op grond van zowel satelietwaar–
nemingen als modelstudies wordt
echter vrij algemeen aangenomen
dat de waterdampterugkoppeling
positief is.

Temperatuurstijging en terug–
koppeling

Wereldwljd gemiddelde tempera–
tuurmetingen vinden plaats sinds
1880. Van de periode voor 1880 is
geen betrouwbare informatie
beschikbaar over de wereldwijd
gemiddelde temparaturen. Uit de
metingen blijkt dat na 1880 de
temperatuur is gestegen op een
wijze en met een hoeveelheid die
niet in tegenspraak is met wat we
weten over het broeikaseffect. Uit
het temperatuurverloop op de
Hohenpeissenberg mag volstrekt niet
geconcludeerd worden, dat zoals de
heer Zijlstra betoogt, «in de eerste
eeuw na de industriële revolutie met
exponentieel stijgende CCh-uitstoot
de temperatuur niet steeg, maar
daalde».
De verstoring van de stralingshuis–
houding wordt echter niet alleen
bepaald door broeikasgasconcen–
traties, maar ook door aerosolen,
vulkaanuitbarstingen, veranderingen
in de zonne-intensiteit en andere
factoren. Al deze factoren kunnen
een verklaring geven voor gesigna–
leerde onderbrekingen van de
temperatuurstijging. In de bijdrage

van de heer Zijlstra wordt in dit
verband met name gerefereerd aan
mogelijke terugkoppelingen van het
aardsysteem, die de verwachte
verandering van het klimaat zouden
kunnen compenseren. Naast deze
negatieve terugkoppelingen zijn er
ook een aantal positieve terugkoppe–
lingen geïdentificeerd, die het broei–
kaseffect juist verder zouden
versterken en die zich in de naaste
toekomst kunnen manifesteren. Het
supplement van het IPCC-rapport
gaat uitgebreid op het probleem van
de terugkoppeling in en suggereert,
dat het verschil tussen de gemeten
en voorspelde waarden voor tempe–
ratuurstijging - over beperkte
perioden en regio's - misschien
gedeeltelijk verklaard kan worden
door een maskering van het
versterkte broeikaseffect door
aerosolen, die gevormd worden door
anthropogene uitworp van zwavel–
oxiden, met name op het noordelijk
halfrond. Het verschil ligt trouwens
binnen de onzekerheidsmarge van de
berekeningen. Ook vulkaanuitbar–
stingen, zoals die van de Pinatubo,
kunnen een dergelijke maskerende
rol vervullen. Het niet beheersen van
de uitworp van broeikasgassen zou
het verdere verloop van klimaatver–
andering afhankelijk maken van het
in de atmosfeer brengen van verbin–
dingen die om andere redenen
ongewenst zijn (verzuring), of van
natuurlijke verschijnselen als
vulkaanuitbarstingen.

Veranderingen van de zeespiegel

Het is belangrijk onderscheid te
maken tbssen lokale en mondiale
veranderingen in de zeespiegel. Het
idee, dat zeespiegelveranderingen
uniform over de aarde optreden, is
reeds lang verlaten. Elke verandering
in de belasting van de aardkorst (dus
ook de veredeling van ijs en water)
brengt een deformatie van die korst
met zich mee. Een waargenomen
verandering in Canada kan dan ook
allerminst als een mondiaal
verschijnsel opgevat worden.
Gletsjers en ijskappen bevinden zich
in zeer verschillende klimaten. Een
ijskap in een zeer koud klimaat (bijv.
Antarctica) zal in het algemeen
kunnen groeien bij hogere tempa–
ratuur. Een ijskap in een relatief
warm klimaat (Groenland, gebergte–
gletsjers) zal in het algemeen
krimpen bij hogere temparaturen.
Deze stelling is door onderzoek,
empirisch en modelmatig, voldoende
onderbouwd. Het uitbreiden van een

deel van de Antarctische Uskap
gedurende een periode in het
Holoceen impliceert dus niet
automatisch, dat de mondiale
zeespiegel daalde. In het dynamische
systeem van ijskappen - aardkorst–
bewegingen - klimaatverandering
zullen er ongetwijfeld wel eens
perioden voorkomen, waarin de
zeespiegel daalt terwijl de tempa–
ratuur toeneemt. Dit is echter eerder
uitzondering dan regel. Het is
gevaarlijk op proxy data gebaseerde
scenario's voor gebeurtenissen in het
verleden te projecteren op de
huidige situatie. Dit is nu juist een
vorm van comparatieve statica,
waarnaar de heer Zijlstra verwijst. De
kennis van de huidige toestand van
de ijskappen (om van het klimaat–
systeem) is niet afdoende, maar toch
eindeloos veel gedetailleerder dan
die van episodes uit het verre
verleden. Op grond van deze kennis
moet men concluderen, middels
gevoeligheidsexperimenten met
kwantitatieve modellen, dat een
mondiale temperatuurstijging tot een
verdere stijging van de zeespiegel zal
leiden, althans op een termijn van
enkele eeuwen.
Uit metingen blijkt dat wereldwijd de
afgelopen 100 jaar de zeespiegel
met ca. 10 cm. is gestegen.
Meetreeksen voor Nederland gaan
zelfs terug tot voor 1700 en laten
een stijging zien van 20 cm over de
afgelopen 200 jaar. De wereldwijde
stijging over de afgelopen 100 jaar
valt samen met een mondiale tempa–
ratuurstijging. Een oorzakelijk
verband is slechts ten dele aange–
toond (terugtrekkende gletsjers; van
de ijskappen, thermische expansie
en grondwater is nauwelijk iets
bekend). Toch kan men hieruit
concluderen, dat bij een verdere
opwarming, de kans op een stijging
van de zeespiegel aanzienlijk groter
is dan de kans op een daling. Dit
ondersteunt de resultaten die met de
hiervoor genoemde modellen
verkregen zijn.
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