
19de vergadering Dinsdag 10 maart 1992

Aanvang 13.30 uur

Voorzitter: Tjeenk Willink

Tegenwoordig zijn 71 leden, te
weten:

Baarda, Baarveld-Schlaman,
Barendregt, De Boer, Bolding,
Boorsma, Van den Bos, Bot-van
Gijzen, Van Boven, Braks, Coene–
mans, Van Dijk, Ermen, Fleers,
Gelderblom-Lankhout, Van Gennip,
Ginjaar, Glastra van Loon, Glasz, Van
Graafeiland, Grol-Overling, Heijmans,
Heijne Makkreel, Hilarides, Hoefna–
gels, Holdijk, Huberts-Fokkelman,
Jaarsma-Buijserd, Kaland, Kassies,
Korte-van Hemel, Korthals Altes, Van
Kuilenburg-Lodder, Kuiper, Van
Leeuwen, Van Leeuwen-Schut,
Luteijn, Mastik-Sonneveldt, J.H.B.
van der Meer, M.A. van der Meer,
Van der Meulen, Michiels van
Kessenich-Hoogendam, Van Ooijen,
Pitstra, Postma, Pröpper, Redemeijer,
Rongen, Schinck, Schuurman,
Schuyer, Soetenhorst-de Savornin
Lohman, Spier, Staal, Stevens,
Talsma, Tiesinga-Autsema, Tjeenk
Willink, Tummers, Van Veldhuizen,
Veling, Van Velzen, Verbeek,
Vermaat, Vis, Wagemakers, Van der
Werff, Van Wijngaarden, Van de
Zandschulp, K. Zijlstra en R. Zijlstra,

en mevrouw Maij-Weggen, minister
van Verkeer en Waterstaat.

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

Wessel-Tuinstra, wegens dringende
bezigheden elders,

Steenkamp, wegens verblijf in het
buitenland.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: Ik deel aan de Karner
mede, dat ik bericht van verhindering
tot bijwoning van de vergadering heb
ontvangen van de staatssecretans
van Sociale Zaken en Werkgelegen–
heid.

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 In verband met de nu
volgende herdenking moge ik u
verzoeken te gaan staan.

Op donderdag 27 februari jl.
overleed de heer dr. Marinus
Ruppert, minister van staat, oud-vi–
ce-president van de Raad van State
en oud-lid van deze Kamer. Zijn leven
werd gekenmerkt door een grote
sociale bewogenheid, hetgeen zich
vooral uitte in zijn vele activiteiten
voor "z'jn" christelijke vakbeweging.
Zoals hij het zelf onder woorden
bracht in een interview na zijn
benoeming tot vice-president van de
Raad van State: "Mijn hart ligt bij het
CNV". Samen met anderen heeft hij
na de oorlog dat CNV heropgericht
en zich vervolgens ingezet voor een
betere verhouding met de beide
andere vakcentrales. In de oorlogsja–
ren had hij reeds een goede basis
voor samenwerking met de werkge–
vers gelegd.

Zijn rol in de actieve politiek bleef

beperkt: van 1956 tot 1959 maakte
hij deel uit van de antirevolutionaire
fractie in deze Kamer en na de
verkiezingen van 1972 trad hij op 5
december 1972 aan als informateur
in de kabinetsformatie die via Burger,
Van Agt en Albeda en weer Ruppert
en Burgertot het kabinet-Den Uyl
leidde. Ruppert kon een hard
onderhandelaar zijn, maar toonde
steeds een grote bereidheid om te
luisteren naar de argumenten van
anderen. Als goed onderhandelaar
had hij ook geduld. Als secretaris,
toegevoegd aan de informateur,
vroeg ik hem op die vijfde december
1972: "Wat gaat u nu doen?" Hij
antwoordde: "Vermijden dat iemand
'ja' moet zeggen, want dan zegt men
zeker 'neen'." De problematiek van
de Nederlandse kabinetsformaties in
een notedop.

Maatschappelijk gevormd in de
christelijke vakbeweging en gods–
dienstig als lutheraan in protestants
Nederland naar eigen gevoel altijd
een beetje een buitenbeentje, trad hij
als evangeliebelijder in het voetspoor
van Groen van Prinsterer. Politiek–
maatschappelijk beschouwde hij zich
echter allerminst als "rechts". Uit zijn
boek De Welvaartsstaat, dat ik na de
informatieperiode van hem kreeg,
citeer ik: "De staat wordt dikwijls
alleen gezien als een belager der
vrijheid, maar op velerlei gebied
bevordert de staat de vnjheid, als
men tenminste met vrijheid niet
alleen bedoelt de vrijheid van de
snoeken, maar ook die van de
voorntjes." Van tuindersknecht tot
vice-president van de Raad van
State; een opmerkelijke carrière.
Ruppert was van mening dat er geen
hoog en laag bestaat. Volgens hem
was vice-president van de Raad van
State niet iets hogers dan tuindersk–
necht. Op een charmante manier
koketteerde hij daarmee. "Wat wil je,
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voorzitter

dom geboren, weinig bijgeleerd",
was een uitspraak die ik hem op
welgekozen momenten hoorde
maken. Ja, ja, dom geboren, weinig
bijgeleerd.

Zijn grote maatschappelijke
belangstelling en grote kennis van
zaken bezorgden hem het eredocto–
raat in de rechten aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam. Zelden
zozeer zelf verdiend.

Dankbare herinneringen blijven aan
deze sympathieke en markante
persoonlijkheid Onze gevoelens van
medeleven gaan uit naar mevrouw
Ruppert en hun kinderen. Ik spreek
de hoop uit dat het geloof waarin de
heer Ruppert is ontslapen, zijn
nabestaanden de kracht en de troost
moge geven dit grote persoonlijke
verlies te dragen

Ik geef nu graag het woord aan de
regering.

Minister Maij-Weggen: Voorzitter!
De regering sluit zich van harte aan
bij de gevoelens van dankbare
hennnermg die zojuist zijn geuit in
uw woord ter herdenking van dr.
Marinus Ruppert; een Amsterdamse
MULO-leerlmg, die aanvankelijk
geïnteresseerd was in de bloemiste–
rij, maar opklom via de Nederlandse
Christelijke Landarbeidersbond tot
eminent voorzitter van het CNV. Een
steekwoord, een typering en een
karakterisering van de heer Ruppert
die je vele malen tegenkomt, is
zonder enige twijfel zijn sociale
bewogenheid en daarmee zijn
belangstelling voor maatschappelijke
vraagstukken. Hij wist de christen–
democratie met succes te overtuigen
van de noodzaak, het sociale
vraagstuk buitengewoon serieus te
nemen. In 1970 verleende de Vrije
Universiteit hem het eredoctoraat,
juist op grond van zijn publikaties
over de sociale vraagstukken. Dr.
Marinus Ruppert was, zoals u al zei,
in al die actieve jaren de man
gebleven die hij was; een selfmade
man die de vakbeweging iri 1959
verliet voor het hoge lidmaatschap
van de Raad van State. Van dit hoge
college werd hij in 1973 vice-presi–
dent. Daarmee verlegde de heer
Ruppert toen zijn actieve werkterrein
van de vakbond naar, in dit geval, de
meer afstandelijke politiek Als
staatsraad ontpopte hij zich tot een
uitstekend adviseur in staatszaken.
Hem werd de kwalificatie "invloedrijk
op de achtergrond" toegevoegd. Die
achtergrond werd voorgrond bij zijn

werkzaamheden als informateur van
het toenmalige kabinet-Den Uyl.

Ruppert was ook een lutheraan in
hart en nieren. Hij liet zich graag
inspireren door deze kerkhervormer.
De heer Ruppert schreef zelfs twee
boeken over Luther. De centrale
gedachte van Ruppert was dat het
christendom zijn uiterste best moet
doen om op deze wereld iets
zichtbaar te maken van het koninkrijk
Gods. In zijn visie is de mens alleen
daartoe niet in staat. Daarvoor heeft
hij de hulp van buiten nodig. Vanuit
die gedachte was Ruppert een groot
voorstander van de christelijke
organisatie, omdat die mensen in
staat stelt, uit de goede inspiratie–
bron te putten.

Zo stond vakbondsman, staatsraad
en collega Marinus Ruppert in ons
midden. En zo denken wij ook aan
hem terug, in dankbare herinnering.

Voorzitter! Ik voeg mij gaarne in uw
stilte.

(De aanwezigen nemen staande
enige ogenblikken stilte in acht.)

De voorzitter: Vervolgens deel ik u
mede dat bij de Kamer is binnenge–
komen het bericht van het overlijden,
ook op 27 februari jl., van haar
oud-lid mr. Martina Tjeenk Willink.

Het zal zelden voorkomen dat een
voorzitter de taak krijgt, maar
eigenlijk ook het voorrecht heeft, een
oud-lid van deze Kamer te herdenken
waarmee hij zozeer door familieban–
den verbonden is en zich politiek en
maatschappelijk verbonden voelde.
Mr. Martina Tjeenk Willink behoorde
tot die markante persoonlijkheden
die, gevormd door de crisis van de
jaren dertig en door de ontreddering
ten gevolge van de tweede wereld–
oorlog, zich in het naoorlogse
Nederland inzette voor een politieke
en maatschappelijke doorbraak. De
PvdA-fractie in deze Kamer waarin zij
in 1946 aantrad, was een weerspie–
geling van die politieke doorbraak.
Maatschappelijk probeerde Neder–
lands Volksherstel die doorbraak te
bereiken Als secretaris-generaal van
dat Nederlands Volksherstel en als
algemeen secretaris van de Neder–
landse Vereniging voor Maatschap–
pelijk Werk — later de Nationale
Raad voor Maatschappelijk Welzijn
- nam zij initiatieven tot samenwer–
king tussen de verzuilde instellingen,
tot oprichting van nieuwe algemene
organisaties, zoals het Koningin
Julianafonds, en tot financiële
onderbouwing van maatschappelijke

en culturele activiteiten, bijvoorbeeld
via de voetbaltoto.

Als lid van deze Kamer, tot 1969,
behandelde zij onderwerpen van
maatschappelijk werk, sociale zaken
en volksgezondheid. Haar grootste
belangstelling ging daarbij uit naar
wat wij later welzijnsbeleid zijn gaan
noemen.

In zijn dissertatie over de vorming
van het welzijnsbeleid schrijft Bram
Peper: "Het kamerlid dat in deskun–
digheid met kop en schouders boven
de anderen èn de minister uitsteekt,
vooral heel duidelijk in de eerste
jaren, is mejuffrouw Tjeenk Willink."
Over mevrouwen hadden wij het toen
nog niet! Deskundigheid, maar ook
een zekere politieke afstandelijkheid,
zoals deze Kamer eigen is. Zij zocht
haar kracht niet in de openbare
behandeling van zoveel mogelijk
wetsontwerpen, maar in het over–
bruggen van tegenstellingen; soms
heel direct, zoals in 1966 toen twee
Eerste-Kamerleden letterlijk met
elkaar op de vuist gingen; soms meer
mdirect, zoals bij het advies aan
regentes Juliana tijdens de kabinets–
formatie 1948 om Drees tot minis–
ter-president te benoemen. Niette–
min bewees haar felle gedachtenwis–
seling in 1951 met de toenmalige
minister van Justitie over de nieuwe
Beginselenwet Gevangeniswezen dat
zij niet alleen verzoenend en
deskundig, maar ook strijdbaar kon
zijn als naar haar oordeel met twee
maten werd gemeten. Bij die
gelegenheid sprak voorzitter
Jonkman de gedenkwaardige
woorden: "Een vrouw is 49 mannen
te sterk." Een opmerkelijke en
veelzijdige vrouw in een zeker toen
nog weinig vrouwvriendelijke
mannenmaatschappij. Zo komt zij ook
uit onze annalen, de Handelingen en
het Gedenkboek, naar voren. Zo zal
de Kamer zich haar blijven herinne–
ren.

(De aanwezigen nemen staande
enige ogenblikken stilte in acht.)

Aan de orde is de stemming over:
- de motie-Gelderblom-Lank–

hout c.s betreffende wetsvoor–
stel 22228, nr. 130e (terugdrin–
ging arbeidsongeschiktheidsvolu–
me).

Deze motie wordt met algemene
stemmen aangenomen.
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voorzitter

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:

- Wijziging van de Algemene
militaire pensioenwet (22382) ;

- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de ontvang–
sten van hoofdstuk XII (Ministe–
rie van Verkeer en Waterstaat)
voor het jaar 1991 (wijziging
samenhangende met de Najaars–
nota; tweede wijziging) (22422).

Deze wetsvoorstellen worden
achtereenvolgens zonder beraadsla–
ging en zonder stemming aangeno–
men.

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

van het beroepsgoederenvervoer
en het eigen vervoer met
vrachtauto's (Wet goederenver–
voer over de weg) (21532).

De beraadslaging wordt geopend.

D

De heer Pröpper (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Wij hebben in het
voorlopig verslag al onze waardering
laten bhjken voor het voorstel als
zodanig en met name voor de
directere mogelijkheden voor de
vervoersector en de stimuleringsef–
fecten die daarvan kunnen uitgaan.
Dat is door de minister beeldend
verwoord. Zij stelde: van regulering
naar stimulering. Daarbij wees zij op
vrijheid, verantwoordelijkheid en
kwaliteit. Als pluspunt kan ook
genomed worden, de strekking van
het voorstel om het concurrentiever–
valsend gedrag tegen te gaan. Het
moge duidelijk zijn dat de fractie van
het CDA haar steun aan dit voorstel
zal geven.

Toch wil ik nog enkele vragen en
opmerkingen naar voren brengen
naar aanleidmg van de memorie van
antwoord, waarvoor onze dank. Mijn
eerste vraag is: wat is de momentele
stand van zaken betreffende de
taakverdeling van en tussen de
bijzondere en reguhere opsporings
diensten? De minister heeft gesteld
dat het regeringsstandpunt volgt en
dat haar ambtgenoot van Justitie
daarbij het voortouw heeft. Mijn
vraag is of er al knopen zijn gelegd
(niet geslaakt). Ik vraag de minister,
zich in het kader van de grote
efficiency-operatie hiervoor in te
spannen. Hoe is voorts, na het

Nederlandse voorzitterschap, de
stand van zaken met betrekking tot
de Europese fiscale harmonisatie? Ik
doel op de motorrijtuigenbelasting en
de tolheffmg De leden van de fractie
van het CDA zijn het eens met de
mspanningsverplichtmg van de
minister met betrekking tot het
terugdrmgen van de overbelading en
in casu dus ook met de medeverant–
woordelijkheid voor de verlader
daarvoor, een en ander mede ter
bescherming van de vervoerder.

Van de zijde van KNV en NOB–
wegtransport zijn in augustus 1991
bezwaren geuit tegen het feit dat
vervoerbedrijven om de drie jaar
worden doorgelicht op hun fiscale,
sociale, technische en administratie–
ve verplichtingen. Gezien de
strekking van het wetsontwerp, te
weten terugdringing van de beperkin–
gen, vindt men dat de klok eigenlijk
teruggezet wordt. Bovendien vindt
men dat deze regels niet thuishoren
in de wetgeving inzake de toelatmg
van bedrijven doch in de fiscale-soci–
ale sfeer. Zonder dat onze fractie
daaraan een ingebouwd waardeoor
deel verbindt, vernemen wij toch
graag hoe de minister tegen deze
bezwaren aankijkt.

Ten slotte is mijn fractie het eens
met de door de minister geuite
mogelijke vormen van samenwerking
tussen NIWO en SIEV.

D

De heer Hilarides (WD): Mijnheer
de voorzitter! De vervoerssector in
ons land is van grote betekenis. Het
is dan ook van belang dat er op dit
gebied een goede, heldere en
bruikbare wetgevmg is. Met het voor
ons liggende wetsvoorstel wordt
beoogd, regels te stellen voor elk
vervoer dat binnen Nederland
plaatsvindt met vrachtauto's met een
iaadvermogen boven 500 kilo.

Het doel van de wetgeving is de
kwaliteit van het ondernemen in de
bedrijfstak te verbeteren, terwijl
tevens het beleid gericht is op het
tegengaan van concurrentieverval–
send marktgedrag.

Er wordt terecht uitgegaan van het
feit dat het bedrijfsleven meer
zelfstandigheid in de marktverhou–
dingen toekomt, terwijl de overheid
zich, vanuit een oogpunt van
deregulering, van het regelen van
deze verhoudingen meer en meer
distantieert. Gebleken is, dat alle
betrokkenen, te weten verladers,
vervoerders en lagere overheden,

over het algemeen positief hebben
gereageerd op dit wetsvoorstel. Mijn
fractie kan zich vinden in de uit–
gangspunten die ten grondslag
liggen aan dit wetsvoorstel.

In de toelichting op dit wetsvoor–
stel wordt veel aandacht besteed aan
een integraal vervoersbeleid. Dit
wetsvoorstel draagt daaraan bij. Wij
moeten ons er echter wel van bewust
zijn dat die integratie niet in alle
opzichten aanwezig is. De wetgeving
voor diverse vervoersstromen is zeer
uiteenlopend. Enerzijds is dit een
gevolg van het niet sporen van de
EG-richtlijnen, anderzijds weten wij
maar al te goed dat de vervoersstro–
men qua financiële, historische en
sociale structuur ook wel zeer
verschillend van soort zijn.

Voorzitter! Het wetsvoorstel loopt
in Europees verband redelijk in de
pas. Toch wenst mijn fractie op dit
punt nog een enkele opmerking te
maken. Te verwachten is dat er nog
meer EG-regelgeving in aantocht is,
wanneer de grenzen helemaal
opengaan. Bij de schnftelijke
voorbereiding heeft mijn fractie de
vraag gesteld of op korte termijn
aanpassing van wetgeving nodig zou
zijn. In de memorie van antwoord
geeft de minister als antwoord dat
met name de EG-verordening inzake
de definitieve marktordening tot
gevolg zal hebben dat de Wet
goederenvervoer over de weg een
reiatief eenvoudige aanpassing zal
moeten ondergaan. Dit acht mijn
fractie een wat vage omschrijving.
Kan de minister op dit punt nog een
nadere toelichting geven?

Een tweede opmerking zou ik
willen maken naar aanleiding van de
discussie die heeft plaatsgevonden
over de aansprakelijkheid bij
overwicht. Over het algemeen is men
van gevoelen dat vervoerder en
verlader gezamenlijk aansprakelijk
kunnen worden gesteld bij overwicht.
In de memorie van antwoord gaat de
minister uitvoerig in op deze materie.
Zij is van oordeel dat overbelading
teruggedrongen moet worden, omdat
die een negatieve invloed heeft op
zowel concurrentie– en verkeersvei–
ligheidsaspecten als infrastructurele
aspecten Mijn fractie kan zich in
deze uitleg vinden. Niettemm kan het
nodig zijn, bij wetgeving ook de
medeaansprakelijkheid van de
verlader te regelen, zoals dat het
geval is in Duitsland en Frankrijk. De
minister heeft nader onderzoek in
dezen aangekondigd. Kan de minister
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Hilarides

de resultaten van dit onderzoek nu
reeds meedelen?

Mijnheer de voorzitter! Het zal u
duidelijk zijn: mijn fractie heeft
waardermg voor het voorliggende
wetsvoorstel en zal het wetsvoorstel
derhalve steunen

D

De heer Pitstra (Groen Links):
Voorzitter! Bij de schriftelijke
voorbereiding heeft Groen Links
gevraagd of de filosofie achter dit
wetsvoorstel, zoals vooral verwoord
in de memorie van toelichting, niet
totaal achterhaald was. De filosofie
— de heer Hilarides noemde het nog
eens — was gebaseerd op de
commissie-Wagner, gericht op het
stimuleren van wat werd genoemd
"deze kansrijke sector" en ging uit
van een terugtredende overheid en
zelfregulering van het bedrijfsleven.
Het woord "milieuprobleem" bij
vrachtauto's, wat toch onmiddellijk
onze gedachte is, konden wij in de
stukken niet ontdekken.

Die filosofie van een zichzelf
regulerende en sterk groeiende
sector van het wegverkeer is
natuurhik volstrekt achterhaald, als
wij bijvoorbeeld de Nationale
milieuverkenning erbij pakken en
lezen op welke wijze het vrachtver–
keer een grote bijdrage levert aan de
milieuvervuiling. Tussen 1985 en
2010 zal het wegvervoer in tonkilo–
meters verdubbelen. De bijdrage aan
de klimaatverandering, 15% van de
C02-emissies, de verzuring, maar
liefst 30%, de geluids– en stankhin–
der en de versnippering van de
natuur is dan natuurlijk enorm. Een
onderzoek van het Nederlands
Economisch Instituut, zoals weerge–
geven in het blad Schuttevaer van 16
november 1991, kwam tot de
volgende conclusies. De verschuiving
van vervoer van de weg naar de
bmnenvaart en rail lijkt alleen goed
mogelijk door het wegvervoer forse
beperkingen op te leggen. Uitsluitend
op die dwingende en ngoureuze
manier kan de uitstoot van vervuilen–
de stoffen enigszins in de buurt
komen van wat de regering als
doelstelling heeft opgenomen in het
NMP-plus en het Structuurschema
verkeer en vervoer deel 2. Noodzake–
lijke middelen zijn verboden en quota
Bijvoorbeeld de vrije verladerskeuze,
onderdee! van dit wetsvoorstel, past
hier natuurlijk niet in. Er vallen cijfers
om 240.000 tot 390.000 vracht–

auto's van de weg te halen om de
milieudoelstellingen te kunnen halen.

Net zoals van de werknemers van
een kerncentrale, van vakbondsleden
bij een kunstmestfabriek of van
boeren kun je van de vrachtwagen–
sector niet verwachten dat zij haar
eigen werkgelegenheid door harde
volumereductiemaatregelen ter
discussie stelt. Alleen een sturende
overheid zal via een stelsel van
geboden en verboden, gepaard met
planning in de alternatieven, tot zo'n
noodzakelijk omschakelingsprogram–
ma kunnen komen.

Zelfregulering is bij een radicaal
miheubeleid illusiepolitiek. Maar de
regering kiest ook niet voor het
noodzakelijke milieubeleid. Wel
wordt er, zoals altijd, de nodige
lippendienst bewezen. In antwoord
op onze vragen over de Nationale
milieuverkenning wordt geschreven
dat met zorg kennis wordt genomen
van de ontwikkeling. Er wordt van
alles gestimuleerd en er wordt veel
voorlichting gegeven Maar sturend
beleid kunnen wij vergeten. Er wordt
zelfs van uitgegaan dat het onmoge–
lijk is, de groei van het goederenver–
voer over de weg uitsluitend op te
vangen door middel van spoor of
binnenvaart. Zelfs de groei van het
goederenvervoer over de weg wordt
niet opgevangen, laat staan dat
sprake is van inkrimping van het
volume, hetgeen in het NEI-onder–
zoek als noodzakelijk wordt aangege–
ven.

Het vervoer per spoor laat de
regermg verdrievoudigen. Dat klinkt
als heel wat, maar het gaat slechts
van 2% naar 5%. De binnenvaart, die
gecombineerd met goede overslag–
terminals een uitstekend alternatief
zou vormen, blijft stabiel op 32% en
wordt ook niet als een alternatief
voor het vrachtverkeer gepusht en
bijvoorbeeld verdubbeld.

Je kunt zeggen dat de reikwijdte
van deze wet beperkt is. Er worden
slechts wat vergunningen en
dergelijke geregeld. Als je echter de
milieudoelstellingen centraal wilt
stellen en tot het inzicht komt dat je
als overheid moet sturen, dan is het
de vraag of je zo'n wet zou hebben
gemaakt. Ik denk dat dat niet het
geval zou zijn geweest.

In de NRC van 14 januari jongstle
den zegt een wegvervoerder uit
Breda dat "Maij-Weggen gewoon
anti-wegvervoer is". Hij zegt ook
nog: "Zij weet van niets". Kennelijk
weten die kerels zelf altijd beter hoe
het in elkaar zit. Zo zie je maar dat

alles relatief is. Vanuit mijn optiek is
de minister nog veel te coulant voor
de wegvervoerders. Als typische
CDA-politica zal zij het wel behaaglijk
vinden om tussen twee haaks op
elkaar staande opvattingen te zitten.

Als reactie op dit NRC-verhaal —
zo leek het althans — en als onder–
bouwmg tegen de kritiek van Groen
Links zegt de minister in het blad
Wegvervoer van 3 februari jongstle–
den dat "zij helemaal geen hekel
heeft aan vrachtauto's". "Onzin", zo
roept zij uit. In het veroveren van de
harten van de doelgroep gaat zij nog
een stapje verder. Zij "krijgt er een
warm gevoel van als zij diep in
Europa nog zoveel Nederlandse
vrachtauto's ziet". Het economisch
belang wordt in het interview weer
eens benadrukt. Deze ode aan de
vrachtwagen wordt wat beperkt door
persoonlijke ervaringen. Twee keer is
de minister aangereden door een
vrachtauto en beide keren was het de
schuld van de vrachtwagenchauffeur.
Nu ben ik zelf ook eens bijna op de
fiets doodgereden door een vracht–
wagen — dat was mijn eigen schuld
— maar ik heb mijn leven te danken
aan de oplettendheid van de
chauffeur, die zich waarschijnlijk nog
niet 48 uur achter het stuur bevond.
Dit soort interessante persoonlijke
ervaringen mag echter niet de
mening over het noodzakehjk
geachte milieubeleid beïnvloeden. Ik
zou anders nooit op het Groen
Links-standpunt zijn uitgekomen.

In onze ogen faalt de regering om
een hard omschakelingsprogramma
door te voeren richting water, spoor
en pijp. Die pijp wordt steeds
interessanter. Het graven in de grond
wordt steeds goedkoper. Zit er enige
voortgang in het onderzoek dienaan
gaande? Maatregelen als de verplich–
te snelheidsbegrenzer of subsidie
voor minder smerige vrachtauto's of
een betere informatie-uitwisseling,
zodat er minder halfvolle wagens
rijden, zien wij als symptoombestrij–
ding, als lapmiddelen. Wij zijn er
natuurlijk niettegen, maar zij kunnen
niet in de plaats komen van een
krachtig reducerend volumebeleid.
Misschien behoeft dat economisch
belang van Nederland distributieland
er ook niet onder te lijden als wij
tijdig een omschakeling tot stand
brengen. Misschien krijgt Nederland
zelfs een voorsprong. Wij zagen al
hoe moeilijk de minister het had met
de in mijn visie terecht genomen
beperkende maategelen van
Oostenrijk.
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De dieselheffing die door Groen
Links wordt bepleit, wijst de regering
van de hand. Wij weten ook niet
zeker of deze prijsmaatregel wel
werkt zonder verboden en quota Het
gevaar bestaat dat het gewoon in de
prijs wordt doorberekend. Dan werkt
het niet als een regulerende heffing,
maar als een reguliere inkomsten–
bron. Het is te vergelijken met het
betalen van de aflaat voor de zonden.
Het was daarbij niet de bedoeling dat
er minder zonden kwamen, want dat
leverde minder geld op. De regering
maakt zich er te gemakkelijk vanaf
door te zeggen dat maatregelen als
een dieselheffing slechts op Euro–
pees niveau kunnen worden geno–
men. Het heeft een relatie met "niet
de strengste juffrouw van de klas te
willen zijn" — een uitspraak van deze
minister — terwijl Nederland wel een
van de grootste vervuilers is en er
dus alle reden is om een beetje
voorop te lopen. In de vervuiling
loopt Nederland immers ook voorop.

Dan kom ik te spreken over het
strafpuntensysteem waarover
volgens sommigen een hoongelach
in chauffeurscafés viel te beluisteren.
De minister heeft er wel vertrouwen
in dat het gaat werken. Anderen
wijzen op de moordende concurren–
tie, met name internationaal in deze
sector, waardoor overtredingen snel
als noodzakelijk voor het overleven
worden gezien. Op basis van die
analyse van moordende concurrentie
en grote economische belangen,
voorspel ik dat mede door het gebrek
aan controle, hoewel daarin wat
verbetering zal worden aangebracht,
het strafpuntensysteem niet of
onvoldoende zal gaan werken, net
zoals de boeren nu de mestnorm op
grote schaal aan het ontduiken zijn.
Maar goed, wij zullen nog wel zien.
Kan de minister overigens toezeggen
dat ook de Eerste Kamer evenals bij
het vervolgonderzoek naar de
koeriersdiensten, hiervan op de
hoogte wordt gesteld?

De filosofie en het kader van het
onderhavige wetsvoorstel deugen in
onze ogen niet: zelfregulering en
stimulering c.q. acceptatie van de
groei vinden wij onjuist gezien de
officiële milieudoelstellingen, die ons
vaak al niet eens ver genoeg gaan,
die daardoor niet gehaald worden.
De minister geeft dat zelf toe. Wij
kunnen het wetsvoorstel dan ook niet
steunen, ook al worden een aantal
punten daarin goed geregeld.

D

Minister Maij-Weggen Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de senatoren voor
hun inbreng inzake dit, zeker voor de
sector, belangrijke wetsvoorstel. Met
de WGW wordt voldaan aan een
streven tot deregulering van
wetgeving, onder het motto zoals dat
ook door Wagner werd gehanteerd,
namelijk "van regulering naar
stimulering". Ik kan dit motto met
instemming onderstrepen. Verder
wordt met de WGW uitvoering
gegeven aan de EG-regelgeving op
het gebied van wegvervoer. De
WGW kan in dit verband leiden tot
meer ontplooiingsmogelijkheden
voor het Nederlandse wegvervoer als
exportprodukt op de vrije, interne
EG-markt. Bovendien kan de WGW
leiden tot een efficiënter vervoer en
daardoor tot minder voertuigbewe–
gingen. Dat moet de senator van
Groen Links plezier doen. De
overstap van eigen vervoer naar
beroepsvervoer wordt eveneens
vergemakkelijkt. In de WGW wordt
tevens voldaan aan de voorwaarde
van een volledig vrije cabotage van
het wegvervoer in de Benelux. Dat
betekent dat in Benelux-verband het
leeg rijden van auto's drastisch wordt
verminderd. Dan wil ik nog vermel–
den dat deze wetgeving in nauwe
samenwerking met alle betrokkenen,
werkgevers, werknemers en verla–
ders, tot stand is gekomen. De WGW
is het reguleringsinstrument in het
nieuwe wegvervoersbeleid.

Naast de WGW wordt het nieuwe
wegvervoersbeleid natuurlijk
gevormd door andere elementen. Ik
noem het stimulerings– en ontwikke–
lingsprogramma en de milieuvriende–
lijke bedrijfsvoering. Ik zeg met
nadruk dat die niet mogen worden
weggepoetst. Al die elementen te
zamen zijn geïntegreerd in het
structuurschema Verkeer en vervoer,
dat hier uitgebreid is besproken. De
WGW staat niet op zichzelf. Het
wetsvoorstel is een uitwerking van
het Structuurschema verkeer en
vervoer.

De heer Pröpper heeft gevraagd
naar de taakverdelmg tussen de
bijzondere en de reguliere opspo–
ringsdiensten. Hij wilde weten of er al
knopen zijn doorgehakt. Voorzitter! Ik
heb van mjjn collega van Justitie, die
op dit gebied het voortouw heeft,
begrepen dat er met voortvarendheid
aan een rapport over deze kwestie
wordt gewerkt. Op dit moment valt
er echter niet veel te melden. Er

worden wel knopen doorgehakt,
maar het resultaat daarvan moet nog
in een rapport worden samengevat.
Dit rapport zal de Kamers uiteraard
worden toegestuurd.

De heer Pröpper heeft gesproken
over de integratie van de rijksverkeers–
inspectie en de arbeidsinspectie.
Voorzitter! Een echte integratie van
deze twee diensten is nog niet aan
de orde. In het kader van de grote
efficiency-operatie worden de taken
afgebakend. Er moet worden
voorkomen dat het werk dubbel
wordt gedaan, hoewel voor sommige
controletaken geldt dat het geen
kwaad kan als beide diensten die
uitvoeren. Over het algemeen Is het
echter beter dat één mspectie een
taak goed uitvoert, dan dat twee
inspecties op hetzelfde terrein
werkzaam zijn en misschien half werk
leveren Ik wil dit laatste overigens
niet suggereren.

De heer Pröpper heeft vervolgens
gevraagd naar de fiscale harmonisa–
tie in EG-verband. Het gaat dan
voornamelijk om de motorrijtuigenbe–
lasting en om de tolheffingen.
Voorzitter! Wij hadden deze harmoni–
satie heel graag afgerond tijdens het
Nederlandse voorzitterschap, maar
daar was geen kijk op. De minister
van Financiën heeft vervolgens de
keus gemaakt om zich volledig in te
zetten voor het tot stand brengen van
de Europese monetaire unie. Er zijn
wel enkele basisdiscussies over de
harmonisatie op ambtelijke niveau
gevoerd. Op dit moment wordt er
overigens wel hard aan de harmoni–
satie gewerkt, omdat Duitsland
dreigt de Strassenbenutzungsgebühr
weer uit de ijskast te halen als het
werk niet opschiet. Het Europese Hof
van Justitie heeft Duitsland gesom–
meerd de desbetreffende plannen in
de ijskast te zetten, onder de
voorwaarde dat de EG voortgang
boekt met betrekkmg tot dit dossier
Wat dat betreft is nu het uur van de
waarheid aangebroken. Als dit jaar
geen bandbreedteharmonisatie van
de motorrijtuigenbelasting in
EG-verband tot stand komt, wordt
het heel moeilijk Duitsland ervan te
weerhouden zijn eigen weg te
volgen. Door de Duitse houding zijn
de collega's nu meer geneigd zich te
voegen dan ten tijde van het
Nederlandse voorzitterschap. Ik
verwacht dus het komende jaar
uitsluitsel op dit punt. Mijn ambte–
naren spelen hierin, samen met de
ambtenaren van Financiën, een
stevige rol.
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De heer Pröpper heeft gevraagd
wat ik ervan vind dat vervoersbedrij–
ven om de zoveel jaar moeten
worden doorgelicht op hun fiscale,
sociale, technische en administratie–
ve verplichtingen. Voorzitter! Die
vraag moet op een misverstand
berusten. In de oorspronkelijke
Europese regelgeving waren
dergelijke bepalingen opgenomen en
daarom waren zij ook terug te vinden
in de eerste versies van dit wetsvoor–
stel. Tijdens het Nederlandse
voorzitterschap zijn deze bepalingen
echter uit de desbetreffende
ontwerp-EG-verordening verdwenen.
Als onderdeel van dit wetsvoorstel
waren zij dus ook niet meer nuttig.

De heer Pröpper stelde ten slotte
nog een vraag over het gewenste
huwelijk tussen het NIWO en het
SIEV. Ik heb beide instituten een
brief gestuurd met het verzoek om
positief te reageren op een gunstige
verbintenis. Van één partner heb ik al
een brief ontvangen, maar voor een
goed huwehjk zijn er twee nodig. Ik
wacht nog op een antwoord van het
SIEV. Ik hoop dat het SIEV zich
binnenkort in deze zaak zal verdiepen
en dat gekomen kan worden tot een
samenwerkmg tussen NIWO en
SIEV. In elk geval kan ik meedelen
dat de gesprekken hierover, buiten
de officiële schriftelijke mededelin–
gen om, positief verlopen.

Voorzitter! Dan kom ik op de
vragen van de heer Hilarides. Hij
wilde weten hoe de EG-wetgeving in
deze wet verwerkt zal worden,
eventueel via nota van wijziging of in
nieuwe wetgeving. Verwacht wordt
dat er nog twee Europese verorde–
ningen uitgevaardigd zullen worden.
Dat is de verordening markttoegang
wegvervoer en de verordening
cabotage wegvervoer. Ik verwacht
dat beide verordeningen in het
komende halfjaar zullen worden
goedgekeurd, want zij maken
onderdeel uit van het EG-pakket voor
de totale markt. Wij konden over de
verordeningen nog geen besluit
nemen, omdat het Europese
Parlement nog geen advies heeft
uitgebracht. Wel hebben wij zoveel
mogelijk op de verordeningen
geanticipeerd in deze wetgeving.
Daarbij gaat het uiteraard om zaken
die niet meer ter discussie staan. Ik
denk dat het te ver voert om op dat
vlak alle details te noemen. Mis–
schien is het nuttig om één voor–
beeld te noemen. Men weet dat de
cabotage wordt ingevoerd op
Benelux niveau Dus het principe van

de cabotage is in deze wet opgeno–
men. Als straks de cabotageverorde–
ning op Europees niveau wordt
aangenomen, kan volstaan worden
met een zeer kleine correctie. Ik sluit
overigens niet uit dat er nogal wat
"mitsen en maren" in de EG-verorde–
ning zullen staan. Die zullen dan op
enigerlei wijze als een tijdehjke
voorziening in de wet moeten worden
opgenomen. Vaak wordt een
bepaalde wet goedgekeurd, terwijl
bepaalde landen tijdelijk om een
uitzonderingspositie vragen. Dat kan
pas op het laatste moment in de
wetgeving worden opgenomen.

Dan heeft de heer Hilarides een
vraag gesteld over de mede-aan–
sprakelijkheid bij overgewicht. Daar
is een onderzoek naar ingesteld. Men
weet dat Duitsland en Frankrijk
wetgeving kennen waarbij behalve de
eigenaar van de vrachtwagen ook de
verlader mede aansprakelijk wordt
gesteld. Omdat in de praktijk de
verlader nogal eens de veroorzaker
van de overbelading is, vinden wij dat
een goede zaak. Bezien wordt hoe de
wetgeving op dit punt kan worden
aangepast nadat wat juridische
haken en ogen zijn weggewerkt.

De heer Pitstra stak een wat
algemener betoog af met betrekking
tot het wegvervoer. Hij betoonde zich
geen grote vriend van het wegver–
voer. Als minister heb ik niets voor en
ook niets tegen het wegvervoer. Het
is een sector die over het algemeen
het totale transportpatroon bepaalt.
Het is ook een sector die Nederland
tot één van de eerste transportlanden
in Europa heeft gemaakt. Dus in die
zin mogen wij er trots op zijn. Het
geeft mij wel een mooi gevoel als de
vrachtwagens die ik op mijn vele
ritten door Duitsland, bijvoorbeeld
richting Straatsburg, passeer voor de
helft van Nederlandse origine zijn.
Dat klopt ook wel. Uit berekeningen
blijkt dat een derde van de vrachtwa–
gens op EG-wegen Nederlands is.
Daar hoeft de vervoerssector zich
niet voor te schamen. Daar mag deze
sector voor geprezen worden.
Kennelijk heeft Nederland een groot
marktaandeel veroverd op dit vlak en
dat mag hier best worden gezegd.

De heer Pitstra heeft er wel op
gewezen dat het de bedoeling is dat
er bij de groei van het wegvervoer
meer en meer wordt gezocht naar
milieuvriendelijke vormen van
vervoer. Daar wordt geweldig hard
aan gewerkt. De heer Pitstra verwijst
hierbij naar de nationale milieuver–
kenning. Ik moet hem erop wijzen —

zo staat het ook in de reactie van de
regermg op de nationale milieuver–
kenning die naar de Tweede Kamer is
gestuurd - dat de nationale
milieuverkenning is opgemaakt
zonder rekening te houden met het
nieuwe structuurschema Verkeer en
vervoer en met alle acties die in gang
zijn gezet. Dat komt door de tijd
waarin de gegevens zijn verzameld.
In de nationale milieuverkenning is
men dus veel pessimistischer dan ik,
omdat ik wel rekening houd met het
structuurschema Verkeer en vervoer
en met de omslag die daarin wordt
gemaakt. In die zin was het mis–
schien handiger geweest als de
nationale milieuverkenning twee jaar
laterwas uitgebracht Dan had men
daar het goede beleid van het
kabinet alvast bij kunnen betrekken.

Ik wil wel een paar punten
noemen. Op dit ogenblik zijn wij zeer
actief op het gebied van het ontwik–
kelen van de waterwegen. Ik heb zes
vaarwegen tot hoofdvaarwegen
verklaard en die zuilen worden
verbeterd. Verder zijn wij zeer actief
op het gebied van het ontwikkelen
van het railgoederenvervoer. Het zal
de heer Pitstra, zeker als vertegen–
woordiger van de fractie van Groen
Links, niet zijn ontgaan, dat wij bezig
zijn met de procedure voor de aanleg
van de Betuwelijn, een grote
railgoederenlijn van Rotterdam naar
Duitsland. Deze lijn heeft tot nog toe
in Nederland ontbroken, waardoor
het railgoederenvervoer in Nederland
vrij marginaal is. Verder bemoeien de
NS zich hun railgoederenbeleid op
een nieuwe leest te schoeien. Dat
kost tijd. In die zin wijzigen wij een en
ander dus flink.

Voorts zijn wij zeer actief op het
gebied van cabotage. Dat moet in
deze wet toch zijn opgevallen.
Cabotage wordt ingevoerd op
Benelux-niveau, voorafgaand aan de
invoer op EG-niveau. Ik kan de Kamer
mededelen, dat door de invoering
van cabotage het percentage leeg
rijdende vrachtauto's — dat is nu
30% - aanmerkelijk kan worden
teruggedrongen. Dat kan dus een
behoorlijk capaciteitsverschil
betekenen. Ook op het gebied van
telematica zijn wij zeer actief. Het
blijkt immers, dat vrachtauto's vaak
niet helemaal vol of zelfs leeg
rondrijden, omdat men niet op een
goede manier informatie heeft
kunnen ontvangen over vrachtjes die
weer opgepakt kunnen worden op
een terugweg of op een omweg.
Telematica is een uitstekende
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methode om dat wel te kunnen doen.
Dat kan heel wat schelen.

Dan wil ik nog melden dat wij zeer
actief zijn op het gebied van het
schoner maken van vrachtauto's. De
activiteiten op dat gebied zijn niet
gering. Heel kort na mijn aantreden is
het wegvervoer - en daarvoor moet
het zeer geprezen worden — met mij
een convenant aangegaan, waarbij
het vrijwillig een verhoging van de
dieselprijs heeft goedgekeurd van 6
cent. Dat geld is in een fonds gestort
van waaruit de subsidieregeling voor
schone en stille vrachtwagens is
ontwikkeld. Dat heeft ertoe geleid —
dat mag best genoteerd worden;
Groen Links moet ook de zegeningen
tellen — dat wij op het ogenblik het
schoonste vrachtwagenpark van
Europa hebben. Het Duitse vrachtwa–
genpark was ons een klein streepje
voor, maar sinds de gelukkige
vereniging van Oost-Duitsland en
West-Duitsland hebben wij op dat
vlak Duitsland gepasseerd Dat moet
ik eerlijk bekennen, voordat iemand
uit deze zaal mij op deze kleinigheid
wijst.

Dan wil ik nog wijzen op het
transitoverdrag dat ik zelf na
maanden overleg heb afgesloten met
Oostenrijk en Zwitserland. Bij het
transitoverdrag heb ik naast de
economische opbrengst van het
vrachtvervoer wel degelijk rekening
gehouden met de milieuproblemen
die door dit vervoer worden veroor–
zaakt. In dat transitoverdrag hebben
wij afgesproken dat het grootste deel
van het vrachtvervoer door de
transitolanden per rail zal plaatsvin–
den. Er zijn enorme investeringen op
gang gebracht in Oostenrijk en
Zwitserland om dat ook te laten
gebeuren Daarnaast hebben wij
normen afgesproken voor vrachtwa–
gens die indirect via de transito
zullen passeren. Hierdoor zullen de
strenge EG-normen die nu zijn
afgesproken, in de tweede helft van
de jaren negentig vervangen moeten
worden door nog strengere normen.
Hiermee heb ik in feite een gokje
genomen, overigens met instemming
van mijn transportcollega's. De
huidige strenge normen op het
gebied van emissies van vrachtauto's
zullen in de tweede helft van de jaren
negentig moeten worden aange–
scherpt, anders wordt het heel lastig
om Oostenrijk en Zwitserland te
passeren. Dat is een mooie stok
achter de deur. Men moet straks
kiezen of delen: of er moet met nog
schonere vrachtauto's worden

gereden of er kunnen niet meer
zoveel vrachtauto's door Oostenrijk
en Zwitserland. Ik neem aan dat dit
een stok achter de deur is om de
industrie te dwingen strengere
normen, die overigens in de Verenig–
de Staten al min of meer ontwikkeld
zijn, zo snel mogelijk in Europa in te
voeren. Deze normen zullen nog
strenger zijn dan al voor 1995 was
voorzien. In 1998 zal men waar–
schijnlijk al moeten aanpassen op
grond van dit transitoverdrag.

Hiermee heb ik enkele voorbeelden
genoemd van wat er op het gebied
van het wegvervoer aan de hand is.
Wij zoeken naar vervangend vervoer
en hiervoor zijn veel acties in gang
gezet. In alle Europese landen is men
bezig met railgoederenvervoer.
Overal worden de waterwegen
verbeterd. Verder worden vracht–
auto's zo schoon mogelijk gemaakt.
Via telematica en cabotage wordt
geprobeerd om te voorkomen dat er
lege vrachtauto's over de weg rijden.
In die zin denk ik dat er wel degelijk
een heel grote inspanning wordt
geleverd om het wegvervoer aan te
passen aan de milieu eisen

Ik wil dit nog eens benadrukken,
omdat ik vind dat er een onhelder en
onjuist beeld is geschetst. Wij
moeten oppassen dat wij de zegenin–
gen op het gebied van het milieu niet
tellen. Ik zeg dat als iemand die zeer
milieugevoelig is. Door de zegenin–
gen nooit te tellen en alleen maar de
nadruk te leggen op de negatieve
dingen, zou het positieve milieuge–
voel in ons land en daarbuiten wel
eens kunnen omslaan in een
tegengevoel, het gevoel dat het toch
nooit goed is wat wij doen. Dat wil ik
voorkomen. Ik geef die boodschap
maar eens mee aan de fractie van
Groen Links mee, die altijd zo
nadrukkelijk de negatieve kanten
neerzet.

Voorzitter! De heer Pitstra heeft
gezegd dat persoonlijke ervanngen
niet mogen worden meegewogen bij
politieke stellingnames. Als alle
politici bij de psychiater op de bank
werden gelegd en werd gevraagd
waarom zij wat in de politiek deden,
zouden er heel wat persoonlijke
ervaringen naar boven komen. Dat
stukje hypocrisie wil ik bij niemand
ontlokken en zeker bij mezelf niet. Ik
denk dat er heel wat persoonlijke
ervarlngen zitten in politieke actie. Ik
geef als voorbeeld de acties van
Groen Links in de sfeer van gelijke
behandeling van mannen en
vrouwen. Zouden vrouwelijke politici

in deze kring zo actief zijn, als zij
daarvan nooit wat hadden meege–
maakt? Dat gelooft hij toch zelf niet?
Ik vind dat het persoonlijke in de
pohtiek best mag tellen en dat wij het
niet moeten ontkennen, want dat is
gewoon niet eerlijk.

Over de dieselheffing heeft de
heer Pitstra ook een vraag gesteld.
Per 1 januari 1993 wordt de
dieselaccijns verhoogd in het kader
van de Europese harmonisatie. Dat
zal een flinke verhoging zijn, groter
dan de zes cent die ik twee jaar
geleden heb doorgevoerd Wij staan
niet alleen, maar als wij de dieselpnjs
blindelings omhoog doen, terwijl dat
in omliggende landen niet gebeurt,
kan men zich voorstellen dat
iedereen over de grens gaat tanken.
Een groot deel van het Nederlandse
vrachtwagenpark werkt immers over
de grens. Het probleem wordt dan
gewoon verplaatst naar de buurlan–
den, maar niet opgelost Verhogen
van de dieselprijs moet op EG– niveau
en dat doen wij ook. Per 1 januari
1993 komt er flink wat bij. Als hij nog
hoger moet, za! het langs die weg
moeten gebeuren. Maar wanneer wij
door het verhogen van de dieselprij–
zen een omslag willen bewerkstelli–
gen naar railgoederenvervoer en
watervervoer, moeten die vervoers–
wijzen wel eerst voldoende beschik–
baar zijn. Met die slag zijn wij nog
bezig. Ik sluit niet uit dat de prijsstel–
ling misschien anders wordt,
wanneer wij in de toekomst op grote
schaal railgoederenvervoer voorradig
hebben, maar dan zal er in dit land
nog heel hard gewerkt moeten
worden. In Duitsland wordt nu
subsidie gegeven op railgoederen–
vervoer, maar het kan natuurlijk ook
andersom. Dat is wat minder
schadelijk voor de staatskas.

De heer Pitstra heeft gezegd dat
over het strafpuntensysteem enig
hoongelach is ontstaan. Er is ook het
nodige hoongelach over de snel–
heidsbegrenzer geweest in de
chauffeurscafés. Ik heb vastgesteld
dat het beter is om even af te
wachten. Deze minister heeft wel
eens vaker gelach over zich heen
laten gaan. Een persoonlijke ervaring
is dat deze minister ook vaak in de
positie heeft gezeten van wie het
iaatst lacht, lacht het best. Ik wacht
de evaluatie van het strafpuntenstel–
sel af, die wel eens flink mee kan
vallen. Als het strafpuntenstelsel niet
of nauwelijks in werking is getreden,
kan dat ook komen, omdat de
preventieve maatregelen via de wet
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op de economische delicten zo goed
hebben gewerkt. Met deze woorden
over de toch wel uitdagende inbreng
van de heer Pitstra heb ik de vragen
beantwoord.

D

De heer Pröpper (CDA): Voorzitter!
Ik dank de mmister voor haar
uitvoerige beantwoording. De
minister heeft goed begrepen het
met betrekkmg tot de bijzondere en
reguliere opsporingsdiensten
voornamelijk ging om het inderdaad
verknjgen van helderheid in de wijze
van opsporen, omdat de zaken
anders toch weer door elkaar gaan
lopen Ik denk overigens dat de
minister ons kond zal doen van de
kwesties die nog aan de orde zijn, op
het moment dat die zijn gerealiseerd.

Ik ben niet zo onder de indruk van
de theologische noties van de
geachte afgevaardigde van Groen
Links als hij het heeft over aflaten en
zonden. Ik heb van de minister echter
begrepen dat hij zijn zegeningen kan
tellen Wellicht helpt dat.

D

De heer Hilarides (WD): Voorzitter!
Ik kan in tweede instantie heel kort
zijn. Ik heb met belangstelling en
instemming kennisgenomen van het
antwoord van de minister. De twee
punten die ik in eerste instantie heb
aangeroerd, zijn uitvoerig naar voren
gebracht. Wat de EG-wetgeving
betreft, is reeds in voldoende mate
geanticipeerd op de komende
wetgeving. Ik ga ervan uit dat een
eventuele aanpassing in feite een
technische zal zijn op enkele
ondergeschikte onderdelen.

Het tweede punt is de kwestie van
overwicht. Er is enige onduidelijkheid
over deze zaak. Nu de minister
principieel bereid is om te zijner tijd
met een wetswijziging te komen, zou
ik het op prijs stellen als de nodige
spoed wordt betracht om die zaak
ook af te handelen.

D

De heer Pitstra (Groen Links):
Voorzitter! De minister vraagt ons,
onze zegeningen te tellen. Dat heb ik
in eerste instantie ook gedaan. Ik heb
gezegd dat ik een aantal lapmiddelen
steun, bijvoorbeeld dat er minder
lege vrachtauto's zullen rijden en dat
er meer gekeken wordt naar schone
vrachtauto's.

De minister kan echter moeilijk van
ons vragen om de zegeningen te
tellen als zij zelf in het begin van haar
betoog stelt dat dit leidt tot deregule–
ring. Ik heb juist aangegeven dat je,
als je echt die verplaatsing van
asvervoer naar vervoer via het water,
het spoor en de pijp wilt realiseren,
dan natuurlijk niet kunt dereguleren.
Daarbij moet je als overheid sturen.
De minister heeft voorts gezegd dat
het leidt tot meer ontplooiing in de
EG. Zij is er bovendien apetrots op
dat eenderde van de vrachtauto's op
de EG-wegen uit Nederland afkom–
stig is. Dat zijn milieuvervuilende
vrachtauto's; een schoon wagenpark
bestaat immers niet. Vrachtauto's
vervuilen het milieu enorm. Je hebt
minder vervuilende vrachtauto's.
Misschien zijn de Nederlandse
vrachtauto's dan wat minder
vervuilend, maar om dat een schoon
wagenpark te noemen, is toch wel
een heel vreemde manier van kijken
naar deze fenomenen.

Die zegeningen zie ik dus niet zo.
Ik zie wel dat de groei van het
vrachtwagenverkeer in het beleid van
de minister wordt geaccepteerd. De
groei wordt hoogstens wat vermin–
derd. Daarvoor wordt een Betuwelijn
aangelegd. Als je het spoorvervoer
stimuleert, gaat het van 2% naar 5%
in het totale aandeel. Dat is dus
volstrekt marginaal. In het Structuur–
schema verkeer en vervoer blijft de
binnenvaart op zo'n 32% steken en
blijft het vrachtvervoer per as op
65% staan. De minister accepteert
dat feit. Aangezien dat zwaar
milieuvervuilend is, kan ik de
voortzetting van dit beleid niet als
een zegening zien.

Ik zou het mooi vinden als de
minister in Straatsburg trots zou
kunnen zijn op de Nederlandse
schepen. Die zouden dan bijvoor–
beeld tweederde van het vervoer
verzorgen. Je kunt ook trots zijn op
de Nederlandse trein.

Ik heb mijn opmerking over een
persoonlijke ervaring bewust
gemaakt. Natuurlijk is ook in onze
kring het persoonlijke vaak politiek,
maar uiteraard is niet al het persoon–
lijke politiek. Je moet ook uitkijken
met je eigen ervaringen. Mijn eigen
voorbeeld van de oplettende
vrachtwagenchauffeur zou ertoe
kunnen leiden dat ik die mensen
nooit meer enig kwaad zou doen en
dat ik dit wetsvoorstel bij wijze van
spreken zeer vriendelijk zou bejege
nen. Je moet erg uitkijken met het

politiek generaliseren van je eigen
ervaringen.

Wij wachten de dieselheffing af.
De heer Pröpper was niet onder de

indruk van mijn theologisch betoog
over aflaten en zonde. Hij zal het toch
met mij eens zijn dat bij de aflaten
die vroeger in de katholieke kerk
golden, wel werd betaald voor de
zonde, maar het niet tot minder
zonden leidde. De penningsmeester
had ook liever niet, dat het tot
minder zonden leidde. Het leidde wel
tot het gevoel, dat je niet meer
zondig was, want je had ervoor
betaald. Op die manier moet een
heffing niet uitwerken. Het moet een
regulerende heffing zijn, geen
reguliere inkomstenbron.

De heer Pröpper (CDA): Ik heb geen
behoefte aan een theologisch debat.
Het behoort tot de goede toon, dat je
wat badineert over dat soort zaken in
je eigen kringen en niet en public. Ik
lijd er overigens niet onder. Ik kom
uit een geloofsgroepering, die niet zo
snel onder de indruk raakt. Ik verzoek
de heer Pitstra hiermee toch
zorgvuldg om te springen.

De heer Pitstra (Groen Links): Ik
meen dat ik met mijn opmerkingen
niet kwetsend ben geweest.

Bij de autolobby is er vaak
hoongelach. Door de gebrekkige
controle en de moordende concur–
rentie moet ik nog zien of het
strafpuntensysteem werkt. De
minister houdt de Eerste Kamer op
de hoogte. Wij zullen zien of de
pessimisten dan wel de optimisten
gelijk hebben gehad.

D

Minister Maij-Weggen Mijnheer de
voorzitter. Ik dank de heer Pröpper
voor zijn ondersteuning.

De heer Hilarides vroeg, of ik kan
bevestigen, dat het ter zake van de
EG-wetgeving om een technische
zaak gaat. Zolang die niet is goedge–
keurd, kan ik dat niet bevestigen. Je
weet nooit, welke onverwachte
politieke inbreng in de eerstvolgende
ministerraad aan de orde zal komen.
Ik ga er overigens wel vanuit, dat het
een vrij technische aangelegenheid
zal zijn.

Ter zake van de betrokkenheid van
de verladers bij overbelading en de
mogelijke toepassing van strafmaat–
regelen kan ik toezeggen, dat hier
haast achter gezet zal worden.

Tot de heer Pitstra zeg ik, dat dit
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wetsvoorstel niet is bedoeld als
milieuwet, maar vooral als een
wetsvoorstel, zoais ik dat in eerste
termijn heb beschreven. Het
Structuurschema verkeer en vervoer
zal vooral de andere facetten voor
zijn rekening nemen. Het moet
worden gezien als twee kanten van
één medaille. Je mag ze niet
exclusief bekijken

Ik mag eigenlijk niet spreken over
het schoonste vrachtwagenpark.
Hare Majesteit sprak in de Troonrede
over minder vervuilend, waar het
ging om het water in Nederland. Zij
sprak niet over schoner water. Wij
hebben het minst vervuilende
vrachtwagenpark, zeg ik met
dezelfde trots.

Er wordt niet blindelings groei
geaccepteerd. Er wordt een gedemp–
te groei geaccepteerd. De groei
wordt via een reeks van maatregelen
ingeperkt.

Terecht heeft de heer Pitstra
gezegd, dat het railgoederenvervoer
in Nederland marginaal is. In het
verleden is hieraan te weinig
aandacht besteed. De stijging van
2% naar 5% is al een enorme
inspanning. Denkt u maar aan de
Betuwelijn die gebouwd moet
worden. Er zijn vele maatregelen
nodig voor het echt op de rails zetten
van het railgoederenvervoer. In het
SW is aangeduid, dat de Betuwelijn
aftakkingen moet krijgen naar Noord–
en Zuid-Duitsland. De huidige
Brabantlijn zal zeker niet wegge–
poetst worden, zodra de Betuwelijn
er is. Als het gaat om het railgoede–
renvervoer, zijn wij met de Betuwelijn
echt nog lang niet klaar. Ik zie met
veel belangstellmg onderzoeken
tegemoet over het ondergronds
vervoeren van goederen. Voor de
Betuwelijn komt dat te laat. Het zal
nog wel tien jaar duren, voordat wij
hiermee echt stevig aan de slag
kurmen. De Betuwelijn zal toch
gehbouwd moeten worden. Ik ben er
vrijwel zeker van, dat het in de
toekomst wel een manier is om
goederen te vervoeren. Voor de
vervolglijn is dit een serieuze optie

Met evenveel plezier waarmee ik
heb gezegd dat eenderde van de
Nederlandse vrachtwagens in Europa
het minst vervuilend is, kan ik zeggen
dat de helft van de schepen op de
Rijn van Nederlandse oorsprong is en
dat die schepen behoren tot een zeer
schoon schepenpark. De Nederland–
se binnenvaart is in Europa dus zeer
prominent aanwezig. Dat ook de
overige Nederlandse scheepvaart in

Europa prominent aanwezig is, moge
blijken uit het feit dat wij in ons land
de grootste haven van de wereld
hebben, hetgeen leidt tot een zeer
intensieve kustvaart en internationale
vaart. Wat per schip gaat, gaat niet
per vliegtuig en wat per kustvaart
gaat, gaat niet over de weg. Ook dat
zijn kleine zegeningen die ik tel. Ik
ben een optimist en wat dat betreft
verschil ik wellicht van de heer
Pitstra. Ik ben eerder geneigd mijn
zegeningen te tellen dan op pech te
letten. Ik denk dat je met die
instelling wat verder komt dan met
de instelling van de heer Pitstra.
Maar goed, ik wil in elk geval de
komende twee jaar daarover nog
graag met hem discussiëren.

Ik meen, voorzitter, dat ik hiermee
alle vragen heb beantwoord, ook de
theologische en de filosofische.
Daarmee is de behandeling van dit
wetsontwerp wat mij betreft
afgerond.

De voorzitter: Ik denk dat wij
inderdaad tot sluiting van de
beraadslaging kunnen overgaan. De
minister indiceerde dat al en de
voorzitter, die uiteindelijk bepaalt of
dat moment daar is, constateert het.

De beraadslaging wordt gesloten.

Het wetsvoorstel 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 dit wetsvoorstel te hebben
kunnen verenigen.

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

regels met betrekking tot het
voorkomen, beperken of onge–
daan maken van schadelijke
gevolgen van ongevallen op de
Noordzee (Wet bestrijding
ongevallen Noordzee) (20653).

Dit wetsvoorstel wordt zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

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

van een Raad voor verkeer en
waterstaat (Wet Raad voor
verkeer en waterstaat) (21199).

De beraadslagmg vvordt geopend.

D

De heer Baarda (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Mijn fractiegenoot
Eversdijk heeft zich op de behande–
ling van dit wetsontwerp voorbereid
maar omdat hij buitenslands moet
verbijven, kan hij helaas vandaag niet
aanwezig zijn, zodat ik zijn taak nu
overneem en mij daarbij op zijn
bijdrage richt.

Voorzitter! De fractie van het CDA
oordeelt positief over het feit dat een
betere structuur wordt aangebracht
in de advisering ten aanzien van de
problematiek van verkeer en
waterstaat. Het is goed om van tijd
tot tijd te bezien of er geen wildgroei
is ontstaan en of de advisering nog
wel voldoet aan de eisen van de tijd.
Een belangnjk aspect bijft de
scheiding tussen advisering door
onafhankelijke deskundigen en het
overleg met belanghebbenden. De
vraag blijft of een absolute scheidmg
wat dit betreft wel mogelijk en zelfs
wenselijk is. Deskundigen zijn of
waren vaak medebetrokkenen want
deskundigheid moet toch èrgens zijn
opgedaan. De fractie van het CDA
kan niettemin uit te voeten met de
thans aangebrachte scheiding tussen
advies en overleg. In de memorie van
antwoord van 17 december 1991
stelt de minister dat zij in het kabinet
de vraag aan de orde zal stellen of de
scheiding tussen advies en overleg
ook bij andere departementen moet
worden doorgevoerd. Is dat gebeurd
en, zo ja, wat is dan naar aanleiding
hiervan besloten?

Voorzitter! Het is de minister
bekend dat binnen het CDA gerede
twijfel bestaat naar aanleiding van de
vraag of het wel verstandig is, de
Raad voor de waterstaat op te
heffen. Deze raad heeft zijn nut
bewezen terwijl van wildgroei of
onduidelijkheid geen sprake is. Voor
een land dat voor het grootste
gedeelte in feite op de zeebodem
ligt, is bovendien een samenballing
van deskundigheid op dit gebied
geen overbodige luxe, zeker niet nu
het aspect "integraal waterbeheer"
steeds meer aandacht krijgt. Wij zijn
zeker niet geheel overtuigd door de
minister en vrezen dat een jarenlang
opgebouwde kennis en ervaring niet
meer voldoende behoed, beheerd en
benut worden. Tevens zijn wij van
oordeel dat huidige argumenten voor
behoud van de Raad voor de
verkeersveiligheid ook pleiten voor
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behoud van een zelfstandige Raad
voor de waterstaat. Maar wij staken
op dit punt ons verzet en geven de
minister het voordeel van de twijfel
en hopen maar dat kennis en kunde
blijvend kunnen worden aangewend
voor de veiligheid tegen binnen– en
buitenwater en de kwaliteit van ons
water.

Dit is een goed moment om over te
stappen naar de zelfstandige Raad
voor de verkeersveiligheid, die door
de minister opgeheven werd maar via
een nota van wijziging in de Tweede
Kamerzijn zelfstandigheid behield.
De minister probeert aan te tonen
dat er een fors verschil is tussen de
Raad voor de waterstaat en de Raad
voor de verkeersveiligheid. Erg
overtuigend klinkt het allemaal niet,
maar gezien het feit dat wij voorstan–
der waren van hct zelfstandig blijven
van de Raad voor de waterstaat, zijn
wij zeker geen tegenstander van het
zelfstandig voortbestaan van de Raad
voor de verkeersveiligheid. Maar om
nog duidelijker te benadrukken dat
deze Raad voor de verkeersveiligheid
het waard is om zelfstandig door te
gaan, pleiten wij voor een verbreding
van het werkterrein van deze raad. Is
het niet beter om te gaan spreken
over de Raad voor de transportveilig–
heid? Ik wijs hierbij op het voortreffe–
lijke rapport "Veiligheid en politie:
een beheersbaare zaak" van de
stichting Maatschappij en Politie,
onder voorzitterschap van mr. Pieter
van Vollenhoven. Het onderdeel
"veiligheid" verdient het om hoger
op de politieke agenda te komen,
zowel in Nederland als in Europa.
Veiligheid is toch zo'n basisbegrip:
veiligheid in het wegverkeer, op de
rails, in de lucht, op het water en
waar niet. Het geheel van beleid en
advies is in de transportsector nog
steeds versnipperd. Zou het niet een
mooie opdracht zijn voor de heer Van
Vollenhoven en de zijnen om hier
orde op zaken te stellen? Hij is
immers ook voorzitter van de
Spoorwegongevallenraad en is door
de heer Van Miert gevraagd, te
adviseren over het in het leven
roepen van een onafhankelijk
Europees adviescollege voor de
transportveiligheid.

Het zal de minister niet verbazen
dat wij voorstander zijn van de
zelfstandigheid voor de Raad voor de
post en telecommunicatie, de RAPT.
Wij stellen het zeer op prijs dat de
minister ook de Eerste Kamer nader
bij deze zaak wil betrekken, zoals
aangegeven op pagina 4 van de

memorie van antwoord. Wij zijn
voorstander van een sterke RAPT, als
adviseurvan regering en parlement,
niet als een soort waakhond voor de
PTT. Vooral de zeer snelle en
ingrijpende ontwikkelingen op het
gebied van de telecommunicatie
vereisen een sterke RAPT.

Ik wil nog een tweetal argumenten
noemen die zouden kunnen pleiten
voor een zelfstandige RAPT. Ik begin
met zelfstandigheid met het oog op
de check and balances. Volgens het
instellingsbesluit hoort de RAPT te
adviseren over de hoofdlijnen van
beleid. In de praktijk blijkt het werk
van de RAPT een belangrijke
meerwaarde te hebben, die alles te
maken heeft met de snelle ontwikke–
lingen in met name het telecom-veld.
Zowel voor de PTT als de andere
marktpartijen is het nuttig gebleken
dat er nog een derde hoofdrolspeler
is, de RAPT, met wie men zich
formeel en informeel kan verstaan.
Wil de raad deze functie kunnen
blijven vervullen, dan is een zelfstan -
dige positie noodzaak, want slechts
een zelfstandige raad kan een voor
betrokkenen zichtbare en met gezag
beklede medespeler zijn. De RAPT is
onzes inziens dus een ander type
raad dan de thans opgeheven raden.

Daarnaast wijs ik erop dat de
zelfstandigheid van de RAPT
noodzakelijk is met het oog op de
beleidsadvisering. Wij zien immers
sterke integratie met andere
beleidsterreinen dan Verkeer en
Waterstaat. Ik noem Economische
Zaken, WVC en Binnenlandse Zaken.
Denk maar eens aan de overheid als
gebruiker van datacommunicatienet–
werken. Het telecom-veld is zodanig
belangrijk, dat een economisch en
maatschappelijk leven zonder dat
veld niet denkbaar is. En helaas is er
bij zo'n vitaal deel nog geen structu–
rele duidelijkheid over de te volgen
koers. Aparte advisering blijft dus
noodzakelijk.

In de memorie van antwoord lezen
wij op bladzijde 4 overigens dat het
kabinet in het kader van de Grote
Efficiency inmiddels heeft besloten,
het aantal formatieplaatsen van het
secretariaat voor de RAPT van vijf
naar één terug te brengen. Als dat
gerealiseerd wordt, kan men de
RAPT maar beter opheffen. Ik neem
aan dat dit een vergissing is! Een
adviesraad moet zijn werk kunnen
doen richting regering en parlement
en daarvoor is goed en voldoende
personeel nodig. Ik kom bij de
conclusie. De CDA fractie pleit

ervoor dat de RAPT zelfstandig blijft
en over voldoende en goed personeel
kan beschikken.

D

De heer Zijlstra (PvdA) Mijnheer de
voorzitter! Ook mijn fractie kan
instemmen met de algemene lijn van
het voorstel van de minister, maar wij
hebben twee punten die wij wat
nader belicht willen zien.

Ons eerste punt dat ook door
collega Baarda genoemd is, betreft
de scheiding tussen advisering door
onafhankelijke deskundigen enerzijds
en overleg met belanghebbenden
anderzijds. Wij hebben in het
voorlopig verslag gevraagd of dit nu
algemeen beleid wordt of niet. De
minister antwoordde dat zij dit in het
kabinet aan de orde zou stellen. Ook
ik vraag haar of dit inmiddels
gebeurd is. Ik zou haar willen
suggereren om dienaangaande een
brief aan de Staten-Generaal voor te
leggen. Het lijkt mij goed te verdedi–
gen dat men meer voorstander kan
zijn van een deductieve benadering,
dat wil zeggen: scheiding tussen
advisering en overleg. Dat is onzes
inziens een goed uitgangspunt.
Vervolgens zou een en ander bij alle
departementen toegepast kunnen
worden. Ik weet dat dit bij andere
departementen, onder andere bij
Volkshuisvesting, al eens eerder is
gepoogd, maar kennelijk verliep dit
niet zo goed. Ik ben dus erg be–
nieuwd naar het standpunt van de
regering over deze meer principiële
benadering van scheiding en
advisering enerzijds en overleg
anderzijds. In mijn woorden ligt
eigenlijk al besloten dat het gelukki–
ger geweest zou zijn als dit algemene
uitgangspunt vooraf was vastgesteld
en dat het niet achteraf tot ons was
gekomen.

Ik zou voorts op drie concrete
punten kunnen ingaan, voorzitter,
maar ik beperk mij tot één, namelijk
tot de Raad voor advies inzake post–
en telecommunicatie (de RAPT).
Wat de Raad voor verkeer en
waterstaat en de Raad voor de
verkeersveiligheid betreft, hebben wij
minder problemen met de voorstellen
van de minister dan collega Baarda
van het CDA. Wat de Raad voor
verkeer en waterstaat betreft, geven
wij de minister in ieder geval meer
dan het voordeel van de twijfel. Wij
hebben de indruk dat de door haar
voorgestelde constructie geen
ongelukkige is.
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Als ik de afkorting RAPT lees, moet
ik altijd denken aan de RATP, de
Régie autonome des transports de
Paris. Wat mij opviel in de bijdrage
van collega Baarda was dat hij toch
weer een klein beetje in de richting
van een régie autonome gaat. Hij
heeft, als ik mij niet vergis, gezegd
dat de RAPT medespeler zou moeten
zijn. Een medespeler is echter meer
dan een adviseur. De principiële
tegenstelling advisering-overleg zou
juist door zo'n medespeler wel eens
weer wat in gevaar kunnen worden
gebracht. Ik ga dan ook duidelijk niet
mee met de redenering dat de RAPT
meer zou moeten zijn dan een
adviesorgaan, dus een medespeler.

In 1989 is de voorlopige RAPT als
opvolger van de PTT-raad met zijn
werk begonnen. Nu, drie jaar later, is
het al weer onzeker of die raad
zelfstandig zal doorgaan of dat hij
ondergebracht zal worden bij de
Raad voor verkeer en waterstaat.
Bovendien is het aantal formatie–
plaatsen teruggebracht van vijf tot
één. Collega Baarda wees daar ook al
op. Bij de verzelfstandiging van de
PTT is indertijd zowel door de
Tweede Kamer als door deze Kamer
gepleit voor een krachtig beleid ten
aanzien van de PTT. Voor een goede
uitoefening van de nutsfunctie met
de concessies voor zowel telecom–
municatie als de post kan een
krachtig sturende hand van de
minister niet ontbeerd worden. Dit
geldt in het bijzonder voor de
activiteiten van de PTT op het
raakvlak van concessie en commer–
ciële activiteiten. In dit systeem van
"checks and balances" diende de
RATP naar zijn opzet een belangrijke
adviserende rol te spelen; een
adviserende rol en niet rneer dan dat,
maarwel een heel belangrijke rol. Die
rol is er — ik sluit mij ook aan bij
collega Baarda — sinds 1989 niet
minder op geworden, integendeel.
De voorwaarden waaronder de PTT
met andere aanbieders van diensten
van telecommunicatie mag concurre–
ren, zijn nog steeds niet duidelijk,
noch technisch, noch financieel.
Zolang de markt in ontwikkeling zal
blijven — ook dat zal nog heel lang
zijn — zullen die omstandigheden
waaronder de PTT kan concurreren
onduidelijk blijven.

Daarom vinden wij het wat jammer
dat de minister zo cryptisch schrijft
over de toekomst van de RATP. Dat
is wel enigszins te begrijpen, omdat
de beslissing nog niet is gevallen.
Maar de plussen en de minnen

volgen elkaar toch in een misschien
wat al te rap tempo op. De minister
zegt bijvoorbeeld: "de terugbrenging
van het aantal formatieplaatsen van
vijf naar één hoeft op zichzelf niet te
betekenen dat ook de advisering op
dit beleidsterrein wordt opgeheven".
Kennelijk speelt de minister toch met
die gedachte. Maar die gedachte, in
dit geval de mijne, wordt onmiddellijk
weer sterk tegengesproken door een
opmerking van de minister een
twintigtal regels eronder, dat men
erop mag vertrouwen dat haar inzet
is gericht op het handhaven van een
volwaardige advisering. "Door de
instelling van een afzonderlijke
commissie zal voor ondersneeuwen
van de advisering niet hoeven te
worden gevreesd." Een eindje
daarvoor zegt zij dat, als je het
separaat houdt, "een minder
gedegen advisering het gevolg zou
kunnen zijn". Kortom, plussen en
minnen, twijfel en vastberadenheid
wisselen elkaar in deze memorie van
antwoord af. Ik wil erop aandringen
dat een volwaardige advisering die
recht doet aan het in 1988 beoogde
beleid van "checks and balances"
gewaarborgd blijft, hoe die raad van
advies er ook uit zal zien. Overigens
moet het mij wel van het hart — dat
mag ik misschien via de minister nog
zeggen — dat die advisering niet
alleen degelijk, maar ook snel moet
zijn. Daar lijkt het op het ogenblik wel
eens aan te schorten.

Voorzitter! Ik ben blij met de
toezegging van de minister dat zij
ons zal informeren over de nadere
ontwikkelingen op dit punt. Ik hoop
dat zij rekening zal houden met onze
opmerkingen, die ertoe leiden dat er
geen afslanking, geen vermagering
mag plaatsvinden van de Raad van
advies voor post en telecommunica–
tie. Ik sluit mijn bijdrage af met de
opmerking dat wij het eens zijn met
de voorstellen in het algemeen, maar
dat wij vanzelfsprekend verwachten
dat de minister zal ingaan op de twee
punten die ik heb aangegeven, te
weten een algemeen regeringsbeleid
van scheiding van advies en overleg
en een volwaardige Raad van advies
voor post en telecommunicatie.

D

De heer Hilarides (WD): Mijnheer
de voorzitter! Vandaag behandelen
wij het wetsvoorstel inzake de
instelling van de Raad voor verkeer
en waterstaat. Het gaat hierbij om
een belangrijk stuk wetgeving op het

gebied van overleg en advisering van
het departement van Verkeer en
Waterstaat. Het beleidsterrein van
Verkeer en Waterstaat omvat een
groot aantal aandachtsgebieden,
zoals de zorg voor het verkeer, de
zorg voor het vervoer van personen
en goederen en van informatie en de
zorg voor de waterhuishouding en
waterkering. Het gaat om een
omvangrijk takenpakket, vaak
gepaard gaande met grote investe–
ringen. Een goede overleg– en
adviesstructuur voor dit beleidster–
rein is van groot belang.

De totstandkoming van het
wetsvoorstel heeft een lange
voorgeschiedenis en vloeit voort uit
het advies van de projectgroep
externe advisering, de commissie–
Van der Ploeg. In deze rapportage is
het functioneren van diverse externe
adviesorganen beoordeeld. Kijken wij
naar het ministerie van Verkeer en
Waterstaat, dan kunnen wij constate–
ren dat er in de loop der jaren een
omvangrijke overleg– en adviesstruc–
tuur met zeer vele commissies en
subcommissies is ontstaan, waar–
door een heroriëntatie of, zo men wil,
een sanering wenselijk is geworden.
Het resultaat daarvan is dat een
groot aantal commissies zal verdwij
nen.

Ik stel met nadruk dat de omvang
van deze reorganisatie niet moet
worden opgevat als een negatief
oordeel over het functioneren van
bestaande organen. De bezwaren
waren meer gericht tegen de advies–
en overlegstructuur dan tegen
individuele raden of commissies.
Bijvoorbeeld de Raad voor de
waterstaat heeft gedurende een
reeks van jaren uitstekende adviezen
uitgebracht. Beperking van het aantal
organen bevordert de samenhang en
zal een betere bijdrage leveren aan
een integraal beleid.

Mijnheer de voorzitter! Tijdens de
schriftelijke behandeling heeft mijn
fractie reeds meegedeeld dat het
wetsvoorstel met belangstelling en
waardering is ontvangen. Ik dank de
minister voor de wijze waarop is
ingegaan op de vragen die door mijn
fractie naar voren zijn gebracht. In
grote lijnen kan mijn fractie akkoord
gaan met de antwoorden op de
vragen. Toch zijn er een aantal
aspecten bij dit wetsvoorstel die het
nodig maken, een enkele kantteke–
ning te plaatsen.

Kern van het wetsvoorstel is de
scheiding tussen advies en overleg.
Dit is een belangrijk uitgangspunt
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waarmee mijn fractie graag akkoord
gaat. Door het gekozen uitgangspunt
zal advisering over strategische
keuzes van beleid worden overgela–
ten aan onafhankelijke deskundigen,
terwijl tevens is geregeld op welke
wijze overleg met belanghebbenden
zal plaatsvinden. Tijdens de schrifte–
lijke behandeling heeft mijn fractie
gevraagd of de minister bereid is, in
het kabinet te bepleiten de scheiding
tussen advies en overleg, zoals thans
wordt voorgesteld voor het departe–
ment van Verkeer en Waterstaat, ook
als uitgangspunt te kiezen voor de
overleg– en adviesstructuur bij
andere departementen. Ik sluit mij op
dit punt dus aan bij de heren Baarda
en Zijlstra. In de memorie van
antwoord heeft de minister zich
hierover positief uitgelaten. Mijn
fractie stelt het op prijs als de
minister er nader op ingaat.

Een tweede uitgangspunt van het
wetsvoorstel is de integrale beleids–
advisering. Wat is integraal in
dezen? Welke commissies gaan wel
en welke commissies gaan niet deel
uitmaken van de nieuwe Raad voor
verkeer en waterstaat. In dit opzicht
breng ik naar voren dat de integrale
beleidsadvisering naar het oordeel
van mijn fractie niet in alle opzichten
heeft plaatsgevonden. Op dit
onderdeel is het wetsvoorstel niet
geheel consistent. De minister heeft
ervoor gekozen, een aantal adviesor–
ganen los te laten opereren van de
Raad voor verkeer en waterstaat.

Ik noem de Raad voor de verkeers–
veiligheid. Deze raad blijft bestaan
als een apart adviesorgaan. Dit acht
mijn fractie onjuist. Wij lopen het
risico dat door een separate advise–
ring het aspect van de verkeersveilig–
heid niet betrokken wordt bij de
integrale afweging van alle facetten
die aan de orde zijn op het terrein
van verkeer en waterstaat. De
argumenten die de minister naar
voren brengt om de Raad voor de
verkeersveiligheid niet te mtegreren
spreken mijn fractie niet aan.

Verder bestaat nog onduidelijkheid
over de positie van de Raad voor de
telecommunicatie: een beleidsterrein
dat in de nabije toekomst binnen
Verkeer en Waterstaat een steeds
belangrijkere plaats zal innemen. Uit
de memorie van antwoord blijkt, dat
er ten aanzien van deze raad nog
geen definitief besluit is genomen.
Overleg met andere departementen
is nog gaande. Kan de minister
nadere mededelingen doen over het
verloop van deze besprekingen? Mijn

fractie geeft er de voorkeur aan
genoemde advisering te integreren
binnen de nieuwe raad. Dit komt de
integrale advisering ten goede. En
dat is toch een van de uitgangs–
punten van het wetsvoorstel?

Bij de behandeling van het
wetsvoorstel aan de overzijde is nog
gesproken over de Staatscommissie
voor de waterstaatswetgeving. Deze
staatscommissie heeft op het gebied
van de waterstaatswetgeving
belangrijke adviezen uitgebracht. Tot
nu toe vond de advisering plaats in
het kader van de Raad voor de
waterstaat in de vorm van een
subcommissie. Hoewel de staats–
commissie zich bezighoudt met
veelal juridisch-technische zaken, zie
ik geen reden om deze commissie
rechtstreeks advies te laten uitbren–
gen aan de minister. Juist ter
versterking van het integrale karakter
van beleidsadvisering, zou advisering
via de nieuwe Raad voor verkeer en
waterstaat meer voor de hand liggen.
Misschien kan de minister nader
ingaan op de positie van de staats–
commissie binnen het geheel van het
advieskader.

Ook uit een oogpunt van deregule–
ring kunnen wij het wetsvoorstel
positief beoordelen. In dit kader wil ik
nog een opmerking maken over de
wijze waarop de secretariaatsfuncties
in de toekomst zullen worden
vervuld. In het verleden heeft met
name het secretariaat van de Raad
voor de waterstaat een belangrijke
rol vervuld bij de totstandkoming van
adviezen en bij het voeren van
overleg met belanghebbenden. In
hoeverre zal in de toekomst ge–
streefd worden naar samenvoeging
van secretariaatsfuncties?

Ten slotte maak ik nog een
opmerking van geheel andere aard.
Bij de behandeling van dit wetsvoor–
stel is mij opgevallen dat er weinig
gesproken is over tijdsplanning van
procedures bij advisering en overleg.
Voorshands ga ik ervan uit, dat
ernaar gestreefd zal worden mogelij–
ke vertragingen bij de besluitvorming
zoveel mogelijk te voorkomen.

Mijnheer de voorzitter! Alles
overwegende, is dit wetsvoorstel een
stap in de goede richting. Scheiding
tussen advies en overleg is een prima
zaak. Het valt echter te betreuren dat
de beoogde integrale beleidsadvise–
ring niet in alle opzichten zal
plaatsvinden. Mijn fractie wil er
nogmaals voor pleiten om de Raad
voor de verkeersveiligheid, de Raad
voor de telecommunicatie en de

Staatscommissie voor de water–
staatswetgeving te integreren in de
nieuw te vormen Raad voor verkeer
en waterstaat. Ten slotte kan ik
mededelen dat mijn fractie het
onderhavige wetsvoorstel zal
steunen.

D
Minister Maij-Weggen: Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de leden van de
senaat voor hun inbreng bij het
onderhavige wetsvoorstel. Ik wil
allereerst ingaan op een aantal
redenen waarom gekomen wordt tot
de geconcentreerde Raad voor
verkeer en waterstaat. De in de loop
dertijd op mijn ministerie gegroeide
veelheid van gecombineerde advies–
en overlegorganen noodzaakte tot
een grondige herstructurering. Ik heb
al bij eerdere gelegenheden gezegd
dat er een ware wildgroei was
ontstaan. Ik geloof dat het aantal
advies– en overlegorganen tot vijftig
was opgevoerd. Ik moet bekennen
dat ik niet alle namen van deze
organen en van hun voorzitters uit
mijn hoofd kende. Ik had er altijd de
lijst bij nodig. Dat is mijns inziens een
slechte zaak. Daarnaast bestaat er
een duidelijke samenhang tussen de
verschillende taakvelden van Verkeer
en Waterstaat. Die samenhang wordt
niet alleen op nationaal maar ook op
internationaal gebied steeds sterker.
In de praktijk heb ik bijvoorbeeld
tijdens het voorzitterschap van de
EG-transportraad weer bevestigd
gezien hoezeer transport en infra–
structuur als twee kanten van een
medaille moeten worden gezien. Ze
moeten worden gezien als iets dat je
geïntegreerd moet benaderen. Je
kunt niet over goederenvervoer over
de rail spreken zonder over het
systeem en de rails te spreken. Je
kunt niet over wegvervoer spreken,
zonder over wegen te spreken. Je
kunt niet over binnenvaart spreken,
zonder over vaarwegen te spreken.
Meer en meer worden in het
buitenland de aparte ministeries voor
infrastructuur en transport samenge–
voegd. In elf van de twaalf EG-l idsta–
ten is dit inmiddels het geval. De
geïntegreerde benadering is ook
nodig op het veld van advisering voor
mijn ministerie.

Voorzitter! Wij hebben met nadruk
geprobeerd een scheiding aan te
brengen tussen de strategische en de
praktische advisering. Tijdens de
behandeling van dit wetsvoorstel in
de Tweede Kamer is besloten de
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zaak zodanig in te delen dat de raad
en zijn commissies zich vooral
bezighouden met strategische
onderwerpen en de overlegorganen
de uitvoeringstaken voor hun
rekening zullen nemen. Er zijn
natuurlijk verwantschappen tussen
beide kanten. Men kan soms de
adviescommissies niet onthouden
een oordeel te hebben over uitvoe–
ringszaken en men kan soms de
overlegorganen niet onthouden zich
een oordeel te vormen over strategi–
sche zaken.

Alle sprekers zijn ingegaan op de
scheiding tussen advies en overleg in
de nieuwe Raad voor verkeer en
waterstaat. Zij hebben hun grote
waardering hiervoortot uitdrukking
gebracht. Evenals de woordvoerders
in de Tweede Kamer, hebben de
woordvoerders in deze Kamer
gevraagd of ik het kabinet wil
voorleggen dit principe ook te laten
gelden voor andere departementen.
De heer Zijlstra meende zelfs dat dit
vooraf moest gebeuren in plaats van
achteraf. Voorzitter! Ik wijs erop dat
deze filosofie in feite al tot uitdruk–
king kwam in het rapport van de
commissie-Van der Ploeg. Op de een
of andere manier is dit element
tijdens de herziening van een aantal
adviesorganen een beetje verwaterd.
Dit gold ook voor het oorspronkelijke
wetsvoorstel voor de Raad voor
verkeer en waterstaat. Gedurende de
behandelmg van het wetsvoorstel in
de Tweede Kamer is weer een
zuivere scheiding aangebracht en dat
wordt zeer gewaardeerd door beide
Kamers.

Voorzitter! Ik heb nog geen
initiatief genomen om deze zaak in
het kabinet aan de orde te stellen.
Dat kon niet, omdat het wetsvoorstel
nog niet is goedgekeurd door de
Eerste Kamer. Ik wil niet alleen het
advies van de leden van de Tweede
Kamer ter kennis brengen van het
kabinet, maar uiteraard ook het
advies van de leden van de Eerste
Kamer. Men had mij terecht op de
vingers kunnen tikken als ik dit
wetsvoorstel het kabinet ten
voorbeeld had gesteld, terwijl het
nog niet goedgekeurd was door de
Eerste Kamer. Zodra het wetsvoorstel
is goedgekeurd, zal ik een brief naar
het kabinet sturen waarin ik dit
element nog eens met nadruk onder
de aandacht van de collega's breng
Ik zal het resultaat daarvan zeker de
Kamer doen toekomen. Het is
overigens goed mogelijk dat de
minister-president of een andere,

meer geëigende, minister de Kamers
dit resultaat zal doen toekomen, want
ik vertegenwoordig slechts één
departement dat het algemene
principe uit het rapport van de
commissie-Van der Ploeg heeft
uitgevoerd.

Voorzitter! Vervolgens noem ik een
punt dat door alle senatoren is
aangeduid, namehjk de positie van de
Raad voor de verkeersveiligheid. De
heer Zijlstra vond mij wat wisselvallig
op dit punt. De vraag of een raad
ingevoegd moet worden in een
geheel of zelfstandig gelaten moet
worden is natuurlijk niet zwart-wit.
Daar zijn voor– en nadelen aan
verbonden Op een bepaald ogenblik
kun je concluderen dat de nadelen
groter zijn dan de voordelen en dan
moet er niet toe overgegaan worden.
In dit geval vind ik de nadelen groter
dan de voordelen. Er zijn voordelen.
Wel degehjk kan gesteld worden dat
verkeersveiligheid te maken heeft
met een aantal facetten van het
beleid van de andere commissies.
Dat geldt zeker op het punt van de
infrastructuur. Echter bij ontgrondin–
gen komt de verkeersveiligheid weer
niet zo direct aan de orde. Ook bij het
beheer van de Noordzee en bij het
waterbeheer in het algemeen komt
de verkeersveiligheid niet zo sterk
aan de orde.

De nadelen zijn dus groter dan de
voordelen. Alhoewel ik de nadelen al
in de memorie van antwoord heb
opgesomd, zal ik er nog een paar
noemen die voor mij de doorslag
hebben gegeven. In de eerste plaats
adviseert de Raad voor de verkeers–
veiligheid niet exclusief aan de
minister van Verkeer en Waterstaat.
De raad adviseert zelfs aan zeven
ministers. Dat betekent dat ik mij de
Raad voor de verkeersveiligheid niet
exclusief toe mag eigenen. Daarbij is
natuurlijk een aantal ministeries
prominent aan de orde, zoals het
ministerie van Justitie en het
ministerie van WVC wat de volksge–
zondheid betreft. Ook andere
ministeries maken gebruik van de
adviezen van de Raad voor de
verkeersveiligheid.

In de tweede plaats moeten wij
wat de verkeersveiligheid betreft in
Europees verband denken Het
Europese Parlement heeft een
verzoek gericht aan de Europese
Commissie om over te gaan tot
instelling van een Europese raad voor
verkeersveiligheid. Ik geloof dat het
Europese Parlement zelfs al de moed
heeft gehad om daar een bedrag

voor op te nemen op de begroting.
Dat kan het Europese Parlement
doen, zoals men weet, ook al is het
nog geen beleid. Men beschouwt het
dan als een mooie stimulans om tot
beleid te komen. In het kader
daarvan heeft de heer Van Vollenho–
ven, mede op mijn advies, gerappor–
teerd aan de Europese Commissie
over een Europese raad voor
verkeersveiligheid. Hij heeft daarbij
niet alleen gerapporteerd over een
Europese raad voor verkeersveilig–
heid, maar ook over een Europese
transportveiligheidsraad. De
discussies daarover verlopen rustig
en goed Dat betekent dat Nederland
op het gebied van de verkeersveilig–
heid een voortrekkersrol kan
vervullen bij de ontwikkeling van een
Europese raad voor verkeersveilig–
heid of een Europese transportveilig–
heidsraad. Ik meen dat de Neder–
landse Raad voor de verkeersveilig–
heid in dat stadium sterker staat
wanneer hij een onafhankelijke
positie heeft.

Dat zijn voor mij de belangrijkste
punten, de veelzijdigheid van de raad
in de contacten met vele departe–
menten en de Europese kanten van
de zaak. Dat neemt niet weg dat er
ook goede argumenten zijn aan te
voeren om wel over te gaan tot
invoeging in de Raad voor verkeer en
waterstaat. Maar de argumenten die
ik zojuist noemde, geven voor mij de
doorslag. Daarom vraag ik deze
Kamer ervoor te kiezen, de Raad voor
de verkeersveiligheid voorlopig
zelfstandig te laten. Over vier a vijf
jaar, wanneer de raad toch doorge–
licht moet worden op zijn effectivi–
teit, kan opnieuw bezien worden of
een invoeging nuttig is.

De heer Baarda heeft in dit
verband gevraagd, zeker nu op
Europees niveau wordt gedacht aan
een Europese raad voor transportvei–
ligheid, of ook op Nederlands niveau
tot een dergelijke vertaalslag kan
worden gekomen. Dat betekent dat
de Spoorwegongevallenraad en de
raden die zich bezighouden met de
veiligheid van andere transportsecto
ren in één groep kunnen worden
samengevoegd tot één Nederlandse
raad voor transportveiligheid. Die
gedachte leeft al langer en die heeft
bij mij in toenemende mate sympa–
thie verworven, ook al omdat die slag
op Europees niveau aan de orde is. Ik
heb om die reden advies gevraagd
aan een te naam en faam bekend
staand adviesbureau Ik wil dit advies
afwachten, voordat ik eventueel een
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ander standpunt inneem over de
Raad voor de verkeersveiligheid. Dit
is een aanvullend argument. Ik sta
sympathiek tegenover het idee om
een soort transportveiligheidsraad in
Nederland op te richten. Ik denk
hierbij aan een parapluvorm, waarbij
de diverse transportveiligheidsraden
voor luchtvaart en scheepvaart, de
Spoorwegongevallenraad en de
verkeersveiligheidsraad zullen
worden ondergebracht. Wij kunnen
eens bezien, wat een verstandig
adviesbureau daarover zegt, of
daarmee efficiencywinsten kunnen
worden behaald en of een en ander
daardoor beter loopt Nogmaals, ik
wil aanraden dit advies af te wachten
voordat de Raad voor de verkeersvei–
ligheid als een commissie onder de
Raad voor verkeer en waterstaat
wordt gebracht. Met dit extra
argument heb ik meteen een vraag
beantwoord van de heer Baarda, die
mijn mening vroeg over deze
ontwikkeling. Mijn mening is dus in
principe positief, maar ik heb
hierover graag het advies van
onafhankelijke deskundigen.

Ik ga in op de RAPT. Waarom wil
de minister die raad nu wel integre–
ren in het geheel en de Raad voor de
verkeersveiligheid niet? De argumen–
ten inzake de Raad voor de verkeers
veiligheid heb ik net aangegeven Bij
de RAPT zijn de argumenten van
andere aard. De RAPT adviseert niet
in zo'n ruime wijze aan zeven
departementen als de Raad voor de
verkeersveiligheid. Bij de RAPTgaat
het om drie departementen. Ik
begrijp echter, dat de heer Baarda
van mening was dat het er vier
waren. Hij noemde ook Binnenlandse
Zaken. Het is best mogelijk, dat de
RAPT ook wel eens iets zegt over de
telecommunicatie binnen de
departementen, maar de raad
adviseert vooral aan Verkeer en
Waterstaat, WVC en Economische
Zaken. Ik moet overigens zeggen, dat
het overgrote deel van het werk van
de RAPT voor Verkeer en Waterstaat
wordt gedaan. De RAPT - ik let
hierbij op de capaciteit — staat dus
dichter bij Verkeer en Waterstaat dan
de Raad voor de verkeersveiligheid.

Het volgende argument is heel
principieel. Andere sectoren, vooral
die van goederenvervoer en perso–
nenvervoer, hebben in toenemende
mate met telecommunicatie te
maken. Het zou heel praktisch zijn,
indien adviezen van de RAPT niet
exclusief direct naar de minister
gingen, maar ook naar de toekomsti–

ge Raad voor verkeer en waterstaat,
zodat de aspecten van telecommuni–
catie en transport meegewogen
kunnen worden. Het blijkt dat
telecommunicatie en telematica
steeds belangrijker onderdelen
vormen van de hele transportketen.
Ik heb dat trouwens net al tegen de
heer Pitstra gezegd in het kader van
de positieve milieu-effecten daarvan.

In het kader van de grote effecien–
cy ben ik genoodzaakt met de
stofkam door mijn ministerie te gaan.
Ik doe dat trouwens niet omdat men
mij daartoe noodzaakt Ik moet
zeggen dat ik dat met veel liefde doe,
want ik heb er een grote hekel aan
als mensen op mijn mmisterie dubbel
werk doen of zitten te niksen. Het lijkt
mij niet dat dit erg vaak het geval is,
maar onnuttig, dubbel werk moet
niet plaatsvinden. In die zin zijn wij
tot de slotsom gekomen, dat
bijvoorbeeld het secretariaat van de
RAPT heel goed gebruik kan maken
van het secretariaat van de Raad
voor verkeer en waterstaat. Deze
mensen doen voor een deel hetzelfde
werk, zij het in verschillende richtin–
gen. Natuurlijk heeft de RAPT zijn
specialistische kennis nodig, ook op
secretariaatsniveau. Het zijn echter
gewoon mannelijke of vrouwelijke
secretaressen of secretarissen. In die
zin maakt het niet zoveel uit of men
dit soort werk doet voor de ene of
voor de andere raad. Ik meen dat van
vijf naar één misschien een beetje
kort door de bocht is. Wij overwegen
of het van vijf naar twee moet of van
vijf naar anderhalf, waardoor een
secretans een mengpositie krijgt. Eén
echte beleidssecretaris voor
advisermg over telecommunicatie en
post lijkt een beetje krap. Dat er
samen kan worden gewerkt is echter
zeker.

Dat heeft de discussie om de RAPT
in te kaderen — ik verwijs hierbij ook
naar de vorige argumenten die ik heb
genoemd — versterkt. Ik moet
zeggen dat dit ook een beetje mijn
sympathie heeft. Ik sta aan de kant
van degenen van wie dit wel mag.
Dat neemt niet weg dat de discussie
daarover nog gaande is met de
departementen waarvoor de raad ook
adviseert, Economische Zaken en
WVC. Als dat overleg is afgerond,
zullen wij de secretanele aspecten
nog eens wegen. Wij zullen ook nog
eens met de voorzitter van de raad
zelf spreken. Dan zal ik het resultaat
van mijn bevindingen schriftelijk
meedelen, zowel aan de Tweede als
aan de Eerste Kamer. Deze zaak

speelde nogal in de Tweede Kamer.
Wij hebben niet zo vreselijk veel
haast met de zaak. Het is natuurlijk
praktisch om hierover te beslissen als
de voorlopige raad moet overgaan in
een definitieve vorm, per 1 januari
1993. De raad kan worden ingeka–
derd in de Raad voor verkeer en
waterstaat dan wel apart blijven. Men
hoort daar nog van, dat lijkt mij de
meest nuttige mededeling na de
argumenten die ik heb gegeven

De heer Hilarides vroeg waarom de
Staatscommissie voor de water–
staatswetgeving niet werd ingeka–
derd. De Staatscommissie voor de
waterstaatswetgeving is zo specifiek
juridisch georiënteerd dat wij het niet
nuttig vinden om haar in te kaderen,
bijvoorbeeld in de commissie voor de
Noordzee en waterbeheersaangele
genheden. Zij werkt iets ruimer,
bijvoorbeeld ook ten gunste van de
commissie voor infrastructuur die
straks wordt ingesteld. De verstan–
digste weg leek ons om haar te laten
bij de drie aparte raden die zijn
overgebleven en die rechtstreeks aan
de minister adviseren, ook vanwege
het specifieke, bijna klassieke
karakter van deze commissie. Het is
een heel oude commissie, met heel
veel kennis. Wij denken dat deze
aparte positie recht doet aan deze
commissie, omdat zij een specifiek
juridische taak heeft.

Op grond van de grote efficiency–
acties die het kabinet uitvoert, heb ik
besloten om secretariaten te
bundelen tot twee groepen. In de
eerste plaats is er een bundeling voor
de raad en zijn commissies In de
tweede plaats is er een bundeling
voor de overlegorganen. Ik houd ze
liever uit elkaar als twee aparte
groepen op grond van argumenten
die ook in deze Kamer zijn aangedra–
gen. Het gaat erom de belangenver–
strengelmg tussen advisering en
overleg te voorkomen door deze uit
elkaarte houden. Dan moeten wij dat
ook niet verder bundelen in de
secretariaten, want anders ontstaat
er weer een diffuus geheel. Daarom
heb ik besloten om te komen tot
twee groepen. De inspraak willen wij
onderbrengen bij de beleidsmede–
werkers, secretariaatsmedewerkers
en de administratieve ondersteuning,
die werken ten behoeve van het
secretariaat voor de overlegorganen,
want zij lijkt ons daar het beste bij
thuis. Ik hoop dat de heer Hilarides
met deze vrij ordelijke indeling kan
instemmen.

De heer Hilarides heeft ook een
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vraag gesteld over de trage besluit–
vorming, waarover hij zich zorgen
maakt. Dit punt wordt door het
kabinet stevig aangepakt. Het
ontwerp voor een nieuwe Tracéwet
ligt net in de Tweede Kamer. Die wet
zal de duur van de procedure rond
tracés en ruimtelijke ordening,
bijvoorbeeld bij de aanleg van rails en
wegen, verminderen van negen a tien
jaar tot drie a viereneenhalf jaar; drie
voor urgente projecten die van zeer
sterke nationale betekenis zijn, zoals
de hoge-snelheidslijn en de Betuwe–
lijn, en viereneenhalf jaar voor
minder urgente projecten. Dat is al
een aanmerkelijke verkorting van de
procedures. Dat wetsvoorstel zal hier
in behandeüng komen, zodra het in
de Tweede Kamer is behandeld. Ik
kan alleen maar hopen dat het
wetsvoorstel ook heel snel wordt
behandeld, zodat wij er zo snel
mogelijk mee uit de voeten kunnen.
Wij willen graag een aantal lopende
tracéprocedures, bijvoorbeeld die
met betrekking tot de Betuwelijn en
de HSL, al in deze wet voegen. Dat
kan de besluitvorming behoorlijk
versnellen. Op dat vlak staat dit
kabinet dus niet voor niks. Het is
bezig om flink het mes te zetten in
langdurige procedures.

Mijn collega van VROM heeft de
Nimby-wet - not in my back-yard —
onder handen. Dat wetsvoorstel is
met het voorstel voor de tracéwet te
vergelijken maar heeft meer betrek–
king op de ruimtelijke-ordeningpro–
cedures, afzonderlijk van de tracé–
procedures. Daar lijdt men dezelfde
pijn. Ook daar moet eigenlijk actie
worden gevoerd om procedures
sneller te laten verlopen. Er zijn heel
veel mensen die alleen vanwege hun
goede recht maar met wat beperkte
belangen, grote nationale projecten
zeer lang ophouden. Achteraf blijkt
dat die projecten toch wel tot
uitvoering moeten worden gebracht,
alleen gebeurt het dan niet na drie
maar na tien jaar. De pijn heeft dan
zeven jaar langer geduurd. Ook mijn
collega van VROM is dus bezig om
de ruimtelijke-ordeningprocedures
hierop aan te passen.

Daarnaast is een adviesaanvrage
van Economische Zaken naar de
Wetenschappelijke raad voor het
regermgsbeleid uitgegaan met het
verzoek om in het algemeen te
adviseren over de verkorting van
procedures. Deze twee zaken worden
al aangepakt, maar wij kunnen ons
heel goed voorstellen dat er nog
meer zaken zijn die veel te lang lopen

en die tot dubbele inspraakprocedu–
res aanleiding geven. Wij hopen dat
de Wetenschappelijke raad voor het
regeringsbeleid ons een aantal
nuttige adviezen zal kunnen geven,
ook over de wijze waarop op andere
vlakken de procedures wat gesa
neerd en ingekort kunnen worden.

Ik zeg hierbij overigens met nadruk
dat het niet gaat om het wegnemen
van rechten van burgers, maar het
moet niet zo zijn dat burgers voor
precies hetzelfde langs drie wegen
procedures kunnen voeren. Ik denk
dat niemand daar beter van wordt.
Drie keer "nee" is bovendien
vervelender dan een keer "nee". Dat
moeten wij de burgers in feite ook
een beetje besparen. Op dat vlak
wordt er door dit kabinet dus stevig
ingezet.

Voorzitter! Ik denk dat ik hiermee
alle vragen heb beantwoord. Ik dank
nogmaals de collega's, de senatoren,
voor hun inbreng. Ik beschouw dit
wetsontwerp hiermee zeker nog niet
als afgehandeld, anders moet u
daarover weer een opmerking
maken.

De voorzitter Maar uw opmerking
dat u de kamerleden als collega's
beschouwt vanuit uw parlementaire
ervaring, vergoedt veel. Ik heb
begrepen dat er bij alle sprekers
behoefte is aan een korte tweede
termijn. Het woord is aan de heer
Baarda.

D

De heer Baarda (CDA): Voorzitter!
Mijn reactie kan kort zijn. Dat moet
ook kunnen als collega's onder
elkaar. De minister is duidehjk
geweest. Ik dank haar voor haar
antwoorden. Op een punt bestaat bij
mij die duidelijkheid niet, namelijk op
het punt van de RAPT. Ik kom daar
later op terug. Ik wil graag onder–
schrijven vvat de minister heeft
gezegd over een grondige herstruc–
turering en dat wildgroei moet
worden stopgezet en worden
omgezet in goede werkwijzen.
Daarbij zijn wij terechtgekomen bij de
scheiding tussen advies en overleg

Het siert de minister dat zij niet
eerder actie richting het kabinet
heeft ondernomen dan nadat ook de
Eerste Kamer dit wetsvoorstel zou
hebben aanvaard. Ik wil echterwel
zeggen dat mijn fractie er geen
bezwaar tegen zou hebben, in
tegendeel, als zij nu reeds actie had
ondernomen. Wij vinden dit een

belangrijke zaak die breder moet zijn
dan alleen het departement van
Verkeer en Waterstaat. Wij zijn van
mening dat ook zeker op andere
departementen hier voordelen zijn te
behalen.

Ik heb in eerste termijn al gezegd
dat de CDA-fractie ermee kan
mstemmen dat de Raad voor de
verkeersveiligheid zelfstandig blijft.
Wij hebben er echter bij gezegd dat
je die taken dan wel moet verbreden.
Het verheugt mij dat ook de minister
die gedachte heeft en ook denkt aan
een Nederlandse raad voor transport–
veiligheid. Ook wij wachten met
belangstelling het advies af dat is
gevraagd aan een gerenommeerd
adviesbureau. Wij zullen hierover
graag nadere informatie vernemen.
Kan de minister ons toezeggen dat zij
ons informeert zodra zij daarin een
standpunt heeft ingenomen of dat
meer duidelijkheid over deze zaak
bestaat?

Een laatste opmerking heeft
betrekking op de RAPT. De minister
heeft de argumenten aangegeven die
ervoor zouden pleiten om ook de
RAPT onder te brengen in de Raad
voor verkeer en waterstaat. Een deel
van die argumenten zou je ook
kunnen gebruiken ten aanzien van de
Raad voor de verkeersveiligheid. Wij
zijn niet overtuigd. Het gaat hier om
een betrekkelijk nieuw terrein. Wij
vinden, dat zelfstandigheid voordelen
kan hebben. Ik heb in eerste termijn
inderdaad gesproken over een
medespeler. Soms is een medespeler
rneer dan een adviseur. Ik geef dit
collega Zijlstra toe. Ik sprak over een
met gezag beklede medespeler. Ik
doelde op een zelfstandige positie
van een deskundig college, dat op dit
brede en vaak ontoegankelijke terrem
adviezen kan geven. De minister
heeft gezegd, dat er nog geen besluit
is genomen. Hoewel het zich laat
raden, in welke richting het gaat, zou
ik haar toch willen vragen, ook de
nadelen nog eens goed te overwe–
gen.

D

De heer Zijlstra (PvdA) Mijnheer de
voorzitter. Ik dank de minister voor
haar antwoord.

Ik wil wat recht zetten ter zake van
de opmerking van de minister, dat zij
uit eerbied, courtoisie, deze zaak niet
eerder aanhangig heeft gemaakt in
het kabinet. Ik citeer de laatste alinea
van de eerste paragraaf van de
memorie van antwoord: "Naar
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aanleiding van de op dit punt
gemaakte opmerkingen zal ik in het
kabinet de vraag aan de orde stellen,
of het aan het onderhavige wetsvoor–
stel ten grondslag gelegde uitgangs–
punt van scheiding tussen advies en
overleg een meer algemene toepas–
sing verdient." In het licht hiervan
kan worden verondersteld, dat het
ging over de uitgangspunten en dat
die naar de mening van de minister
onafhankelijk van goedkeurmg van de
Tweede of Eerste Kamer aan de orde
gesteld zouden worden Ik heb
enigszins de indruk, dat de reactie
van de minister een second thought
is, overigens een zeer respectabeie.

Mijnheer de voorzitter! De
gedachte over de Raad voor de
transportveiligheid lijkt ons belang–
wekkend. Wij wachten gaarne nadere
voorstellen af.

Wat de Raad van advies voor Post
en Telecommunicatie betreft, wil ik
geen onduidelijkheid laten bestaan
over ons standpunt. Of er nu een
zesde vaste commissie komt of een
soort autonome raad, een conseil
autonome — geen régie, want het is
geen overleg - is voor ons minder
belangrijk. Belangrijker is het
handhaven van de taak, die in
1988/1989 was voorzien en ertoe
strekt, dat de toezichthoudende en
controlerende functie van de minister
ter zake van de PTT, wat de nutsfunc–
tie betreft, zo goed mogelijk wordt
uitgevoerd en daarover zo goed
mogelijk wordt geadviseerd. Het
aantal formatieplaatsen, al dan niet
in combinatie binnen de Raad voor
verkeer en waterstaat, is erg
belangnjk Van vijf naar twee zou dan
wel eens een flinke amputatie
kunnen zijn. Is twee het maximaal
haalbare? Wat het aantal formatie–
plaatsen betreft, is het aspect van de
snelheid van adviseren van belang Ik
heb in eerste termijn gezegd, dat het
daaraan nog wel eens schort.
Aanmerkelijke vermindering, meer
dan een halvering van het aantal, zou
die snelheid wel eens ongunstig
kunnen beïnvloeden.

Mijnheer de voorzitter! Wij gaan
met de voorgelegde voorstellen
akkoord.

D

De heer Hilarides (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Ik dank de minister
voor haar antwoorden op de door mij
gestelde vragen. Op enkele onderde–
len wil ik nog nader ingaan.

In dit debat is uitvoerig gesproken

over de scheiding van advies en
overleg. Met betrekking tot dit
belangrijke uitgangspunt heeft de
minister met zoveel woorden
verklaard, deze principiële aangele–
genheid in het kabinet aan de orde te
zullen stellen. Wij wachten de
reacties daarop met belangstellmg
af.

Vervolgens vraag ik aandacht voor
de vraag, welke raad men zelfstandig
laat opereren en welke raad een
onderdeel dient te vormen van de
Raad voor verkeer en waterstaat.
Voorzitter! Onze fractie heeft als
uitgangspunt gekozen, in principe
elke raad onder de Raad voor verkeer
en waterstaat te schuiven. De
filosofie daarachter is dat op deze
wijze kan worden gekomen tot een zo
integraal mogelijke beleidsadvisering.
Ik hoop dat, nadat dit wetsvoorstel
kracht van wet heeft gekregen en
deze opzet een aantal jaren heeft
gefunctioneerd, de minister tot de
conclusie zal komen dat ook de raden
die nu nog zelfstandig opereren, dan
eveneens deel moeten uitmaken van
de Raad voor verkeer en waterstaat.
Ik wijs erop dat de minister al een
evaluatie heeft toegezegd.

In de opmerkingen van de minister
over de samenvoeging van de
secretariaten kan ik mij vinden.
Hetzelfde geldt voor de uitvoerige
beantwoording van de vragen over
de inspraakprocedures. Ik meen dat
wij er allemaal belang bij hebben dat
die procedures kort en duidelijk zijn
en dat het niet eindeloos duurt. De
wijze waarop de minister deze
vragen, door mij gesteld, heeft
beantwoord, heb ik gewaardeerd. In
eerste instantie heb ik reeds
aangegeven dat mijn fractie dit
wetsvoorstel zal steunen.

D

Mmister Maij-Weggen Mijnheerde
voorzitter! De heer Baarda is
opnieuw ingegaan op de RAPT en hij
heeft als zijn oordeei gegeven dat de
RAPT en de Raad voor de verkeers–
veiligheid niet zonder meer vergelijk–
baar zijn. Dat is juist en dat is dan
ook de reden waarom wij ten aanzien
van de ene raad tot een andere
afweging komen dan ten aanzien van
de andere. Overigens hebben wij wat
dit betreft nog geen eindoordeel
geformuleerd.

De heer Baarda (CDA): Voorzitter! Ik
heb juist gezegd dat de argumenten
die de minister heeft gegeven voor

het zelfstandig voortbestaan van de
Raad voor de verkeersveiligheid voor
een gedeelte ook gelden voor de
zelfstandigheid van de RAPT.

Minister Maij-Weggen: Misschien
heb ik u verkeerd begrepen. Ove–
rigens heb ik ook drie of vier
verschillen aangegeven en het zijn
die verschillen die net een afweging
in een andere richting mogelijk
kunnen maken. Als ik uw standpunt
niet helemaal goed heb verwoord,
bied ik u daarvoor mijn excuses aan.

Voorzitter! De heer Baarda heeft
met instemming kennisgenomen van
ons idee om door middel van
advisering na te gaan of de Raad
voor de verkeersveiligheid een Raad
voor transportveiligheid zou kunnen
worden Ik zeg toe dat zodra dat
advies beschikbaar is, door de
minister een standpunt zal worden
ingenomen. Advies en standpunt
zullen vervolgens ter kennis van
beide Kamers worden gebracht.

De heer Zijlstra meent dat ik
wellicht een "second thought" had
bij mijn opmerking dat ik in feite niet
iets aan het kabinet zou mogen
voorleggen zolang de Eerste Kamer
zich daarover nog niet zou hebben
uitgelaten. Ik moet hem in alle
eerlijkheid zeggen dat dit niet zo is.
Zolang het wetsvoorstel geen nog
geen wet is, kan ik in de memorie van
toelichting niet spreken over "de
wet". Dan moet ik spreken over "het
wetsvoorstel". Dat is een pure
formaliteit. Op het moment dat wij
dachten "kom wij schrijven eens een
brief aan het kabinet over het moois
dat wij hebben gewrocht, om te zien
of de andere ministers er misschien
hun voordeel mee kunnen doen",
hebben wij ook terecht gedacht: dat
kunnen wij eigenlijk niet doen, zolang
de Eerste Kamer zich er niet over
heeft uitgesproken. Ik heb dat
gewoon in alle eerlijkheid, zonder
second thoughts, hier naar voren
gebracht.

De heer Zijlstra (PvdA): Dan heb ik
nog een praktische vraag. Houdt de
minister het voor mogelijk dat het
kabinet hierover voor het zomerreces
met een brief aan de Staten-Gene–
raal komt?

Minister Maij-Weggen Met alle
respect, maar dat is bijna een vraag
van een journalist. Een journalist wil
altijd weten wanneer, hoe en waar
iets gebeurt, al was het alleen maar
om later te kunnen zeggen dat de
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minister daar, hier en ginder niet op
tijd was. Ik weet het dus niet. Ik heb
geen flauw idee, omdat het in dit
geval niet in mijn handen ligt.
Misschien zal ik uiteindelijk niet eens
de brief zelf sturen. Ik zal de zaak
voorleggen aan het kabinet. Ik neem
aan dat het kabinet er niet drie jaar
over zal doen, maar dat de brief dit
jaar op enig moment naar de Kamer
zal gaan. De heer Zijlstra moet echter
bij de volgende begrotingsbehande–
ling niet met het verhaal komen dat
ik heb gejokt, want ik bind mij niet
aan een tijdstip.

Dan enkele opmerkingen over de
RAPT. De heer Zijlstra heeft nog eens
gezegd dat handhaving van de taak
heel belangrijk is. Daar heeft hij gelijk
in. De RAPT is een handzaam
evaluatie-apparaat gebleken wat het
functioneren van de PTT betreft. De
RAPT is wat dat betreft ook een
belangrijke steun voor mijn ministe–
rie. Het is helemaal niet de bedoeling
dat die taak steeds kleiner wordt. Als
ik zie wat er op Europese schaal
gebeurt - wij zitten te wachten op
het Groenboek Post, zoals men
wellicht weet - krijg ik het bange
vermoeden dat via Europese
regelgeving wel eens kan blijken dat
wij op het gebied van de liberalise–
ring in de sfeer van de PTT, samen
met British Telecom, verder zijn
gegaan dan Europees "draagbaar"
zal blijken te zijn. Dat kan betekenen
dat de controle van de rijksoverheid
op de PTT langs Europese lijnen moet
worden aangescherpt in vergelijking
met de vrijheid die is verschaft op
grond van eerdere hier goedgekeur–
de wetgeving. Ik zie op dat punt
vooral langs de Europese lijn eerder
meer dan minder taken op het terrein
van de RAPT ontstaan.

Verder ben ik het met de heer
Zijlstra eens dat de hoeveelheid taken
van de RAPT sterk toeneemt op het
gebied van de telecommunicatie.
Ook daar gebeurt het vooral langs de
Europese lijn. Het werk op het gebied
van de telecommunicatie, ook bij de
EG, neemt sterk toe. Het leidt tot
nogal wat regelgeving. Het zal
binnenkort ook leiden tot een
wijziging van de Wet op de telecom–
municatie. Ook dat zal betekenen dat
de advisering hierover zeer nuttig en
nodig blijkt te zijn. Als de heer Zijlstra
al de indruk heeft dat ik de RAPT
minder hoog inschat, dat de raad
minder werk zal krijgen en dat dit een
van de redenen is dat ik de raad zou
willen onderbrengen bij de Raad voor
verkeer en waterstaat, moet ik het

tegendeel bevestigen. Ik denk
namelijk eerder dat de RAPT in de
toekomst meer werk krijgt, zowel op
het gebied van de post als op het
gebied van de telecommunicatie. Dat
neemt niet weg dat precies diezelfde
intensivering van het werk steeds
meer te maken heeft met transport,
ook in de zin van telecommunicatie.
Telecommunicatie is immers eigenlijk
een vorm van transport. Dat maakt
het aantrekkelijker om de RAPT zo
dicht mogelijk in de buurt van de rest
van de werkzaamheden van Verkeer
en Waterstaat te brengen, ook op
grond van de mtegrale gedachte die
door de heer Hilarides naar voren is
gebracht.

De heer Zijlstra heeft nog gevraagd
of twee plaatsen wel voldoende is
voor het secretariaat. Zeker is dat vijf
mensen niet nodig is. Dat wil echter
niet zeggen dat er geen mensen
exclusief voor de advisering over
post en telecommunicatie meer
beschikbaar zijn. De RAPT kan een
beroep doen op het collectieve
secretariaat dat werkt voor de Raad
voor verkeer en waterstaat. Wij gaan
niet zomaar van vijf naar één of van
vijf naar twee. Een deel van het werk
blijft gewoon bestaan. Alleen, de
secretaresse die vroeger exclusief
voor de RAPT werkte — ik zeg het nu
maar ronduit — en die, met alle
respect, misschien niet voldoende
werk had, zal nu voor meer raden
tegelijk werken. Wij hebben de indruk
dat er een flink stuk inefficiency
school in de gescheiden secretaria–
ten van de diverse commissies en
adviesraden.

Wat de snelheid van adviseren
betreft heeft de heer Zijlstra enigs–
zins gelijk. Ik heb dit punt al naar
voren gebracht in de richting van de
raad zelf. De raad was echter in een
aanloopperiode en moest wennen
aan de vele thema's. Ik heb de indruk
dat de raad in het laatste half jaar en
eigenlijk ook tijdens het Europese
voorzitterschap flink op gang is
gekomen. Maar daarvoor is het ook
een voorlopige raad. De raad heeft
het recht om ingewerkt te raken. Ik
zal de Kamer berichten van mijn
afweging.

Voorzitter! De heer Hilarides stelde
enkele aanvullende vragen. Eén van
die vragen heb ik zeer kort geno–
teerd: welke raad zelfstandig en
welke raad als onderdeel van de
Raad voor verkeer en waterstaat?

Oe heer Hilarides (WD): Het gaat
met name om de keuze die uiteinde–

lijk wordt gemaakt tussen een raad
zelfstandig laten voortbestaan èn een
raad te integreren in de Raad voor
verkeer en waterstaat, niet nu maar
eventueel nadat een evaluatie heeft
plaatsgevonden.

Minister Maij-Weggen: Ik kan
toezeggen dat wij de nieuwe raad
zeker na een aantal jaren zullen
evalueren. Dat zal wel werk zijn van
het volgende kabinet. Natuurlijk
vormt dit aspect daarbij een belang–
rijke afweging. Ik zit enigszins op de
lyn van de heer Hilarides: zo weinig
mogelijk extra commissies Dat blijkt
ook uit het feit dat ik het aantal
commissies onder de raad in de loop
van de wetgeving heb beperkt. In die
zin heb ik het aanvankelijke voorstel
tot een aparte commissie voor de
Noordzee en een aparte commissie
voor het waterbeheer verlaten. Ik heb
daar één commissie van de raad van
gemaakt. Ook ik ben uit op een zo
geconcentreerd mogelijke Raad voor
verkeer en waterstaat, die op een
integrale wijze zo goed mogelijk
adviezen geeft aan de minister.

Voorzitter! Ik meen dat ik hiermee
alle vragen heb beantwoord. Het zal
mij een grote vreugde zijn als ik alle
adviesraden met alle voorzitters uit
de losse pols kan opnoemen. Dat
mooie streven is met deze raad iets
dichterbij gebracht! Ik dank alle
sprekers voor hun Inbreng.

De beraadslaging wordt gesloten

Het wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik wens alle woord–
voerders een goede reis naar
Friesland terug!

Sluitmg 15.47 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:
10 maart 1992

Wijziging van de Algemene
militaire pensioenwet (22382);

Wijziging van de begroting van de
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uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk XII (Ministerie van
Verkeer en Waterstaat) voor het jaar
1991 (wijziging samenhangende met
de Najaarsnota; tweede wijziging)
(22422);
17 maart 1992

motie van de heer Postma c.s.
inzake vastlegging in de formele
wetgeving van het Nederlands als
taal van het openbaar bestuur
(21800-VII; EK nr. 135d; vergader–
jaar 1990-1991);
19 mei 1992

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, de invoering van kerndoe–
len in het basisonderwijs en het
voortgezet onderwijs en de invoering
van het voorbereidend beroeps–
onderwijs (20381);

b. het voorbereidend onderzoek door
de vaste Commissie voor weten–
schapsbeleid en hoger onderwijs van
het volgende wetsvoorstel te doen
plaatsvinden op:
17 maart 1992

Wijziging van de Wet op de
studiefinanciering in verband met
verlaging van het normbedrag
levensonderhoud en van de basis–
beurs wegens prijsstijging van het
openbaar vervoer (22388);

c. het voorbereidend onderzoek door
de vaste Commissie voor economi–
sche zaken van het volgende
wetsvoorstel te doen plaatsvinden
op:
17 maart 1992
en de openbare behandeling op 24
maart 1992 (behoudens goedkeu–
ring van de commissie)

Verlenging van de werking van het
Besluit mededmgmgsregelmg in de
bouwsector (22406).

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:

Herziening van het scheidingspro–
cesrecht (21881);

Wijziging van de Algemene
burgerlijke pensioenwet met
betrekkmg tot tijd doorgebracht in de
Republiek der Verenigde Staten van
Indonesië dan wel in de Republiek
Indonesië (22075);

Wijziging van de Algemene
bijstandswet, de Wet inkomensvoor–
ziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers, de Wet inkomensvoor–
ziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen en de Vreemdelingen–
wet inzake de uitwisseling van
gegevens (invoering sociaa! fiscaal
nummer gemeenten) (22148);

Uitvoering van het op 16 septem–
ber 1988 te Lugano tot stand
gekomen Verdrag betreffende de
rechterlijke bevoegdheid en de
tenuitvoerlegging van beslissingen m
burgerlijke en handeiszaken, met
Protocollen en Verklaringen
(22325);

Vaststelling van de herziening van
pensioenen, uitkeringen, grondslagen
en bedragen ingevolge de Wetten
voor oorlogsgetroffenen voor het jaar
1990 (22387).

Deze wetsvoorstellen zullen in
handen worden gesteld van de
desbetreffende commissies;

2. de volgende missives van de
ministervan Buitenlandse Zaken:

een, betreffende de overeenkomst
inzake technisch-economische
samenwerking ten behoeve van het
programma ter verbetering van het
Nationale multi-functionele kadaster,
tussen het ministerie voor Ontwikke–
lingssamenwerking van het Koninkrijk
der Nederlanden en de regering van
de Republiek Costa Rica, alsmede
een toelichtende nota (Trb. 1991,
155);

een, betreffende de Europese
overeenkomst inzake belangrijke
internationale gecombineerde
vervoerslijnen en daarmee samen–
hangende installaties (AGTC);
Genève, 1 februari 1991 (Trb. 1992,
13);

een, betreffende de Overeenkomst
tussen de regering van het Konmknjk
der Nederlanden en de regering van
de Tsjechische en Slowaakse
Federatieve Republiek inzake de
binnenvaart, met Protocol van
ondertekening; Praag, 30 oktober
1991, alsmede een toelichtende nota
(Trb. 1991, 173).

De voorzitter stelt voor, deze
missives voor kennisgeving aan te
nemen. De bijlagen zijn neergelegd
op het Centraal Informatiepunt ter
inzage voor de leden;

3. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buiten–
landse Zaken, inzake de begrotings–
behandelmg van de hoofdstukken
Buitenlandse Zaken, Ontwikkelings–
samenwerking en Defensie op 7 en 8
april 1992;

een, van alsvoren, ten geleide van
de begroting van 1992 van de
Carnegiestichting,

een, van alsvoren, betreffende
Overeenkomst inzake de bescher–
ming van vleermuizen in Europa,
London, 4 december 1991 (Trb.
1992, 18);

een, van alsvoren, betreffende
Administratieve akkoorden met
Bolivia inzake technische samenwer–
king; La Paz, 13 december 1990en
Ujuni 1991 (Trb. 1991, 195);

een, van alsvoren, betreffende
Nieuwe bijlage D bij het Protocol van
Montreal inzake stoffen die de
ozonlaag afbreken, met bijlagen;
Montreal, 16 september 1987 (Trb.
1992, 16);

een, van alsvoren, ten geleide van
de Nota internationale culturele
betrekkingen;

een, van de minister van Onderwijs
en Wetenschappen, inzake de
numerus fixus tandheelkunde
1992-1993;

een, van de staatssecretaris van
Pinanciën, inzake vrijstelling van
accijns voor vruchtenwijn;

een, van de minister van Defensie
en van de minister van Buitenlandse
Zaken, inzake toegang tot de haven
van Den Helder voor koopvaardij–
schepen uit Midden– en Oosteurope–
se landen;

een, van de minister van Volkshuis–
vesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer en van de minister van
Verkeer en Waterstaat, inzake de
procedure Betuweroute (goederen–
spoorlijn Rotterdam-Duitsland);

een, van de minister van Economi–
sche Zaken, betreffende de Maas–
vlakte-eenheid;

een, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
ten geleide van het onderzoeksrap
port "Evaluatie stimuleringsregeling
positieve actie voor vrouwen;
interimrapportage 1991";

een, van alsvoren, ten geleide van
het rapport "Financiële problemen,
schulden en problematische
schuldsituaties in Nederland" van het
Instituut voor sociaal-wetenschappe–
lijk onderzoek van de Katholieke
universiteit Brabant (IVA);

een, van alsvoren, ten geleide van
een afschrift van een adviesaanvraag
aan de Sociale verzekeringsraad,
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inzake een aantal wetten strekkende
tot herziening van het arbeidsonge–
schiktheidscriterium;

een, van alsvoren, ten geleide van
de "Jaarrapportage Sociale Werk–
voorziening" 1990 (Statisch deel);

een, van alsvoren, ten geleide van
een afschnft van het advies van de
Sociale verzekermgsraad inzake de
zesdeweeksmelding;

een, van de staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
ten geleide van een afschrift van een
brief aan de voorzitter van het
"Vijfpartijenakkoord", inzake
Financieel beleid medisch specialis–
ten;

een, van alsvoren, ten geleide van
een adviesaanvraag aan de Zieken–
fondsraad, inzake gehandicapten–
voorzieningen.

De voorzitter stelt voor, deze
missives voor kennisgeving aan te
nemen. De bijlagen zijn neergelegd
op het Centraal Informatiepunt ter
inzage voor de leden;

4. de volgende missives:
een, van de voorzitter van de vaste

Commissie voor economische zaken,
de heer J.W. Verbeek, inzake de
gevolgde procedure bij de wijziging
van de behandelingsdatum van
begrotingshoofdstuk XIII;

een, van de Sociale verzekerings–
raad (SVr), ten geleide van het
verslag "Stand Ziekengeldverzeke–
ring 1990" (V92/1);

een, van alsvoren, ten geleide van
de adviezen AWBZ-verzekering voor
asielzoekers (A 92/5) en Wijziging
van het besluit nadere regelen
maximumdagloon en franchise WAO
(A92/6);

een, van de persoonlijk assistent
wethouder van Werkgelegenheidsbe–
vordering, Economische en Sociale
Zaken en Personeelszaken van de
gemeente Den Haag, ten geleide van
een brief aan de minister van WVC
inzake de vestigingsplaats van het
Vormgevingsinstituut;

een, van het Sociaal en cultureel
planbureau (SCP), ten geleide van
het Werkprogramma 1992/1993;

een, van de plv. algerneen
secretaris van de Nationale raad voor
volksgezondheid en van de secretaris
van de Voorlopige raad voor het
ouderenbeleid, ten geleide van een
advies aan de minister van WVC
inzake deskundigheidsbevordering
geriatrle in de eerste lijn

De voorzitter stelt voor, deze

missives voor kennisgeving aan te
nernen. De bijlagen zijn neergelegd
op het Centraal Informatiepunt ter
inzage voor de leden;

5. de volgende geschriften:
een, van de ambassadeur van

Roemenië te 's-Gravenhage, inzake
de doodstraf voor bisschop Laszlo
Tökes en betreffende de spanningen
in Hongarije met betrekking tot de
rechten van de mens (griffienr.
107161).
Dit geschnft wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor
buitenlandse zaken;

een, van de Stichting kathohek
voortgezet onderwijs te Woerden,
inzake de omzetting naar het v.b.o.,
school voor l.h.n.o. van de R.K.
Scholengemeenschap "St. Jozef" te
Woerden; met bijlagen (griffienr.
107264).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor
onderwijs;

een, van de kerkeraad van de
Remonstrantse gemeente 's-Graven–
hage te 's-Gravenhage, inzake het
initiatiefwetsvoorstel "Gewetensbe–
zwaren militaire bestemming"
(griffienr. 107242).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor
defensie;

een, van ing. A.M.L. van ROOIJ te
Sint Oedenrode, ten geleide van zijn
bezwaarschrift d.d. 25 februan j l . aan
de Tweede Kamer betreffende
milieuwetgeving (griffienr. 107207).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor
ruimtelijke ordening en milieubeheer;

een, van C.J. van der Wolf te
Heerlen, inzake het tarievenbeleid
van de Nederlandse Spoorwegen
voor reizen naar/in Duitsland
(griffienr. 107243).
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, Frankrijk, inzake energieheffing
(griffienr. 107151).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor
economische zaken;

een, van de heer en mevrouw F.B.
Berkhout te Deventer, inzake de

Gezondheids– en welzijnswet voor
dieren (wv 16447) (griffienr.
107157.3);

een, van de Raad van beheer op
kynologisch gebied in Nederland te
Amsterdam, inzake alsvoren
(griffienr. 107157).
Deze geschriften worden van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor
landbouw, natuurbeheer en visserij;

een, van W. Wijnbergen te Uddel,
ten geleide van een door hem
gehouden lezing op 21 januari 1991
en de daarna gevoerde correspon–
dentie inzake de ontstane miljarden–
tekorten (griffienr. 107199);

een, van het Landelijk samenwer–
kingsverband regionale platforms
arbeidsongeschikten organisaties
(LSVWAO) te 's-Gravenhage, inzake
het wetsvoorstel Terugdringing
arbeidsongeschiktheids volume
(TAV) (griffienr. 107178);

een, van de Samenwerkende
uitkeringsgerechtigdenorganisaties
Overijssel (SUO) te Almelo, inzake
de daling van de nettokoopkracht
voor uitkermgsgerechtigden, met
name voor ABW– en AOW-gerechtig–
den (griffienr. 107263).
Deze geschriften worden van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor sociale
zaken en werkgelegenheid;

een, van K. Brink te Arnhem, ten
geleide van zijn brief d.d. 1 augustus
1991 aan de vaste Tweede-Kamer–
commissie voor het gehandicapten–
beleid, inzake het gehandicapte
beleid (griffienr. 107200);

een, van P. Frissen te Beek, inzake
de Wet afbreking zwangerschap en
betreffende bestrijding van euthana
sie (griffienr. 107158);

een, van G.C.E. Mannessen te
Warnsveld, inzake het bejaarden–
zorgbeleid in Gelderland; met
bijlagen (griffienr. 107241);

een, van mevrouw W. Smeekens te
Tilburg, inzake de gevolgen voor de
antroposofische en homeopathische
geneeskunde van het advies van de
Ziekenfondsraad met betrekking tot
het plan-Simons (griffienr. 107258).
Deze geschriften worden van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor welzijn
en volksgezondheid.

De voorzitter stelt voor, deze
geschriften voor kennisgeving aan te
nemen.
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