
78ste vergadering Woensdag 8 mei 1991

Aanvang 13.00 uur

Voorzitter: Deetman

Tegenwoordig zijn 135 leden, te
weten:

Aarts, Achttienribbe-Buijs, Aposto–
lou, Beckers-de Bruijn, Beijlen–
Geerts, Beinema, J.T. van den Berg,
Biesheuvel, Bijleveld-Schouten,
Blaauw, Blauw, Brinkman, Brouwer,
M.M. van der Burg, V.A.M. van der
Burg, Buurmeijer, Van de Camp,
Castricum, De Cloe, Dees, Deetman,
Dijkstal, Van Dis, Doelman-Pel,
Eisma, Van Erp, Esselink, Eversdijk,
Feenstra, Franssen, Frinking, Frissen,
Van Gelder, Gerritse, Van Gijzel,
Ginjaar-Maas, De Graaf, Gualthérie
van Weezel, Haas-Berger, Van
Heemskerck Pillis-Duvekot, Van der
Heijden, Hermes, De Hoop Scheffer,
Van Houwelingen, Huibers, Van
lersel, Janmaat, Janmaat-Abee, A.
de Jong, G. de Jong, M.D.Th.M. de
Jong, Jurgens, Kalsbeek-Jasperse,
Kamp, Koetje, Koffeman, De Kok,
Koning, De Korte, Korthals, Korthals
Altes, Krajenbrink, Laning-Boersema,
Lankhorst, Lansink, Leerling, Leers,
De Leeuw, Van Leijenhorst, Leijnse,
Lilipaly, Van der Linden, Linschoten,
Mateman, Melkert, Middel, Van
Middelkoop, Van Mierlo, Moor,
Netelenbos, Niessen, Van Nieuwen–
hoven, Nijland, Van Noord, Nuis, Van
Otterloo, Paulis, De Pree, Quint–
Maagdenberg, Reitsma, Rempt–
Halmmans de Jongh, Van Rijn-Velle–
koop, Roosen-van Pelt, Rosenmöller,
Ruigrok-Verreijt, Scheltema-de Nie,
Schimmel, Schoots, Schutte, Sipkes,
Smits, Soutendijk-van Appeldoorn,
Spieker, Stemerdink, Stoffelen,
Swildens-Rozendaal, Tegelaar-Boon–
acker, E.G. Terpstra, G.H. Terpstra,
Tommel, Van Traa, Tuinstra, Van der
Vaart, Valk, Ter Veer, Te Veldhuis,
Vermeend, Versnel-Schmitz,
Verspaget, De Visser, Vliegenthart,

Van der Vlies, Vos, Vreugdenhil,
Vriens-Auerbach, Weisglas, Wieben–
ga, Willems, Witteveen-Hevinga,
Wolffensperger, Wolters, Ybema,
Van Zijl, K. Zijlstra en M. Zijlstra,

en mevrouw Dales, minister van
Binnenlandse Zaken, mevrouw De
Graaff-Nauta, staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken, de heer Van
Amelsvoort, staatssecretaris van
Financiën, en mevrouw Ter Veld,
staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.

D

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

Hillen, Boers-Wijnberg, Kohnstamm
en Bolkestein, wegens bezigheden
elders;

Mulder-van Dam en Van Rey,
wegens ziekte.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

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

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter: Net als in het
voorgaande jaar zullen de suppletore
begrotingsvoorstellen die samenhan–
gen met de Voorjaarsnota moeten

worden afgerond voor het zomerre–
ces. Ervan uitgaande dat de zoge–
naamde schone drukproeven, althans
de definitieve stukken, de Kamer op
vrijdag 31 mei bereiken, stel ik de
verdere procedure als volgt voor:
- dat de leden tot uiterlijk dinsdag 11
juni te 15.00 uur gelegenheid krijgen
tot inleveren van bijdragen voor de
uit te brengen verslagen over de
Voorjaarsnota en de suppletore
begrotingen;
- dat die verslagen uiterlijk dinsdag
18 juni te 18.00 uur zullen zijn
beantwoord door de regering;
- dat de commissies in de gelegen–
heid zijn, desgewenst nog diezelfde
week mondeling overleg te voeren
met de regering over een suppletoor
begrotingsvoorstel;
- dat de plenaire behandeling van die
voorstellen en van de Voorjaarsnota
zal plaatsvinden in de vergaderingen
van 25, 26 en 27 juni, met stemming
op 27 juni, aan het eind van de
vergadering.

In verband met de laatste twee
punten heb ik alle ministers uitgeno–
digd, zich de laatste twee weken voor
het zomerreces ter beschikking te
houden voor de commissies en de
Kamer.

Bij de UCV-moties over de Topklini–
sche zorg (21944) zal opening van
de beraadslaging worden gevraagd.
Daarom stel ik voor, de stemmingen
uit te stellen tot volgende week
dinsdag.

Ik stel voor, aan de orde te stellen en
te behandelen in de vergaderingen
van 22 en 23 mei:

1. de stemmingen in verband met het
wetsvoorstel Wijziging van bepalin–
gen van de Mediawet met het oog op
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voorzitter

de invoering van een landelijke
commerciële omroep (21554);
2. de stemming over de motie-Ro–
senmöller over de juridische
consequenties van beschikbaarstel–
ling van een bestaand etherzendernet
aan een commerciële omroep
(21554, nr. 42);
3. de stemmingen over de tijdens de
UCV van 22 april 1991 over het
Regeringsstandpunt onderzoek–
school (21839) voorgestelde moties
— indien voldoende ondersteund —
te weten:
- de motie-Boers-Wijnberg over de
voorgestelde officiële erkenning van
een onderzoekersopleiding (21839,
nr. 4);
- de motie-Boers-Wijnberg over een
stimuleringsfonds voor toponderzoek
(21839, nr. 5);
- de motie-Van Gelder/Ginjaar-Maas
over de erkenning van top-onder–
zoekscholen (21839, nr. 6);
- de motie-Nuis over de noodzaak
van een doeltreffende selectie en
begeleiding van aankomend talent
(21839, nr. 7);
4. het wetsvoorstel Aanpassing van
de wetgeving aan de twaalfde
richtlijn van de Raad van de Europese
gemeenschappen inzake het
vennootschapsrecht (indien de
voorbereiding zal zijn voltooid)
(21959);
5. de Raming der voor de Tweede
Kamer in 1992 benodigde uitgaven,
alsmede aanwijzing en raming van de
middelen (indien de voorbereiding
zal zijn voltooid) (22084);
6. de nota Binnenlandse Zaken en de
Europese integratie (21618),
met maximum spreektijden van 10
minuten per fractie.

Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter: Ik bepaal nader, dat
de uitgebreide commissievergade–
ring van 13 mei over het regerings–
standpunt inzake het rapport-Houben
niet doorgaat.

Ik bepaal, dat een uitgebreide
commissievergadering zal worden
gehouden op maandag 27 mei van
11.15 tot uiterlijk 16.30 uur van de
vaste Commissie voor welzijn en
cultuur over het museumbeleid
(19066).

In verband met officiële verplichtin–
gen heeft de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
gevraagd, de stemmingen over het

wetsvoorstel Wijziging van de
Algemene bijstandswet (21644) nu
aan het begin van de stemmingen te
doen plaatsvinden.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Algemene
Bijstandswet en daarop rustende
nadere regelgeving in verband
met decentralisatie van de
bijzondere bijstand en vergroting
van de mogelijkheden om met
behoud van uitkering deel te
nemen aan scholing en opleidin–
gen (21644)), en over
- de motie-Linschoten c.s. over
differentiatie en rechtsongelijkheid
(21644, nr. 16);
- de motie-Schimmel over voorlich–
ting omtrent de mogelijkheden van
bijzondere bijstand (21644, nr. 17).

(Zie vergadering van 7 mei 1991.)

Artikel I wordt zonder stemming
aangenomen.

Het begin van artikel II, de onderde–
len A t/m L, het begin van onderdeel
M, de artikelen 18a en 18b worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Schoots/Brouwer (stuk nr. 15, I) tot
invoeging van een nieuw tweede lid
in artikel 18c.

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

Ik stel vast, dat door de verwerping
van dit amendement de andere op
stuk nr. 15 voorkomende amende–
menten als verworpen kunnen
worden beschouwd.

Artikel 18c wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel 18d wordt zonder stemming
aangenomen.

Onderdeel M wordt zonder stemming
aangenomen.

Onderdeel N wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel II wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen III t/m VIII en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

In stemming komt de motie-Linscho–
ten c.s. (21644, nr. 16).

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

In stemming komt de motie-Schim–
mel (21644, nr. 17).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de SGP, het GPV, de RPF en
de Centrumdemocraten tegen deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat zij is
aangenomen.

Aan de orde is de eindstemming
over:

- het wetsvoorstel Nieuwe
bepalingen met betrekking tot
provincies (Provjnciewet)
(19836)

De voorzitter: Ik stel voor, de door
de regering voorgestelde wijzigingen
(stuk nr. 46) aan te brengen.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Gezondheids– en welzijnswet
voor dieren (16447), en over:
- de motie-Beckers-de Bruijn c.s.
over experimenten met soortvreem–
de, menselijke of mens-identieke
genen (16447, nr. 86);
- de gewijzigde motie-Beckers-de
Bruijn over een verbod van het
gebruik van leefnetten (16447, nr.
92).

(Zie vergadering van 17 april 1991.)

De voorzitter: Mevrouw Beckers
heeft meegedeeld dat zij haar

Tweede Kamer Stemmingen
8 mei 1991
TK78 78-4364



voorzitter

amendementen, gedrukt onder de
nrs. 24 en 26, II en III, intrekt.

De artikelen 1 t/m 37a worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Beckers-de Bruijn
(stuk nr. 82).

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

Artikel 37a bis wordt zonder
stemming aangenomen.

Artikel 37b wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Tommel (stuk nr. 90,
I).

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

Ik stel vast, dat door de verwerping
van dit gewijzigde amendement de
andere op stuk nr. 90 voorkomende
gewijzigde amendementen als
verworpen kunnen worden be–
schouwd.

Artikel 37c wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen 37d t/m 37h worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Van der Vlies (stuk nr.
77, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SGP, de RPF en Centrumdemo–
craten voor dit gewijzigde amende–
ment hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping
van dit gewijzigde amendement het
andere op stuk nr. 77 voorkomende
gewijzigde amendement als verwor–
pen kan worden beschouwd.

Artikel 37i wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen 37j t/m 37! decies
worden zonder stemming aangeno–
men.

In stemming komt het amendement–
Beckers-de Bruijn (stuk nr. 26, I).

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

Artikel 37m wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen 37n t/m 37u worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Van Es (stuk nr. 64, I) tot invoeging
van een afdeling 8a.

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

Ik stel vast, dat door de verwerping
van dit amendement het andere op
stuk nr. 64 voorkomende amende–
ment als verworpen kan worden
beschouwd.

Artikel 37v wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
subamendement-Beckers-de Bruijn
(stuk nr. 88).

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

In stemming komt het nader
gewijzigde amendement-Van
Noord/Swildens-Rozendaal (stuk nr.
85, I).

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

Artikel 37v bis, zoals het is gewijzigd
door aanneming van het nader
gewijzigde amendement-Van
Noord/Swildens-Rozendaal (stuk nr.
85, I), wordt zonder stemming
aangenomen.

De voorzitter Als gevolg van de
aanvaarding van het nader gewijzig–
de amendement-Van Noord/Swil–
dens-Rozendaal (stuk nr. 85, I) komt
het gewijzigde amendement-Van der
Vlies (stuk nr. 78) niet meer in
stemming en is dus vervallen.

In stemming komt het nader
gewijzigde amendement-Van
Noord/Swildens-Rozendaal (stuk nr.
85, II) tot invoeging van de artikelen
37v bis ter t/m 37v bis octies.

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

De artikelen 37v ter t/m 81 b worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Tommel (stuk nr. 58).

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

Artikel 81 c wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het nader
gewijzigde amendement-Van
Noord/Swildens-Rozendaal (stuk nr.
85, III).

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

In stemming komt het amendement–
Tommel (stuk nr. 89, I).

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

Ik stel vast, dat door de verwerping
van dit amendement het andere op
stuk nr. 89 voorkomende amende–
ment als verworpen kan worden
beschouwd.
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voorzitter

In stemming komt het amendement–
Beckers-de Bruijn (stuk nr. 31, I).

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

Ik stel vast, dat door de verwerping
van dit amendement het andere op
stuk nr. 31 voorkomende amende–
ment als verworpen kan worden
beschouwd.

Artikel 81 d, eerste lid, zoals het is
gewijzigd door aanneming van het
nader gewijzigde amendement-Van
Noord/Swildens-Rozendaal (stuk nr.
85, III) wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel 81, tweede en derde lid,
worden zonder stemming aangeno–
men.

In stemming komt het amendement–
Van Es (stuk nr. 65, I).

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

Ik stel vast, dat door de verwerping
van dit amendement het andere op
stuk nr. 65 voorkomende amende–
ment als verworpen kan worden
beschouwd.

Artikel 81 d, vierde lid, wordt zonder
stemming aangenomen.

Artikel 81 d, vijfde lid, wordt zonder
stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel 81 d wordt
zonder stemming aangenomen.

De artikelen 81f t/m 81 k worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Tommel (stuk nr. 91).

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

Artikel 811 wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen 81 m t/m 81 o worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Van Es (stuk nr. 66) tot invoeging
van een artikel 82.

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

De artikelen 84a t/m 85 worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het nader
gewijzigde amendement-Van
Noord/Swildens-Rozendaal (stuk nr.
85, IV).

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

Artikel 86, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het nader
gewijzigde amendement-Van
Noord/Swildens-Rozendaal (stuk nr.
85, IV), wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen 87 en 87a worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Van Noord (stuk nr. 30) tot invoe–
ging van een artikel 87b.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SGP, D66 en de RPF tegen dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ervoor, zodat
het is aangenomen.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Voorzitter! Mijn fractie
heeft met betrekking tot het amende–
ment op stuk nr. 30 verkeerd
gestemd.

De voorzitter Dit kan de uitkomst
van de stemming niet beïnvloeden,
maar u krijgt hier aantekening van.

De artikelen 88 t/m 90 en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.

De voorzitter: De eindstemming zal
plaatsvinden op 22 mei 1991.

Mevrouw Beckers-de Bruijn vraagt
heropening van de beraadslaging in
verband met wijziging van een motie.
Ik stel voor, aan dit verzoek te
voldoen.

Daartoe wordt besloten.

D

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Ik wil in de motie op
stuk nr. 86 (16447) een kleine
technische wijziging aanbrengen. In
de eerste overweging staat "het
inbrengen van een menselijk of
mens-identiek gen". Toegevoegd
dient te worden: "of een onderdeel
daarvan". Dezelfde wijziging geldt
voor de tweede overweging. Daar
staat nu "mens-identieke genen".
Toegevoegd dient te worden: "of
onderdelen daarvan".

D
De voorzitter: Mevrouw Beckers-de
Bruijn heeft haar motie (16447, nr.
86) in die zin gewijzigd dat na "gen"
in de eerste overweging wordt
ingevoegd: of een onderdeel daarvan
en na "genen" in de tweede
overweging: of onderdelen daarvan.

Deze gewijzigde motie krijgt nr. 94
(16447).

Naar mij blijkt wordt deze gewijzig–
de motie voldoende ondersteund en
bestaat er geen bezwaar tegen, haar
aanstonds in stemming te brengen.

De beraadslaging wordt gesloten.

In stemming komt de gewijzigde
motie-Beckers-de Bruijn (16447, nr.
94).

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

In stemming komt de motie-Beckers–
de Bruijn (16447, nr. 92).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
Groen Links, D66 en de Centrumde–
mocraten voor deze motie hebben
gestemd en die van de overlge
fracties ertegen, zodat zij is verwor–
pen.
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voorzitter

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Goedkeuring van de op 15
december 1989 tot stand geko–
men Vierde ACS-EEG-Overeen–
komst van Lomé, met Protocol–
len en Bijlagen, en van twee
daarmee samenhangende
Interne Akkoorden (22024), en
over:
- de motie-Sipkes over het driejaar–
lijks informeren van de Kamer met
betrekking tot de Lomé-IV-overeen–
komst (22024, nr. 8).

(Zie vergadering van 2 mei 1991.)

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

D

Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! Groen Links is
uitermate teleurgesteld over de
resultaten van Lomé IV. Nog steeds
blijkt dat er ook van de kant van de
Europese Gemeenschap geen
bereidheid is om te komen tot
wijziging voor het voor de ACP-lan–
den nadelige financieel-economische
en handelsbeleid. Daarom heeft onze
fractie overwogen, tegen de goed–
keuringswet te stemmen. Gegeven
echter de inzet van de Nederlandse
regering tijdens de onderhandelingen
en de toezegging van de minister om
de Kamer driejaarlijks over de
voortgang van het Lomé-verdrag te
rapporteren, zullen wij absoluut niet
van harte maar toch voor stemmen.

Ik kan hierbij meteen mededelen
dat ik door de toezegging van de
minister mijn motie op stuk nr.
22024, nr. 8 intrek.

D

De voorzitter: Aangzien de motie–
Sipkes (22024, nr. 8) is ingetrokken,
maakt zij geen onderwerp van
beraadslaging meer uit.

De artikelen 1 t/m 3 en de beweegre–
den worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van het fiscale regime
voor onderhoudsvoorzieningen
en spaarvormen alsmede van het
fiscale regime voor verzekeraars
en directiepensioenlichamen
(21198), en over:
- de gewijzigde motie-Vreugdenhil/
Vermeend over de egalisatiereserve
(21198, nr. 34);
- de motie-Vreugdenhil/Vermeend
over de pensioenafspraken (21198,
nr. 32).

(Zie vergadering van 2 mei 1991 en
UCV45 van 6 mei 1991.)

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

D

De heer Ybema (D66): Voorzitter! In
het debat heb ik namens de fractie
van D66 naar voren gebracht dat het
principe van het natuurlijk maximum
ons steeds heeft aangesproken. Ik
heb daarbij ook steeds nadrukkelijk
verklaard dat wij dit principe zeker
niet kritiekloos ondersteunen. Wij
wensen die houding in de stemmin–
gen tot uitdrukking te brengen door
steun te verlenen aan het amende–
ment van collega Linschoten op stuk
nr. 24.

Mijn fractie wil haar uiterste best
doen om het draagvlak in de Kamer
voor dit wetsvoorstel zo groot
mogelijk te laten zijn. Daarom zijn wij
bereid, het wetsvoorstel integraal te
ondersteunen op twee voorwaarden.

De voorzitter: Ik moet u onderbre–
ken. De beraadslaging is gesloten.
Het gaat nu dus om een verklaring
van uw stem. Wilt u zich daartoe
beperken?

De heer Ybema (D66): Die twee
voorwaarden hebben betrekking op
twee amendementen die aan de orde
zijn.

De voorzitter Nee, de beraadsla–
ging is gesloten. U kunt hooguit
zeggen — als ik u hiermee kan
helpen - waarom u voor of tegen
bent, als niet aan bepaalde voorwaar–
den is voldaan.

De heer Ybema (D66): Laat ik het
dan zo zeggen: mocht de Kamer het
amendement-Vreugdenhil/Vermeend

op stuk nr. 19 aanvaarden, waarmee
de basisaftrek van ƒ 10.000 tot ƒ
5000 wordt verlaagd, dan zal mijn
fractie zich gedwongen voelen om
het wetsvoorstel niet te ondersteu–
nen.

D

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! De VVD-fractie zal dit
wetsontwerp steunen, indien mijn
amendement inzake herinvoering van
het natuurlijk maximum door deze
Kamer wordt aanvaard. Wordt
evenwel het amendement, ingediend
door CDA en PvdA, om de tweede
nota van wijzigingen van de staatsse–
cretaris nog verder te amputeren,
aanvaard, dan is daarmee een
situatie ontstaan die het voor mijn
fractie onmogelijk maakt om haar
steun aan dit wetsontwerp te geven.

Het begin van artikel I en de onder–
delen A.1 t/m F.2 worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Linschoten (stuk nr. 22, I).

D

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

Onderdeel F.3 wordt zonder stem–
ming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Linschoten (stuk nr. 22, II).

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

Onderdeel G wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het subamende–
ment-Linschoten (stuk nr. 33).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD en de Centrumdemocraten
voor dit amendement hebben
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voorzitter

gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

In stemming komt het amendement–
Vreugdenhil/Vermeend (stuk nr. 27).

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

Onderdeel H, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het amende–
ment-Vreugdenhil/Vermeend (stuk
nr. 27), wordt zonder stemming
aangenomen.

De onderdelen I t/m K worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Linschoten (stuk nr. 22, III).

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

Onderdeel L wordt zonder stemming
aangenomen.

De onderdelen M t/m V.6 worden
zonder stemming aangenomen

In stemming komt het amendement–
Linschoten (stuk nr. 24, I) tot
invoeging van een onderdeel V.7.

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

Ik stel vast, dat door de verwerping
van dit amendement het andere op
stuk nr. 24 voorkomende amende–
ment als verworpen kan worden
beschouwd.

In stemming komt het amendement–
Vreugdenhil/Vermeend (stuknr. 19,

De voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de SGP, het GPV, de RPF,
de PvdA en Groen Links voor dit
amendernent hebben gestemd en die

van de overige fracties ertegen,
zodat het is aangenomen.

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

Als gevolg van de aanvaarding van
de amendemeriten-Vreugdenhil/Ver–
meend (stuk nr. 19, I t/m IV) komt
het amendement-Ybema (stuk nr.
25) niet meer in stemming en is dus
vervallen.

Artikel 45a, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van de amende–
menten-Vreugdenhil/Vermeend
(stuk nr. 19, I t/m IV), wordt zonder
stemming aangenomen.

De artikelen 45b en 45c worden
zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel W wordt
zonder stemming aangenomen.

De onderdelen X t/m EE worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Linschoten (stuk nr. 29).

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

Onderdeel FF wordt zonder stem–
ming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Linschoten (stuk nr. 23, IA, IB en
IC).

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

De onderdelen GG t/m KK worden
zonder stemming aangenomen.

Onderdeel LL wordt zonder stem–
ming aangenomen.

Artikel I wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Linschoten (stuk nr. 23, II).

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

Ik stel vast, dat door de verwerping
van dit amendement de andere op
stuk nr. 23 voorkomende amende–
menten als verworpen kunnen
worden beschouwd.

Artikel II wordt zonder stemming
aangenomen.

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

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, D66 en de Centrumdemo–
craten tegen het wetsvoorstel
hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat het is
aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde
motie-Vreugdenhil/Vermeend
(21198, nr. 34).

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

In stemming komt de motie-Vreug–
denhil/Vermeend (21198, nr. 32).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD en de Centrumdemocraten
tegen deze motie hebben gestemd
en die van de overige fracties ervoor,
zodat zij is aangenomen.

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

betreffende specifieke uitkerin–
gen ten laste van de begroting
van het Ministerie van Economi–
sche Zaken (Kaderwet specifie–
ke uitkeringen EZ) (20986);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de Kadasterwet en van enige
andere wetten en regeling van
het overgangsrecht in verband
met de inwerkingtreding van de
Kadasterwet (Invoeringswet
Kadasterwet) (21830) ;
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voorzitter

- het wetsvoorstel Regels
betreffende de aanspraak op
zwangerschaps– en bevallings–
verlof van overheids– en onder–
wijspersoneel (21900).

Deze wetsvoorstellen worden,
telkens na goedkeuring van de
onderdelen, zonder stemming
aangenomen.

De voorzitter: Ik deel de Kamer
mee, ofschoon het misschien een
punt van de regeling is, dat ik
voornemens ben, de agenda
vanmiddag af te werken, ook al zou
het betekenen dat wij vanavond wat
langer moeten doorgaan. Het lijkt mij
verstandig dat wij ook het debat over
het centrale akkoord vandaag
afronden. Ik neem aan dat iedereen
hiermee instemt. Naar mij blijkt, is
dat het geval.

De vergadering wordt enkele
ogenblikken geschorst. Minister Dales van Binnenlandse Zaken

Aan de orde is de voortzetting van:
- het debat inzake de uitgangs–

punten grote efficiency-operatie
en nabeschouwing afslanking
van de rijksoverheid (19827, nr.
75, en 21835)

(Zie vergadering van 7 mei 1991.)

De beraadslaging wordt hervat.

D

Minister Dales: Mijnheer de
voorzitter! Het doet mij plezier om
vandaag verder te spreken over de
afslanking en de grote efficiency. Ik
wil mijn beantwoording in eerste
termijn beginnen met een korte
uiteenzetting van het traject dat tot
nu toe doorlopen is, omdat ik
gisteravond de indruk kreeg — en dat
verbaasde mij niet — dat het beeld
daarvan niet bij iedereen even helder
is. Dat kan ook haast niet anders. In
aansluiting daarop zal ik aangeven
wat op korte termijn met name ten
aanzien van de grote efficiency
verwacht kan worden en ik zal ook
aandacht besteden aan de inhoudelij–
ke hoofdlijnen van de grote efficien–
cy. Ik zeg dit van tevoren om
interrupties die al te haastig zijn
wellicht te voorkomen.

In de grote efficiency gaat het
vooral om een herbezinning op taken
en organisatie van de rijksdienst.
Naast deze meer structurele

benadering, die ik van grote beteke–
nis vind, is er een andere, zeer
belangrijke invalshoek en wel de
kwaliteit van het overheidspersoneel.
Zeker in tijden van verandering is dit
van groot belang. Verschillende
afgevaardigden hebben daaraan in
hun inbreng in eerste termijn ook
aandacht besteed en ik wil dat dus
ook doen. Aan het einde zal ik nog
een korte beschouwing wijden aan
de ontwikkeling van de omvang van
de rijksdienst.

Om te beginnen dus de vraag waar
wij nu staan en wat de Kamer op
korte termijn kan verwachten ten
aanzien van de grote efficiency. lets
meer dan een jaar maar iets minder
dan anderhalf jaar geleden — in
maart 1990 — spraken wij elkaar
voor het eerst over de thema's
waarover wij vandaag ook spreken. In
dat debat, naar aanleiding van de
tweede voortgangsrapportage van de
afslanking, heb ik voor het eerst mijn
conclusie aan de Kamer meegedeeld,
namelijk dat het hoofdstuk van de
afslanking-oude-stijl was afgesloten.
Allen waren het met mij eens, dat de
kaasschaafmethode afgelopen moest
zijn. De tijd was rijp en de noodzaak
diende zich overduidelijk aan voor
een meer inhoudelijke benadering
van de organisatie van de rijksdienst.
Daarbij gaat het enerzijds om nut en
noodzaak van de overheidstaken
maar anderzijds om de vraag naar de

beste organisatorische en bestuurlij–
ke vormgeving daarvan.

Op voorstel van de heer Paulis
heeft het kabinet toen de Advies–
commissie rijksdienst om advies
gevraagd. Verschillende sprekers en
de heer Linschoten in het bijzonder
hebben in eerste termijn naar dat
ARD-advies verwezen. Dit advies is
niet integraal overgenomen, maar
heeft een belangrijke basis gevormd
voor het overleg met de secretaris–
sen-generaal over de aanpak van de
operatie en voor de besluitvorming in
het kabinet in de maanden juli t/m
september van het vorige jaar. Begin
oktober heb ik de Kamer ingelicht
over de aanpak en inzet van de grote
efficiency. De heer Paulis heeft
daarvan in eerste termijn een zeer
adequate samenvatting gegeven. De
secretarissen-generaal zijn aan de
slag gegaan en hebben een eerste
selectie van onderwerpen gemaakt,
die in de ministeriële commissie
efficiencyverbetering is vastgesteld.
Ik doel nu op de lijst die ik de Kamer
in december heb gezonden.

Eind december startte de discussie
over de Tussenbalans en die heeft
geleid tot enkele belangrijke bijstel–
lingen in de Operatie grote efficien–
cy. De aanvankelijke taakstelling voor
de opbrengst van de GE was 300
mln. en de aanpak die met de
secretarissen-generaal was afgespro–
ken, ging uit van een benadering in
schijven. Elk departement zou
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Dales

beginnen met een deel - circa 20%
— van zijn takenpakket door te
lichten. Met name op deze twee
punten heeft de Tussenbalans tot
bijstelling geleid. De financiële
situatie, van zeer zorgelijke aard,
heeft het kabinet doen besluiten om
de taakstelling te verhogen tot 660
mln. De aanvankelijke afspraak over
de verdeling van deze opbrengst —
60% voor de departementen en 40%
voor de kabinetsprioriteiten, conform
het ARD-advies - is ook gewijzigd.
De afspraak is nu, dat de departe–
menten 20% van de opbrengst
kunnen inzetten voor het flankerend
beleid. De rest wordt gebruikt ter
delging van het financieringstekort.
Deze verzwaring van de taakstelling
is ook vertaald in een bredere en
mtensievere aanpak door de
secretarissen-generaal. De aanpak in
schijven is vervangen door een
integrale benadering. Elke secretaris–
generaal maakt een kerntakenanalyse
en een overzicht van posterioriteiten
voor 10% van het personeelsbudget
van het totale departement en hij
geeft aan welke mogelijkheden er zijn
voor verzelfstandiging, decentralisa–
tie, herschikking etcetera. In feite is
hiermee de zogenoemde eerste
tranche van de grote efficiency
mgehaald De onderwerpen die
daarvoor geselecteerd waren en de
voorstellen die in dat kader in
voorbereiding zijn, worden betrokken
bij de nieuwe, brede aanpak.

Voorzitter! De departementen
hebben inmiddels het basismateriaal
gereed. Binnenkort, deze maand,
zullen de SG's op basis hiervan een
selectie maken voor grote-efficiency–
voorstellen ter invulling van de
taakstelling van 660 mln. De selectie
van de secretarissen-generaal zal zo
spoedig mogelijk door de ministeriële
commissie efficiencyverbetering
worden getoetst. Daarna kan
besluitvorming in de ministerraad
plaatsvinden. Dit moet leiden tot de
concrete invulling van de taakstellmg
grote efficiency, althans een eerste
deel. Dat wil zeggen: het nemen van
principe-besluiten over posterioritei–
ten en organisatieveranderïngen per
project en planning voor de financië–
le taakstelling. Ik verwacht dat de
besluitvorming hierover in de zomer
door het kabinet wordt afgerond. Ik
zal de Kamer hierover vanzelfspre–
kend inlichten.

Mevrouw Scheltema vroeg of het
mogelijk was, nu reeds te beschikken
over de voorstellen. Mijnheer de
voorzitter! De voorbereiding door de

secretarissen-generaal is, zoals ik
zojuist schetste, in volle gang en het
materiaal dat daarbij gebruikt wordt,
is nu in ieder geval nog niet rijp om
uit te doen gaan.

Dan wil ik nu ingaan op enkele
inhoudelijke hoofdlijnen van de grote
efficiency-operatie. De heer Leerling
vroeg welke criteria worden gehan–
teerd bij de selectie van onderwerpen
voor de grote efficiency-operatie.
Zoals ik de Kamer bij eerdere
gelegenheden heb doen blijken, ben
ik geen voorstander van blauwdruk–
ken. Dat neemt echter niet weg, dat
het kabinet enkele duidelijke,
inhoudelijke lijnen heeft uitgezet die
ook bij de grote efficiency worden
gehanteerd. Decentralisatie naar
gemeenten en provincies is een
eerste centrale doelstelling. Wij
hebben daarvoor dan ook een apart
proces in gang gezet: de decentrali–
satie-impuls. Alle departementen
doen voorstellen voor decentralisa–
tiemogelijkheden. Hieraan wordt
gewerkt en er is hierover ook al het
nodige binnen. Ook de VNG en het
IPO is gevraagd hunnerzijds sugges–
ties te doen met betrekking tot zaken
die zij menen minstens even goed of
beter te kunnen en die zij zouden
begeren uit te voeren. Er wordt hard
gewerkt. De eerste reacties van VNG
en IPO zijn ontvangen. Over de
resultaten van deze nieuwe decentra–
lisatie-inspanningen zal de Kamer
voor de zomer worden ingelicht.
Beide trajecten, grote efficiency-ope–
ratie en decentralisatie-impuls,
worden dus ongeveer gelijk bewan–
deld.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Voorzitter! Ik wil de minister nog een
vraag stellen over de decentralisatie.
De minister zei, dat de departemen–
ten 20% van de besparingen zelf
mogen houden in plaats van de 60%
die oorspronkelijk werd genoemd.
Ten aanzien van de decentralisatie
zijn geheel andere afspraken
gemaakt. Daarbij denk ik met name
aan de afspraak dat de lagere
overheden 75% van de besparingen,
ook die op de rijksapparataatskosten,
mogen behouden. Die zouden dus
niet ten goede komen aan de
centrale overheid. Is die afspraak nu
achterhaald door de nieuwe toespit–
sing van de financiële afspraken die
de minister met betrekking tot de
grote efficiency-operatie heeft
gemaakt?

Minister Dales Die 75% komt mij

niet zo erg bekend voor. Wanneer er
gedecentraliseerd wordt, zal in een
enkel geval het recht waarvan hier
sprake is, ook overgaan - dit kan
onontkoombaar zijn — maar daarop
kan ook bezuinigd worden. Dat is de
geachte afgevaardigde bekend,
althans dat moet haar bekend zijn.
Voorts zou het kunnen gebeuren dat
een departement daardoor annexe
werkzaamheden, zoals controle-acti–
viteiten of anderszins in het proces
gesitueerde activiteiten niet meer
behoeft te doen. Wij grijpen nu wel
ver vooruit, voorzitter, want dat is op
dit moment alleen nog maar theorie.
Die werkzaamheden vallen onder de
grote efficiency. Op dit moment
heeft dit niet zo vreselijk veel zin. Er
zijn samen met VNG en IPO werk–
groepen gestart. Als men wederzijds
ervan overtuigd is dat een zaak in
behandeling moet worden genomen
omdat daar in principe overeenstem–
ming over bestaat, zal bezien worden
welk bedrag, onder de condities die
het kabinet heeft gesteld, moet
overblijven. Mevrouw Scheltema
sprak over 75%. Dat percentage kan
ik niet echt plaatsen.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Dat kan ik u precies zeggen. Die
getallen staan in de Tussenbalans.
Daarin staat dat 75% naar de lagere
overheden en 25% naar de departe–
menten gaat. Dat zijn de bezuinigin–
gen die als gevolg van decentralisatie
nodig zouden kunnen zijn. Het staat
daar kei– en keihard! Mijn vraag is
daarom of dit recht overeind blijft
staan.

Mmister Dales Dat zullen wij straks
precies nazien. Ik ken de getallen 5%
en 10%. Per geval moet een en
ander ovengens goed worden
bekeken. Wij denken aan een
pakketovername en niet aan een
doorschuiving van iedere onderhan–
deling. Nogmaals, ik kom straks nog
even op uw vraag terug, want ik kan
uw getallen niet zo gauw plaatsen.

Voorzitter! Ik kom op een ander
uitgangspunt bij het zoeken naar de
beste organisatorische vormgeving
van de overheidstaken. Daar ging het
immers om. Dat is het op afstand
zetten van meer uitvoerende taken.
De visie hierachter is dat departe–
menten moeten inkrimpen tot
kerndepartementen, gericht op
strategische beleidsvorming en
controle. Functionele decentralisatie
kan een belangrijke bijdrage leveren
aan dit uitgangspunt. Overigens
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Dales

spreken wij hier volgende week over,
dus ik zal hier nu niet uitvoerig op
ingaan.

De heer Van der Vlies vroeg of de
verzelfstandigingen meetellen voor
de invulling van de taakstelling van
de grote efficiency. Dat Is alleen het
geval wanneer daarmee een reële
opbrengst gemoeid is, bijvoorbeeld
door een meer efficiënte uitvoering,
door het wegvallen van controles, het
inkorten van lijnen — men kan zich
hier alles bij voorstellen — of door
vermindering van de overheads,
hetgeen vaak ook niet onbelangrijk is,
van het moederdepartement. Het
gaat bij de invulling van de taakstel–
ling van 660 mln. dus om concrete
besparingen in geld en in formatie–
plaatsen. Beide elementen hebben
een eigenstandige waarde.

Een derde uitgangspunt is dat
ondoelmatige overlappingen tussen
departementen weggenomen
moeten worden. Ik vind dit haast een
tautologie, maar dat is toch niet
helemaal waar. De taakverdeling
tussen de departementen kan hierbij
ter discussie gesteld worden. Ik geef
daarvan als voorbeeld uit de
voorstellen waaraan de secretaris–
sen-generaal al werken, de civiele
verdediging. Verschillende departe–
menten, ook het mijne, die zich
daarmee bezighouden, hebben de
mogelijkheid tot concentratie van
hun werkzaamheden op dit terrein
bezien. Ik ben van mening dat er in
het afgelopen jaar hard gewerkt is.
Ruim een jaar geleden is er een
nieuwe koers ingezet; een heel
nieuwe koers. De Tussenbalans heeft
tot een aanscherping van de gekozen
aanpak geleid. De samenwerking
tussen de ministeriële commissie
inzake de efficiencyverbetering en de
ambtelijke top heeft vruchtbaar en
beloftevol gewerkt. Ik kan nu nog
geen uitsluitsel geven over de
uitkomsten van de exercitie van de
secretarissen-generaal en daarom wil
ik nu dan ook niet in discussie treden
over de concrete, afzonderlijke
voorstellen of onderwerpen. Ik heb er
vooralsnog alle vertrouwen in dat de
secretarissen-generaal met serieuze
suggesties zullen komen voor
efficiency en kwaliteitsverbetering.
Zij kennen de taakstelling en
beschikken over de benodigde kennis
en gegevens.

Bij enkele sprekers beluisterde ik
een zekere scepsis over de aanpak
van topambtenaren. Ik heb mijn
vertrouwen in deze aanpak uitge–
sproken, maar het is mogelijk dat er

onvoldoende voorstellen uitkomen.
Die hypothese is hier gisteravond
geopperd. Stel dat er maar voor 200
mln. voorstellen worden gedaan. Ik
zal mij dan beraden op alternatieve
wegen om tot volledige invulling van
de taakstelling te komen Inschake–
ling van externe deskundigen bij die
departementen die kennelijk op eigen
kracht niet in staat zijn om tot reële
voorstellen te komen, is daarbij
bepaald een mogelijkheid. Het is de
vraag of het daarbij kan blijven. Het
kan niet zo zijn dat de ambtelijke
toplaag in Nederland niet in staat is,
te komen tot een behoorlijke respons
op deze uitdaging.

Mevrouw Quint-Maagdenberg
(PvdA): Zal het inschakelen van
deskundigen in zo'n geval worden
voorgesteld door de minister als
coördinerend bewindspersoon of is
dit een zaak die de ambtelijke toppen
van de afzonderlijke departementen
zelf naar voren moeten brengen?

Minister Dales: Ik vind dit een
uitstekende vraag, als ik mij zo'n
oordeel even mag permitteren. Als
departementen falen of tekenen van
onwil vertonen of als anderszins niet
is te analyseren waardoor ze niet op
een behoorlijke wijze meekomen,
kunnen de vragen hoe dat kan en hoe
het verder moet niet aan de departe–
menten zelf worden overgelaten. Dan
dient een politiek oordeel te worden
afgegeven.

Mevrouw Quint-Maagdenberg
(PvdA): In zo'n geval zal de Kamer er
dus via de verwachte rapportage
kennis van kunnen nemen?

Minister Dales Ik kan mij niet
anders voorstellen dan dat de Kamer
alleen al aan de hand van het
materiaal vragen kan stellen over het
verschil in produktie. Ik zal vragen
naar wat ik daaraan zal doen,
uiteraard volledig beantwoorden, zo
ik deze punten al niet eigener
beweging naar voren heb gebracht.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Koppelt de minister deze op zichzelf
ongewenste procedure aan de
tijdslijn die zij in eerste termijn heeft
neergezet? Zal de minister doen wat
zij gezegd heeft, als de topambtena–
ren niet ruim voor de zomer met dit
plan komen?

Minister Dales: Ik kan niet zeggen of
dat precies op dat tijdstip zal

gebeuren. Ik denk dat de heer
Rosenmöller mij goed moet verstaan.
Wij kunnen geen vertragingen meer
hebben die niet absoluut onontkoom–
baar zijn gebleken uit de materie
zelve. Dat wil ik wel even buiten
haken zetten, want het is niet
helemaa! uit te sluiten Wij willen in
zo'n geval niet als dollen tekeergaan
Maar wanneer er in alle redelijkheid
zou moeten worden gezegd, mede in
vergelijking tot wat sommige andere
departementen wel leveren, dat er
sprake is van niet te rechtvaardigen
vertraging, dan zal ik handelen zoals
ik net met een schetslijn heb
aangegeven. Veel verder wil ik nu
niet gaan. Het is nu niet aan de orde
Het zou een beetje raar zijn als wij nu
gaan zitten dreigen. Ik denk dat ik
hiermee de vraag van de heer
Rosenmöller positief beantwoord
heb.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Velen hebben gisteren gesproken
over het proces van vertraging en
ook over het gebrek aan informatie.
Ik wil nu echter ingaan op die
vertraging. Versta ik de minister nu
goed als zij het volgende zegt: ik heb
voldoende vertrouwen, maar mocht
dit in de praktijk niet bewaarheid
worden, dan ga ik indachtig de
geschilderde tijdslijn maatregelen
nemen opdat verdere vertraging
wordt voorkomen; dat duld ik niet; ik
zal niet toestaan dat de zaak met
welk argument van topambtenaren
dan ook over de zomer heen wordt
geschoven.

Minister Dales Er moet een lijn
worden getrokken zoals ik die
geschetst heb. Die lijn zal worden
gevolgd, behoudens theoretisch
mogelijke gevallen van intrinsieke
tegenslagen, waarvoor niemand
rechtstreeks aansprakelijk kan
worden gesteld. Het antwoord op de
vraag van de heer Rosenmöller is
dus: ja. Overigens heeft de Kamer
twee uur gesproken over vertraging.
Ik laat nu zien dat dat nog niet zozeer
het geval is.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Betekent dat ook dat het kabinetsbe–
sluit in de zomer verwacht mag
worden, zoals u net hebt gezegd?

Minister Dales Ja. Als het kabinet
iets presenteert, is dat geen lees–
boekje voor vertier; u mag daarin een
stellingname verwachten.
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De heer Linschoten (VVD): Bent u
niet met mij van mening dat, indien
zou blijken dat de topmanagers op de
departementen niet in staat zijn, een
dergelijk politiek besluit uit te voeren,
zij niet berekend zijn op hun taak en
dus vervangen zullen moeten
worden?

Minister Dales Ik heb mijn antwoord
gegeven, en ik ben niet van zins, in
de termen te treden die u nu
gebruikt.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
U zegt dat, als vertraging geconsta–
teerd wordt, actie wordt onderno–
men. Door wie moet die vertraging
geconstateerd worden? Door het
kabinet, of krijgt ook de Kamer de
kans...

Minister Dales: U krijgt daar nog
antwoord op.

De inhoudelijke aanpak blijft voor
het kabinet hoe dan ook een
essentieel uitgangspunt. Het mag
niet zo zijn dat uiteindelijk toch weer
wordt gegrepen naar de kaasschaaf.
Ik wil hierover nu niet veel meer
zeggen; in het kleine tussendebatje is
dat al gedaan. Ik wacht de voorstel–
len van de secretarissen-generaal
met spanning af.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Is dat het antwoord?

Minister Dales Tja.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Nee, dan had ik u toch iets anders
willen vragen.

Minister Dales: Als u nog even wilt
wachten, dan...

De voorzitter: Nee, ik kijk nu even
naar de klok. We hebben soms de
gewoonte, bij de beantwoording van
de eerste vraag te vragen of de
laatste ook al beantwoord kan
worden. Er is voldoende gelegenheid
om de vragen te stellen die men wil
stellen. Verduidelijkende interrupties,
waarvan u, zoals ik weet, voorstander
ben, kunnen nuttig zijn, maar
interrupties als "gaat u ook nog die
vraag beantwoorden", leiden ertoe
dat er überhaupt geen interrupties
meer kunnen worden toegestaan. Ik
sta dus alleen nog verduidelijkende
interrupties toe, en geen vragen of er
nog vragen worden beantwoord,
want de minister kan maar één vraag

tegelijk beantwoorden. De techniek
laat een andere benadering niet toe.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Ik had een vraag aan de minister
gesteld, waar zij op in zou gaan, maar
zij deed dat niet. Vandaar mijn vraag.

De voorzitter: De minister is toch
nog niet klaar? Ze is pas tien minuten
bezig.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Ik zal mijn vraag stellen, dan wordt
dat ook duidelijk. Wie bepaalt of de
inbreng van de secretarissen-gene–
raal toereikend is? Krijgt de Kamer de
mogelijkheid, daarover een oordeel
te vellen, voordat daarover een
definitief besluit wordt genomen?

Minister Dales: Ook indien het
kabinet een eindbesluit neemt, krijgt
u de mogelijkheid daarvan kennis te
nemen en erover te debatteren. Wij
zullen dat soepel doen. U hebt mij
een– en andermaal de ministeriële
commissie efficiencyverbetering
horen noemen. Het mag dus duidelijk
zijn — ik zal er nu toch maar een paar
extra woorden aan wijden - dat die
commissie niet zo af en toe, als
iemand op het idee komt, vergadert;
er is een voortdurend verkeer tussen
de politieke top en de ambtelijke top.
De eindbeslissing in dezen zal zeker
niet bij de ambtelijke top liggen; dat
is staatsrechtelijk nimmer het geval.
De eindbeslissing ligt bij de ministe–
riële commissie, en in den vervolge
daarvan bij de ministerraad.

De heer Paulis (CDA): Een kleine
verduidelijkende interruptie: ik heb
van de minister nog niets gehoord
over de beëindiging van taken, het
snoeien van dor hout, het wezenlijk
kleiner maken van de overheidsop–
dracht die ze zich in het verleden
gesteld heeft. Wil de minister daar
ook nog op ingaan?

Minister Dales: Zeker

De voorzitter: Als dit soort interrup–
ties zich herhaalt, kap ik het interrup–
tierecht in dit debat af. Als de vragen
niet beantwoord zijn, kunt u daar
altijd in tweede termijn op terugko–
men. De minister zal hier nog op
ingaan. Met dit soort interrupties
verdoen we onze tijd.

Minister Dales: Ik wil nu voor de
volledigheid nog een enkel woord
over de kleine efficiency zeggen,

omdat anders straks wellicht wordt,
gevraagd of die achterhaald,
ingehaald of verdwenen is. Nee,
mijnheer de voorzitter! Met de
afslankingsoperatie is er een
inhaalslag op het terrein van de
doelmatigheid van de rijksdienst
gepleegd. Stellig is de overtollige
lucht er nu uit, maar we moeten in de
toekomst de vinger wel aan de pols
houden. Het kabinet wil verdere
doelmatigheidswinst boeken door
verbetering van de arbeidsproduktivi–
teit. Daartoe hanteert het kabinet in
de eerste plaats de kleine efficiency,
waarvan de besparingen nodig zijn
ter financiering van een genormali–
seerde, marktconforme, ontwikkeling
van de arbeidsvoorwaarden. In 1991
leidt de kleine efficiency tot een
opbrengst van 25 mln. en een
reductie met circa 350 plaatsen.

Doelmatigheid en verbetering van
de arbeidsproduktiviteit dienen ook
bereikt te worden door verbetering in
het beheer. Het heroverwegingson–
derzoek inzake differentiatie van
beheersregels — in de wandeling de
werkgroep-Postma geheten -
waarover het kabinet thans een
definitief standpunt voorbereidt, richt
zich onder meer op aspecten van het
personele beheer. De heroverweging
beveelt verdergaande deregulering
en differentiatie van de beheersre–
gels aan en is aldus naar mijn mening
op de goede weg.

Naar mijn overtuiging kan de
beoogde doelmatigheid slechts
worden bereikt door de decentrale
lijnmanager. Het is daartoe noodza–
kelijk, de kaders voor het manage–
ment op het gebied van de bedrijfs–
voering in het algemeen, dus ook op
het gebied van het personeel, verder
te verruimen. Een belangrijk en
vernieuwend uitgangspunt is dat
meer factoren "managable" dienen
te worden. Managers bij de overheid,
directeuren en afdelingshoofden,
dienen meer entrepreneur — ik wil
het woord "ondernemer" niet
noemen, want dat wekt zoveel
misverstanden — te worden. Een
dergelijke versterking van de
doelmatige bedrijfsvoering door
flexibilisering van het beheersregime
kan naar mijn oordeel echter alleen
geschieden in ruil voor betere
informatie en verantwoording. Er kan
niet gestrooid worden met bevoegd–
heden, zonder verantwoordelijkheden
en rapportageplichten daaraan
paraliel te schakelen.

Wanneer een directeur om een
zeker produkt te leveren, bijvoorbeeld

Tweede Kamer
Grote efficiency-operatie/afslanking 8 mei 1991
rijksoverheid TK 78 78-4372



Dales

statistieken of een voorlichtingscam–
pagne, meer of beter personeel
nodig blijkt te hebben dan bij de
voorbereiding van zijn begroting
geraamd, dient hij of zij de mogelijk–
heid te hebben om binnen een
integraal budget voor zijn apparaats–
kosten te schuiven tussen personele
en materiële uitgaven. Dat was al zo
en — dat heb ik hier eerder ook al
gezegd — daar stappen wij niet van
af. Ondoelmatigheid door verstarring
en belemmeringen in de sfeer van
het apparaat dient immers te worden
voorkomen.

Derhalve dient een lijnmanager bij
de uitvoering van zijn begroting niet
te zijn gebonden aan een naar
omvang en kwaliteit te starre
personeelsformatie. Bij de vaststel–
iing van zijn begroting dient de
onderbouwing van het budget echter
goed te worden getoetst en achteraf
moet verantwoording worden
afgelegd over de middelen die zijn
besteed. Ik ben het dan ook eens met
de geachte afgevaardigde mevrouw
Scheltema, dat het goed is om van
tijd tot tijd het beheer en het beleid
te evalueren. De Algemene Rekenka–
mer heeft daarvoor goede analyses
en aanbevelingen gedaan, ook de
werkgroep-Postma doet voorstellen
voor het periodiek en stelselmatig
doorlichten en evalueren van het
beleid en beheer van de overheid. Ik
zou verder willen gaan en komen tot
een stelsel van jaarlijkse, systemati–
sche doorlichting, waarbij een
departement een produktkolom
volledig doorlicht. Een dergelijke
doorlichting kan mede organisaties
betreffen die ook na verzelfstandi–
ging in het kader van de afslanking of
de grote efficiency gefinancierd
worden uit de rijksbegroting. Ik noem
als voorbeeld de Arbvo met 5000 en
het gevangeniswezen met 9000
formatie-eenheden.

De heer Schutte heeft gewezen op
het kostenaspect van de ranginflatie.
In de nota Personele aspecten van de
begroting voor 1991 heb ik het
verschijnsel van de opwaartse
verschuiving in de personeelsbezet–
ting per salarisschaal geduid. Of
hierbij zonder meer van ranginflatie
kan worden gesproken, is nog de
vraag. De toename van het gemid–
delde schaalniveau in de rijksdienst
bedraagt over de jaren 1 982 t/m
1 989 een factor 0,8, wat neerkomt
op een stijging van de loonkosten
met ruim 100 mln. per jaar. De
opwaartse verschuiving in de schalen
heeft bij de begroting voor 1991 en

ook in de jaren daarvoor niet geleid
tot budgettaire knelpunten. Toch heb
ik het wenselijk geacht om een nader
onderzoek in te stellen naar de
achterliggende oorzaken, waarbij ik
op voorhand denk aan wijzigingen in
de kwaliteit van de arbeid, uitstroom
uit de lagere rangen als gevolg van
de afslanking en ranginflatie. Ook de
in de praktijk optredende natuurlijk
spanning tussen functiewaarderings–
normen en de functiewaardering–
stoepassing veroorzaakt steeds een
zekere opwaartse druk. Dit valt ook in
het bedrijfsleven te constateren,
maar dat is maar een heel beperkte
troost. Het onderzoek waarmee
binnen mijn departement een begin
is gemaakt, sluit voor een aantal
aspecten aan op het onderzoek van
het ministerie van Defensie naar
mogelijke ranginflatie bij het militaire
personeel. Waar dit zinvol Is, zal
worden samengewerkt. Om een zo
volledig mogelijk beeld te krijgen zal,
behalve naar de rijksoverheid,
gekeken worden naar soortgelijke
verschijnselen in de marktsector.

Voorzitter! Ik zei reeds dat ik het
voor het functioneren van de
rijksdienst van wezenlijk belang acht,
te beschikken over kwalitatief goed
personeel. Niet voor niets wordt er in
de rijksdienst dan ook intensief
aandacht besteed aan het zo goed
mogelijk uitrusten van het personeel
op het gebled van kennis, vaardig–
heid en houding, om zo de taken van
vandaag en morgen adequaat te
kunnen uitvoeren. Ik kan hierbij
mevrouw Quint geruststellen op het
punt van de handhaving van de
emancipatiedoelstelling. Evenmin is
de Operatie grote efficiency voor het
kabinet aanleiding om de taakstelling
voor instroom van etnische minder–
heden, gehandicapten etcetera bij de
overheid neerwaarts bij te stellen.
Het gaat hier om percentages en wij
houden deze staande. Ik heb dit
reeds aan de minderheidsorganisa–
ties kunnen meedelen.

Ten aanzien van loopbaanbeleid en
management development is het van
belang expliciet oog te hebben voor
de vereiste individuele flexibiliteit.
Hiermee doel ik op het vermogen tot
aanpassing van de eigen deskundig–
heid en vaardigheden aan verander–
ende eisen. Mobiliteit van ambte–
naren binnen het eigen ministerie en
ook interdepartementaal is hiervoor
een belangrijk instrument en draagt
ertoe bij dat verkokering wordt
tegengegaan.

In de nota "Bevordering van de

mobiliteit van ambtenaren" van
november 1990 heeft het kabinet
uiteengezet hoe binnen de rijksdienst
wordt gewerkt aan bevordering van
mobiliteit en management develop–
ment en welke koers het kabinet voor
de toekomst voor ogen staat. In
1991 vindt een tweetal onderzoeken
plaats, dat het toekomstig beleid
verder richting zal geven. Een
inventariserend onderzoek naar de
activiteiten van de ministeries op dit
gebied zal een scherper beeld geven
van de mogelijkheden om de
afzonderlijke departementale
activiteiten te optimaliseren en
verder richting te geven aan de
bijdragen die in interdepartementaal
verband het proces kunnen onder–
steunen.

Daarnaast vindt een onderzoek
plaats naar de omvang en de
redenen van non-mobiliteit, zowel
binnen de rijksoverheid en de
ministeries als tussen het Rijk — en
andere overheidssectoren — en de
marktsector. De lijn die het kabinet
voor ogen staat, behelst het gaande–
weg effectueren van elementen van
een algemene bestuursdienst. Het
beleid inzake de internationale
mobiliteit zal in de komende jaren
gericht zijn op het bevorderen van de
bekwaamheden van Nederlandse
ambtenaren om als ambtenaar van
de Nederlandse overheid in Europees
verband te functioneren.

Naast de opleiding zal meer
gebruik worden gemaakt van het
opdoen van praktijkervaring in het
buitenland, onder meer door tijdelijke
aanstellingen en stages van ambte–
naren. Een en ander geschiedt in
samenwerking met de Europese
Commissie en de overheden van de
lidstaten. Om beide doelstellingen,
een kleinere maar kwalitatief
hoogwaardige rijksdienst en de
budgettaire taakstelling, te bereiken,
zijn intensivering van het herplaat–
singsbeleid en vergroting van de
mobiliteit van essentieel belang.
Anders dan bij de afslankingsopera–
tie, toen het aantal wachtgelders is
verdubbeld, is nu de inzet om de
toename van het aantal wachtgelders
zoveel mogelijk te voorkomen. Hier is
een forse inspanning voor nodig. Ik
heb hiertoe reeds de volgende
stappen gezet.

In de eerste plaats zal als gevolg
van het sociaal beleidskader 1991
voor iedere minister de inspannings–
verplichting gelden om aan een
ambtenaar, wiens functie is verval–
len, ten minste één keer een
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passende functie aan te bieden
binnen het betrokken ministerie, bij
de rijksdienst of daarbuiten. Ik hoop
zeer binnenkort met de centrales
overeenstemming te bereiken over
dat beleidskader. Het eerste woord is
hierover reeds gezegd.

In de tweede plaats is er een
Werkgroep heroverweging wachtgel–
den ingesteld. Deze heeft tot taak,
voorstellen te doen voor versobe–
ringsmaatregelen, onder andere door
het verminderen van het volume van
aanspraken op wachtgelden.

In de derde plaats is er een
interdepartementale Werkgroep
herplaatsing ingesteld. Deze heeft tot
taak het huidige beleid te evalueren
en voorstellen te doen voor intensive–
ring van het herplaatsingsbeieid.
Vooruitlopend hierop wil ik de Kamer
graag enkele hoofdlijnen schetsen
van wat mij bij een vernieuwende
aanpak van het herplaatsingsbeleid
voor ogen staat.

Uitgangspunt blijft dat de verant–
woordelijkheid voor het herplaatsen
van eventueel overtollig geworden
personeel bij het betrokken ministerie
ligt. In het kader van zelfbeheer,
contractmanagement en meer
integrale managementverantwoorde–
lijkheid zou het een goede zaak zijn
om die verantwoordelijkheid ook
financieel op een daarvoor geëigend,
zo laag mogelijk managementniveau
in de organisatie te leggen. Het
belang om te herplaatsen is daar
immers het grootst. Om dit belang te
versterken, wil ik de mogelijkheden
onderzoeken om de wachtgeldont–
wikkeling per ministerie te budgette–
ren.

Daarnaast wil ik de ondersteunen–
de rol van mijn ministerie, te leveren
door RPD Advies in samenspraak
met de andere ministeries, sterk
opvoeren, waarbij onorthodoxe
instrumenten niet geschuwd dienen
te worden. Die ondersteuning zou
naast bestaande instrumenten, zoals
het geven van sollicitatietrainingen,
out-placement en het uitbrengen van
wekelijkse vacaturelijsten, kunnen
bestaan uit het toepassen van
instrumenten als intercollegiale
doorlening, interimfunctievervulling,
arbeidspools, het per ministerie
beschikbaar stellen van geautomati–
seerde matchingsystemen en het
begeleiden van ambtenaren bij het
opzetten van een eigen bedrijf buiten
de overheid. De strikte scheiding
tussen mobiliteitsbevordering en
herplaatsing dient daarbij te verdwij–
nen. Daardoor kan niet alleen de

stigmatisering van herplaatsingskan–
didaten worden voorkomen;
mobiliteitsbevordering kan ook in een
aantal gevallen als preventieve
herplaatsing worden benut. De
afhankelijkheid en dus de oorzaak
voor samenwerking tussen ministe–
ries onderling wordt bij dit alles
steeds meer van belang en ook
onderkend. In dat licht acht ik het
ook essentieel dat de centrale
vacaturemelding sterk wordt
verbeterd en dat herplaatsingskandi–
daten in de gehele rijksdienst als
interne kandidaten worden be–
schouwd.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
De minister zei dat zlj ter verbetering
van het systeem van herplaatsing
onder andere overwoog om het
volume van het wachtgeld te
verlagen. Vervolgens sprak zij over
"budgetteren naar de departemen–
ten". Eigenlijk had zij het over twee
dingen die los van elkaar staan,
namelijk de vermindering van het
volume en de budgettering naar de
departementen. Denkt de minister nu
werkelijk dat dit een bijdrage is aan
het verbeteren van herplaatsen? Wat
gebeurt er op het moment dat
iemand niet herplaatst is en het
wachtgeld op is?

Minister Dales: Voorzitter! Ik heb dit
nogal uitvoerig willen schilderen,
omdat ook ik de Kamer niet wil laten
wachten op zaken die echt leven.
Deze zaken zijn echter in studie
gegeven, tegen de achtergrond van
een aantal overwegingen, en het gaat
mij te ver om nu vooruit te grijpen op
de wijze waarop dit precies zal gaan.
De Kamer is nu op de hoogte van wat
er speelt, van de gedachten en van
de studiekaders waarin een en ander
is geplaatst. Daarover zal ik de
Kamer uitgebreid informeren. Als
daar dan iets bij zit waarvan de heer
Rosenmöller denkt dat het niet kan,
hoor ik dat graag van hem. Zo zijn de
verhoudingen.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Ja, die verhoudingen ken ik.

Ik begrijp de inspanning om het
herplaatsingsbeleid verder te
activeren en daar zie ik ook heel veel
in. Maar de vermindering van het
onderdeel wachtgeld begrijp ik niet.
Ik zie absoluut niet de relatie tussen
het bezuinigen op wachtgeld als
stimulans voor herplaatsing. Ik vind
het wel een nieuw fenomeen.

Minister Dales: Voorzitter! Ik blijf bij
wat ik gezegd heb: ik geef in de volle
breedte weer wat de overwegingen
zijn en hoe wij daaraan werken. Ik
geef nu niet de einduitkomst en de
beslissingen, want die komen dus
nog.

Ik trek nog eens de lijnen ten
aanzien van hetgeen het voorgaande
inhoudt voor de ontwikkeling van het
personeelsvolume van de rijksdienst
in deze kabinetsperiode. Alvorens
daartoe te komen, is het echter goed
om de cijfers van de afslanking nog
eens op een rij te zetten. Wij spreken
vandaag immers ook over de derde
periodieke voortgangsrapportage en
ik stel mij voor, de eindrapportage in
het najaar aan de Kamer aan te
bieden. Daar werd ook naar ge–
vraagd. Vanaf 1986 hebben zich op
het vlak van de ontwikkeling van het
personeelsvolume twee tegengestel–
de ontwikkelingen voorgedaan. In de
eerste plaats is er sprake geweest
van een afslanking van de rijksdienst.
Met nadruk wil ik er nog eens op
wijzen dat de afslankingstaakstelling
van 25.612 personeelsplaatsen,
afgezien van enige vertraging bij een
paar privatiseringsoperaties, in 1990
daadwerkelijk is gerealiseerd. De
afslankingsoperatie is geslaagd, de
cijfers spreken voor zich.

In de tweede plaats is er sinds
1986 sprake geweest van een
tegenbeweging, namelijk een groei
van de rijksdienst tengevolge van
beleidsintensiveringen, bijvoorbeeld
de criminaliteitsbestrijding, het milieu
en de instroom van asielzoekers, die
daartoe noopten. Daarnaast was er
de witting van grijs personeel,
waarover de Kamer op diverse
momenten uitvoerig is geïnformeerd.
Dringende uitbreidingen kunnen
gerechtvaardigd of zelfs geboden
zijn, ondanks een zeer restrictief
volumebeleid. Enige flexibiliteit is
absoluut noodzakelijk. Zoals u weet,
mijnheer de voorzitter, is de sterkte
van de griffie van dit huis bijvoor–
beeld in de afgelopen jaren met 50%
toegenomen: van 237 plaatsen in
1987 tot 365 in 1991, waarvan circa
50 plaatsen zijn gerelateerd aan
taakuitbreiding, ook tengevolge van
de nieuwbouw, en circa 75 plaatsen
bestaan uit witting van de grijze
muizen.

Over de witting is in de media wel
gesuggereerd dat het daarbij om een
actie ging, met als doel om personeel
onzichtbaar te maken teneinde de
afslanking op papier succesvol te
laten verlopen. Men kan alles
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Dales

opschrijven, maar het tegendeel is
het geval. Witting houdt namelijk in:
personeel dat wel in dienst was,
maar nog niet op begrotingsplaatsen
zat, zichtbaar en beheersbaar te
maken, dus niet onzichtbaar, maar
zichtbaar.

De totale groei van het personeels–
volume sinds 1986 bedraagt circa
5500 plaatsen. Hiervan werden 3500
plaatsen gerealiseerd in de vorige
kabinetsperiode. De resterende
groei, met circa 2000 plaatsen, werd
gerealiseerd in de begroting voor
1991.

De heer Paulis heeft gisteren
aangedrongen op een vacaturestop,
zoals hij in het recente verleden al
eerder heeft gedaan. Ik heb mij
daartegen steeds verzet, omdat het
een slecht instrument is om te komen
tot beheersing van het personeelsvo–
lume, ook als het gaat om een meer
tijdelijke of selectieve maatregel. Het
kabinet heeft wel besloten tot een
eenmalige aanvullende budgettaire
vacaturekorting van 0,31 % voor
1991 om een tekort aan te vullen dat
ontstond tijdens de algemene
beschouwingen. Dat komt uiteindelijk
op hetzelfde neer, al is de techniek
wat anders.

Het kabinet heeft echter overwe–
gende argumenten tegen een
vacaturestop die aangrijpt bij het
volume. Ten eerste gaat een
vacaturestop voorbij aan de nood–
zaak om het personeelsvolume
rechtstreeks te koppelen aan de
taken. Reductie van personeelsvolu–
me kan niet los worden gezien van de
reductie van overheidstaken. De
taken zelf moeten daarbij ter
discussie worden gesteld Dat is
essentieel.

Ten tweede verstoort een vacatu–
restop de bedrijfsvoering van het
departement. Voor bepaalde functies
is externe werving noodzakelijk. Als
daarnaast bepaalde onderdelen die
zijn belast met de uitvoering van
beleidsprioriteiten, worden uitgezon–
derd, leidt dit als het ware tot een
gatenkaas en de noodzaak van een
zeer fijnmazige en bureaucratische
controle. Dat moeten wij nu juist niet
hebben.

Ten derde staat een vacaturestop
haaks op een verantwoord perso–
neelsbeleid. Het verhoogt de
werkdruk en verstoort de evenwichti–
ge opbouw van het personeelsbe–
stand naar leeftijd.

Ten vierde vergroot een vacature–
stop de kans dat een groter beroep
wordt gedaan op de inzet van

externe krachten via uitbesteding,
zonder dat daaraan evenwichtige
besluitvorming vooraf is gegaan over
de vraag of uitbesteding wel
doelmatig is.

Om nu de tegenbeweging van
uitbreidingen zoveel mogelijk te
beheersen, heeft het kabinet op mijn
voorstel besloten om de behandeling
daarvan te stoppen, totdat naar
verwachting deze zomer politieke
besluiten zijn genomen over concrete
maatregelen in het kader van de
grote efficiency. Aldus heeft het
kabinet willen voorkomen dat vooruit
zou worden gelopen op nog niet
gerealiseerde besparingen. De
Kamer heeft terecht op dit aspect
gewezen bij de behandeling van de
personele aspecten van de begroting
voor 1991. Enige flexibiliteit is
evenwel noodzakelijk en het kabinet
heeft derhalve eveneens besloten dat
in uitzonderlijke gevallen een
uitbreidingsvoorstel toch in behande–
ling kan komen onder de voorwaarde
dat alsdan de taakstelling voor de
grote efficiency qua personeelsvolu–
me navenant wordt verhoogd. Ik
meen aldus uw wensen met betrek–
king tot allerlei onder de vloer
lopende manoeuvres die ineens bij
een personeelsbegroting naar boven
komen adequaat te hebben beant–
woord.

De heer Schutte (GPV): Dat laatste
kan betekenen dat als er prioriteiten
zijn, bijvoorbeeld bij Justitie, die
ondanks de regeling die er nu is, wel
kunnen worden vervuld, maar dat
daarbij de totale taakstelling wordt
vergroot die niet bij hetzelfde
departement behoeft terecht te
komen.

Minister Dales: Dat is exact de
waarheid. Dit vergt drie beshssmgen
van de raad: a. moet hieraan
personeel worden toegevoegd; b.
wordt dat op de grote efficiency
verhaald en c. uit wiens personeels–
budget moet dat komen? Zo hebben
wij trouwens een parallelle lijn, zoals
die bij de toedeling van financiële
middelen ook loopt. Daar kan ook
besloten worden tot specifieke of
generieke compensatie.

Mevrouw Quint-Maagdenberg
(PvdA): Indien uitbreiding op enig
departement nodig blijkt en het
kabinet keurt dat goed, moeten
daarvoor nieuwe personeelsleden
kunnen worden aangenomen.

Minister Dales: Ja, dat is impliciet
aan zo'n besluit.

Mevrouw Quint-Maagdenberg
(PvdA): Wanneer het kabinet
toestemming geeft op een moment
waarop het totaalplaatje nog niet in
beeld is van bijvoorbeeld te constate–
ren doublures of onderdelen van
diensten die in elkaar geschoven
zullen worden, hoe kan dan voorko–
men worden dat aan de ene kant
deze goedkeuring wordt gegeven,
terwijl aan de andere kant het risico
bestaat dat men op een bepaald
moment tot de conclusie komt dat
door een andere manoeuvre uit eigen
personeelsvoorraad voorzien had
kunnen worden in de vacatures?

Minister Dales Evident is dat de
noodzaak in de raad onomstreden is.
Er moet dus personeel worden
aangesteld om een bepaald karwei te
verrichten. U vraagt of een departe–
ment niet wat kan "mieren", in
huiselijke taal gesteld. Dit kan niet
wanneer de compenserende
taakstelling voor de uitbreiding bij
dat departement zelf terechtkomt.
Daarmee is dan de taakstelling
opgehoogd. Men moet het eindgetal
van deze ophoging leveren. Als het
makkelijk te vinden is, is dit prettig
voor het departement. Het zal echter
steeds moeilijker worden. Indien wij
zulke maatregelen niet nemen — en
ik meen dat de Kamer in dezen
achter mij staat — waarbij hoogstens
een outlet kan worden gevonden
door verdeling over de departemen–
ten, gaan wij weer de mist in.

Mevrouw Quint-Maagdenberg
(PvdA): Door zo te handelen, loop je
het risico dat je nog meer perso–
neelsleden in je "mandje" hebt
liggen, waarvoor je een oplossing
moet vinden via interne verschuivin–
gen of de wachtgeldregeling.

Minister Dales: Dat hoeft niet. Het is
niet gezegd dat de goedgekeurde en
onontkoombare personeelsuit–
breiding ergens ter zake van een
zonder meer herkende taak niet door
een ander departement kan worden
overgenomen. Ik heb net een heel
verhaal gehouden over mobiliteit,
bijscholing, enz. Ik kan hier verder zo
algemeen theoretisch niets over
zeggen. Het is natuurlijk denkbaar
dat dit voorkomt bij een nieuwe
discipline, maar in het algemeen is
de rijksdienst — ook nadat wij die
hebben gemodelleerd naar kwaliteit
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en kerntaken — nog altijd een heel
groot bedrijf Het is niet waarschijnlijk
een taak te veronderstellen waarvoor
alle mensen van elders zouden
moeten komen, waardoor uw mandje
zich helemaal zou vullen met het
voor die taak benodigde aantal. Dat
zie ik dus niet gebeuren.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Dit betekent dat, als ik de brief van
16 april goed lees, volgens de
minister in 1994 het aantal ambte–
naren tot krap 140.000 zal zijn
gedaald.

Minister Dales Ja, dat is uitdrukke–
lijk de ambitie van het kabinet. Dat is
ook mijn persoonlijk inzet. Wij menen
dat dit kan. Ik kom nu toch maar
even terug op die vertraging. Ik zie
overigens niet zoveel vertraging, al
gaat het mij ook niet snel genoeg. Ik
zit er niet mee om dit graag toe te
geven. Ik herhaal dat het gaat om
een eindsaldo in 1994 en om een
heel nieuwe wijze van doen, die veel
gewenning vraagt, ook zelfs om
discussiërenderwijs onze gedachten
over de uitvoering over te brengen. Ik
heb liever dat er dan niet gauw wat
afgeraffeld wordt, waardoor de
essentialia wederom niet doordrin–
gen en niet van meet af aan zichtbaar
zijn in het handelen. Wij willen dit
dus inderdaad in 1994 tot een einde
brengen.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Het is mij nu kwantitatief volstrekt
duidelijk, maar nu nog het kwalitatie–
ve aspect. Het kan zijn dat het
kabinet, daarin gesteund door de
Kamer, andere prioriteiten stelt. U
heeft er een aantal van genoemd,
zoals asielzoekers en milieu. Het kan
zelfs om prioriteiten gaan die ons nu
nog niet bekend zijn. Treedt in dat
geval het circuit van secretarissen–
generaal opnieuw in werking en moet
er vanwege het nieuwe, voor die
prioriteiten benodigde personeel
elders in de rijksdienst een navenante
afslanking bereikt worden? Hoe moet
ik mij dat voorstellen? Is men dan
niet volstrekt eenzijdig bezig om de
kwantitatieve doelstelling overeind te
houden, zonder dat men oog heeft
voor de kwalitatieve aspecten van de
dynamische, flexibele, kleine,
slagvaardige overheid?

Minister Dales: Uw laatste opmer–
king verrast mij wat, want uw
voorzichtigheid is mij goed bekend.
Ik heb namelijk toch een heel verhaal

gehouden over kwalitatief, flanke–
rend beleid. In dat verband heb ik
ook bedragen genoemd. De woorden
"zonder dat men oog heeft" heb ik
dan ook maar even niet gehoord. Ik
geloof ook niet dat u dit bedoeld kunt
hebben. Ik neem overigens aan dat u
van mening bent dat daar veel meer
oog voor moet zijn.

Welnu, mijn inschatting is ove–
rigens niet dat in een dergelijk geval
het circuit van secretarissen-generaal
opnieuw in werking moet treden,
maar ik kan ook niet in de toekomst
kijken. Als er op twee departementen
personeel bij moet en als dat op
diezelfde departementen gecompen–
seerd moet worden, zie ik niet in dat
daarbij alle secretarissen-generaal
betrokken moeten zijn.

Alhoewel wij met overtuiging de
naar ons oordeel beste weg voor dit
proces gekozen hebben, kunnen wij
tot het inzicht komen dat er gelijk–
waardige alternatieven zijn of dat
het toch niet de beste weg was.
Overigens laat ik hier voorlopig geen
enkele ruimte voor. Het kan namelijk
niet zo zijn dat dit niet de beste weg
is. Maar dat zien wij tegen die tijd wel
weer. Het is een beetje moeilijk om
nu precies te zeggen hoe wij het dan
doen. Maar, nogmaals, iets soortge–
lijks moet toch gebeuren; dat kan
niet anders.

Voorzitter! Als wij het saldo
opmaken van de afslanking en de
groei van de rijksdienst in de periode
vanaf 1986, luidt de conclusie dat de
omvang van de rijksdienst door
afslanking met ruim 20.000 plaatsen
is afgenomen, namelijk van ongeveer
171.500 naar 151.500 in 1991. Ik
acht dit een aanzienlijke afneming,
een afneming van betekenis voor de
omvang van de rijksdienst. Het
kabinet wenst deze lijn door te
trekken.

Bij de Miljoenennota 1991 is de
begrotingssterkte voor 1994
vastgesteld op ongeveer 151.500
plaatsen. Naderhand is er besluitvor–
ming geweest over de Defensienota,
de kleine efficiency-operatie en
enkele mutaties aan het eind van
1990, die gezamenlijk een daling
inhouden van ongeveer 3800
plaatsen per 1994. In combinatie
met de 9000 plaatsen van de grote
efficiency-operatie zal hierdoor per
1994 de omvang van de rijksdienst
dalen tot onder de 140.000 plaatsen.

Mevrouw Scheltema heeft nog
gevraagd naar de taakstelling voor de
grote efficiency-operatie en de

taakstelling voor de decentralisatie–
impuls. Bij de decentralisatie is het
uitgangspunt dat overdracht van
taken en bijbehorende gelden aan
gemeenten en provincies gepaard
gaat met een eifficiencykorting van
5% a 10%. Dat zei ik al even, zij het
wat slordig. Als positieve prikkel kan
de opbrengst hiervan ten goede
komen aan provincies en gemeenten
enerzijds en aan de departementen
die decentraliseren, anderzijds, in
een verhouding van 75/25. Deze
afspraak staat naast die over de
opbrengst van de grote efficiency–
operatie.

Mijnheer de voorzitter, ik ben
voorlopig even uitgesproken.

De voorzitter: Naar mij blijkt, is er
behoefte aan een tweede termijn. De
spreektijden zijn een derde van die in
eerste termijn.

D

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Ik dank de minister voor
het verhaal dat zij hier gehouden
heeft, een prachtig verhaal, waar niet
veel aan ontbreekt. Waar het tot nu
toe wel aan ontbreekt, zijn concrete
plannen waarover wij kunnen praten,
en besluiten die het kabinet aan ons
voorlegt.

Minister Dales Ik verstond een deel
van uw woorden niet.

De heer Linschoten (VVD): Ik zei
dat het een prachtig verhaal van de
minister was.

Minister Dales: Dat heb ik gehoord!

De heer Linschoten (VVD): Kijk
eens aan. U luistert toch niet
selectief?

Het was een prachtig verhaal,
waarin de fractie van de WD zich
voor een heel groot gedeelte kan
vinden. Sinds het aantreden van dit
kabinet ontbreekt het echter aan
concrete besluiten over de grote
efficiency-operatie. Ik begrijp best
dat de minister aangeeft op welke
manier een jaar lang, in haar
woorden, hard is gewerkt. Sinds een
jaar is een andere koers gevolgd en
is er hard gewerkt. Natuurlijk is nu
nog geen uitsluitsel over het
eindresultaat te geven. Dat bedoel ik
met mijn opmerking dat nog geen
beslissingen zijn genomen. De
minister heeft er echter alle vertrou–
wen in. Dat is een beetje een
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Linschoten

"geloof, hoop en liefde"-verhaal,
waarmee je politiek niet veel verder
komt. De minister zegt wel dat het
nog maar een jaar geleden is dat zij
een andere koers ingezet heeft, maar
ik wijs haar erop dat het kabinet in
ieder geval met het invullen van de
300 mln. al vanaf het begin bezig
moet zijn geweest, want dit is een
afspraak in het regeerakkoord. Ik stel
vast dat de plannen op z'n vroegst
pas in 1992 kunnen worden uitge–
voerd, en dan mag er helemaal niets
fout gaan. Het jaar 1991 is dus
simpelweg op het punt van de grote
efficiency-operatie een verloren jaar.
Ik voeg eraan toe dat het topmana–
gement op de departementen dit in
ieder geval op de minister heeft
gewonnen.

Ik heb er net bij interruptie al een
opmerking over gemaakt: de fractie
van de VVD is ervan overtuigd dat de
taakstelling die het kabinet overeen–
gekomen is in de besluitvorming
rondom de Tussenbalans, buitenge–
woon realistisch is. Wat in de notitie
van de CEC hierover is opgemerkt en
wat is becijferd in de versoberingsva–
riant van het Sociaal en cultureel
planbureau, zijn zaken die zeer
uitvoerbaar zijn. Het is de opvatting
van de fractie van de VVD dat
topmanagers op departementen die
de taak krijgen, zo'n politiek besluit
uit te voeren, dat moeten doen. Als
topmanagers bij de overheid niet in
staat zijn tot het aanleveren van
adequate plannen, waardoor het met
deze operatie niets wordt, kan de
conclusie niet anders zijn dan dat zij
niet geschikt zijn voor die taak en dat
de trap echt van boven moet worden
schoongeveegd. Dan kunnen wij op
het gebied van de efficiencyverbete–
ring bij de overheid concrete stappen
zetten in plaats van prachtige
verhalen aanhoren van deze minister
en haar voorgangers. Het is niet de
eerste keer dat wij in de Kamer een
roerend verhaal van de minister van
Binnenlandse Zaken horen over
efficiencyverbetering en beperking
van het overheidspersoneel.

De voorzitter: Wilt u nu uw betoog
afronden?

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Eén laatste vraag: ik heb
een opmerking gemaakt over de
ontwikkeling van het aantal ambte–
naren in 1991. Ik zou graag van de
minister willen weten welke beslis–
singen sinds het aannemen van de
motie in december over de bevrie–

zing van het aantal zijn genomen, om
het beleid zoals verwoord in de
begroting bij te stellen.

D
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de minister voor
haar beantwoording, waaruit blijkt
dat er deze zomer helderheid komt.
Daardoor kan de Kamer een oordeel
vellen wanneer zij van reces terug–
komt. Ik neem aan, dat wij ook inzicht
krijgen in de vraag hoe het naar de
verwachting van de regering zal
verlopen tussen 1991 en 1994. De
minister heeft een verregaande
taakstelling tot 1994, die op korte
termijn voor een deel moet worden
ingevuld. Ik zou dus graag een
tijdpad erbij krijgen. Ik denk niet, dat
wij in september topmanagers zullen
aanspreken; wij zullen de minister
aanspreken. Zo hoort dat en dat lijkt
mij ook de aangewezen weg.

Terecht heeft de minister bij de
verzelfstandiging een onderscheid
gemaakt tussen besparingen in geld
en in formatieplaatsen. Daarover zal
ook steeds helderheid geboden zijn,
want het is zo verleidelijk om een
deel van de taakstelling maar in
verzelfstandiging te zoeken.

Ten slotte zou ik graag een reactie
krijgen op mijn opmerking over de
mogelijkheid van dubbeltellingen. Bij
de bekende brief van december was
een overzicht gevoegd van alle
onderwerpen die onderzocht zouden
worden en daarin waren vele oude
bekenden te vinden. Ik zou niet graag
al die oude bekenden, waarover wij al
lang beslissingen hebben genomen
maar waarvan nu alleen de vertaling
moet worden gegeven, in het
overzicht na de zomer weer tegenko–
men. Dat kan toch niet de bedoeling
zijn van de maatregelen.

D

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Voorzitter! Ik dank de minister voor
haar beantwoording. Ik ben er
verheugd over, dat ook zij heel
duidelijk het personeelsvolume
gekoppeld ziet aan de taken en dus
zegt, dat een bevriezing van taken
daarmee samenhangt. Dan blijft het
voor mij echter onduidelijk hoe een
eventuele uitbreiding in extreme
gevallen mogelijk kan zijn. Daarvoor
is toestemming vereist van de
ministerraad en daarbij gaat het om
taken, die echt behartigd moeten
worden. Een dergelijke uitbreiding

moet in beginsel overigens wel
gecompenseerd worden door het
departement zelve, dat wil zeggen
dat deze bij de algemene taakstelling
wordt opgeteld. Dat nu lijkt mij een
beetje inconsequent. Als een nieuwe
taak een extra uitbreiding rechtvaar–
digt, moet dat naar mijn mening op
de algehele taakstelling berusten en
mag dat niet alleen dat ene departe–
ment raken.

Voorzitter! Het is mij nog niet
geheel duidelijk hoe de minister de
hele overheid en de kerntaken van
die overheid ziet, maar ik neem aan
dat wij dit in ieder geval in juni, juli of
september zullen horen.

D

Mevrouw Quint-Maagdenberg
(PvdA): Voorzitter! Ik wil de minister
danken voor de uitvoerige manier
waarop zij de Kamer heeft geant–
woord. Ik ben ook verheugd, dat wij
deze zomer verlost worden van onze
angstige spanning en onze nieuws–
gierigheid. Indien tussentijds
aanleiding bestaat om informatie
naar de Kamer te sturen, hoop ik dat
dit ook gebeurt, opdat een intensieve
dialoog kan plaatsvinden tussen de
Kamer en de minister over het
proces.

Ik ben bijzonder blij met de
uiteenzetting van de minister over
nieuwe vormen van personeelsbeleid.
Ik proef hier toch in, dat dit het
beleid is van de toekomst. Mensen,
die in een dienst overbodig zijn,
zullen worden beschouwd als interne
kandidaat bij een sollicitatie elders.
Dat is zeer modern en zo hoort dat
ook.

Ik zou over de scholing toch wat
naders van de minister willen
vernemen, zo niet vandaag dan toch
bij de informatie die ons nog te
wachten staat. Zij zegt namelijk, dat
in de toekomst wel degelijk mensen
zullen worden opgeleid om aan te
sluiten bij wat de Europese Gemeen–
schap van ons verwacht. Dat neem ik
direct van haar aan. Is dit in aanmer–
king genomen bij de taakstelling?
ledereen weet, dat het hierbij over
het algemeen om kostbare aangele–
genheden gaat. Kan de mensen die
een dergelijke vrij dure opleiding
hebben gevolgd ook de garantie
worden gegeven, dat zij in de
rijksdienst een plaats zullen krijgen
waar zij hun kennis ten goede van de
Nederlandse samenleving kunnen
laten komen?

Wat het aannemen van nieuw
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Quint-Maagdenberg

personeel betreft, heb ik enige zorg.
Naar mijn heilige overtuiging kan
men namelijk zeer moeilijk direct
nadat zich een nieuwe taak aandient
constateren, dat op dat moment
daarvoor in de gehele rijksdienst, dus
op alle veertien departementen,
niemand beschikbaar is. Ook wat dit
betreft leven er dus nog vragen.

Verder hoop ik, dat bij de concrete
voorstellen van de SG's alle departe–
menten zijn betrokken. Of zijn er nog
steeds departementen die niets
hebben ingeleverd? Zijn de voorstel–
len van de VNG en het IPO ook
bruikbare voorstellen en passen zij bij
de voorstellen in het kader van de
grote efficiency-operatie?

Dar kom ik toe aan mijn laatste
vraag. Hoe gaat de minister te werk
bij het naast elkaar uitvoeren van de
decentralisatie-operatie en de grote
efficiency-operatie? Die twee
operaties kunnen namelijk op enig
moment tot dezelfde handeling
aanleiding zijn.

D

De heer Paulis (CDA): Mijnheer de
voorzitter! De minister heeft een
goed en beschrijvend betoog
gehouden: veel materiaal is gereed,
de selectie komt zo spoedig mogelijk
en daarna de keuze van het kabinet.
De afronding komt in de zomer.
Wanneer komt de implementatie?
Hier gaat het natuurlijk om. Ik heb nu
echt een licht gevoelen van onbeha–
gen, want ik zit te wachten op het
spoorboekje. Ik wil weten hoe de
trein gaat rijden.

De minister zegt: we moeten ons
beperken tot kerntaken en een en
ander op afstand zetten. Dit heeft
onze hartelijke instemming. Dat
functionele decentralisatie daarbij
een goed hulpmiddel is, onderschrijf
ik gaarne. Overlapping interdeparte–
mentaal maar ook elders tegengaan.
Daarnaast, waar mogelijk, werken
aan concentratie. Dat is allemaal
prima. Het is zelfs heel goed.

Vervolgens komt een heel belang–
rijk punt. Dat gaat over de wachtgel–
ders. De minister zegt, dat wij een
toename van het aantal wachtgelders
zoveel mogelijk moeten voorkomen.
Ik onderschrijf dat van harte. Zij heeft
ook, zij het kort, gesproken over het
flankerend beleid. De minister hoopt
overeenstemming te bereiken met de
centrales. Zo heb ik haar althans
begrepen. Dit betekent dat zij nog
nader overïeg nodig heeft. Ik verzoek

haar ons van de resulaten van dit
overleg op de hoogte te stellen

Andere goede zaken zijn: wacht–
geldheroverweging, wachtgeld
budgetteren enzovoorts. Ik begrijp
het allemaal De minister zegt ook:
onorthodoxe instrumenten niet
schuwen. Ik onderschrijf dat.
Natuurlijk moet men onorthodoxe
instrumenten niet schuwen! Hier
moet inderdaad creatief te werk
worden gegaan. De minister heeft
een aantal voorbeelden gegeven die
mij aanspreken.

In dat kader kwam zij ook te
spreken over mijn suggestie om een
selectieve vacaturestop in te stellen.
Dat is logisch. De minister komt dan
met een aantal argumenten om aan
te geven waarom een dergelijke stop
niet verstandig is. Daarbij sprak zij
echter over "een" vacaturestop. Ik
heb echter niet over een vacature–
stop sec gesproken. Een vacaturestop
sec is namelijk een bot instrument. In
het verleden, toen de fractievoorzit–
ter van de Partij van de Arbeid deze
mogelijkheid aankaartte, heb ik die
als zodanig afgewezen. Een selectie–
ve of functionele vacaturestop is
echter iets wezenlijk anders Met dat
instrument kan men op maat werken.
Hierbij denk ik aan interdepartemen–
tale overlapping. Als de zaken als het
ware in elkaar worden geschoven,
kan men nagaan hoe de nieuwe
organisatie wordt. Dan moeten
vacatures niet onnodig vervuld
worden. Die moeten dan opengela–
ten worden. Dat kan met een
selectieve vacaturestop. Ik hoop dat
wij het op dit punt eens kunnen
worden. Gelet op de argumenten die
de minister tot nu toe heeft genoemd
om niet in te stemmen met het
instellen van een vacaturestop, zie ik
mij genoodzaakt de Kamer een
uitspraak te vragen over een
selectieve respectievelijk functionele
vacaturestop. Met genoegen doe ik
dat mede namens mijn collega
Quint-Maagdenberg.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de taakstelling van
de afslankingsoperatie met enkele
duizenden formatieplaatsen onder–
schreden is;

verder overwegende, dat de Operatie

grote efficiency tot een substantieel
verder verminderen van het aantal
formatieplaatsen zal leiden;

spreekt uit, dat het met het oog op
een soepele invulling van de
taakstellmg in de personele sfeer
wenselijk is dat het kabinet overgaat
tot het instellen van een selectieve,
respectievelijk functionele vacature–
stop,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Paulis en
Quint-Maagdenberg Naar mij blijkt,
wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 80 (19827).

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Voorzitter! Nu de heer Paulis een
motie indient, heb ik er behoefte aan,
hem daarover een paar vragen te
stellen. Hij omarmt het verhaal van
de minister warm. Betekent dat ook
dat hij daarmee wil zeggen dat taken
en volume samenhangen? Wat
betekent in dat licht het selectieve
voorstel dat hij nu doet? Moet men
niet eerst weten welke taken
wegvallen om vervolgens tot
bevriezing over te gaan? Betekent dit
dan niet dat er nu nog geen selectie–
ve vacaturestop ingesteld kan
worden, of betekent het iets anders?

De heer Paulis (CDA): Voorzitter!
Wij hebben gehoord dat "de plannen
nakend" zijn! Dat betekent dat men
intern van die plannen weet en dat
men ook inzicht heeft in de wijze van
opereren. Dat betekent ook dat men,
afhankelijk van de vraag hoever de
plannen gevorderd zijn, vanaf dit
moment rekening houdt met het
mogelijk onstaan van vacatures en
het niet vervullen daarvan. Dat is op
een selectieve wijze te werk gaan. De
minister gebruikte de woorden "niet
orthodox". Ik dacht toen dat wij dan
samen wel uit dit probleem zouden
komen.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
U zegt dat men intern van die
plannen weet Ik hoor graag van de
minister of dat zo is. Zelfs als men dit
intern weet, zal men verstandig
genoeg zijn om het zelf te doen. De
vraag is nu wat men moet doen
zolang men nog niet intern weet
waar het heen gaat. Is er dan sprake
van een vacaturestop op die plaats
waar misschien bezuinigd zal
worden?
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Paulis

De heer Paulis (CDA): Voorzitter! Ik
ben mijn betoog begonnen met de
opmerking dat de minister gezegd
heeft dat veel materiaal gereed is en
dat er zo spoedig mogelijk een
selectie moet plaatsvinden. Dat
betekent dat men dus duidelijk
inzicht heeft in de vraag hoe de zaak
globaal genomen zal lopen. Ik zal het
wat huiselijk zeggen. Ik heb van een
bepaald ministerie begrepen dat men
boekenplanken vol heeft met plannen
die zo voor uitwerking in aanmerking
komen. Met andere woorden: er is al
veel werk verricht. De minister zei
dat gisteren trouwens ook in haar
betoog. Ik vind dan ook dat men
hiervan op een verstandige manier
gebruik moet maken. Als men ziet
dat zaken interdepartementaal in
elkaar geschoven kunnen worden,
moet men er op dit moment al
rekening mee houden dat zodra er
nieuwe vacatures zullen ontstaan, die
opengehouden moeten worden,
omdat men nu geen mensen kan
aannemen die over drie maanden
weer ontslagen of met wachtgeld
gestuurd moeten worden. Wij
hebben gehoord dat het wachtgeld
een buitengewoon groot probleem is.
Dit moet heel concreet aangepakt
worden.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Voorzitter! Is dit dan niet een premie
voor de departementen om voorlopig
nog maar niets te doen? Zou dit niet
volledig averechts werken? Als men
niets doet, wordt men niet met de
selectieve vacaturestop geconfron–
teerd omdat men nog geen plannen
heeft. Als men wel wat doet, wordt
men er door getroffen. Dat is toch
niet wat de heer Paulis wil bereiken!

De heer Paulis (CDA): Ik kan die
redenering eerlijk gezegd niet volgen,
voorzitter!

De heer Linschoten (WD):
Voorzitter! Wat mij verbaast, is dat
het hier om een motie-Paulis gaat en
niet om een motie-Wöltgens. Als ik
het goed begrepen heb, is het een
idee dat in de kring van de Partij van
de Arbeid geboren is. Het zou dus
meer voor de hand hebben gelegen
als mevrouw Quint hier vandaag als
eerste ondertekenaar met zo'n motie
gekomen zou zijn.

Mijn vraag gaat echter om het
volgende. De heer Paulis dient nu
alweer een motie in. Dat zijn wij van
hem in dit soort debatten gewend;
dat is in het afgelopen jaar iedere

keer weer gebeurd. Hij heeft in
december een motie ingediend die
ook beoogde, het aantal ambtenaren
in dit jaar niet te laten stijgen. Die
motie wordt door de minister niet
uitgevoerd. Waarom doet hij daar
niets aan? ledere keer worden er
moties ingediend waar niets mee
gebeurt Daar kopen wij niet veel
voor, voorzitter! Waarom probeert de
heer Paulis nu niet gewoon eerst
eens de motie die hier al ingediend is
en die, met steun van veel fracties
aangenomen is, uitgevoerd te
krijgen?

De heer Paulis (CDA): Voorzitter!
Het is natuurlijk heel logisch dat je,
als je een motie indient die zich
uitspreekt over de bevriezing van een
aantal formatieplaatsen over 1991, in
mei nog geen eindoordeel hebt. Dat
is voor de hand liggend. Wij zullen
daar op een geschikt moment op
terugkomen en vragen hoe aan die
motie uitvoering gegeven is. Naar ik
aanneem, zal de minister daarop een
verstandig antwoord hebben. De
heer Linschoten verbaasde zich
erover dat de motie door mij als
eerste ondertekend is en niet door de
heer Wöltgens. De heer Wöltgens is
hier vandaag natuurlijk geen
woordvoerder. Ik heb hier in de
Kamer over de uitspraken van de
heer Wöltgens over het aanpakken
van de bureaucratie en het beperken
van de omvang van het overheids–
personeel gezegd dat er tussen de
Partij van de Arbeid en het CDA geen
streep licht zit. Gelet op de buitenge–
woon hartelijke samenwerking die wij
hebben, is het helemaal geen
probleem of ik of mevrouw Quint–
Maagdenberg als eerste ondertekent.
Ik zou heel graag te harer faveure
terugtreden.

De heer Linschoten (WD): Ik
begrijp dat de samenwerking met de
Partij van de Arbeid hartelijker is dan
die met de minister, want daar heeft
de heer Paulis een motie voor nodig.
Ik vind dat hij wat te gemakkelijk
wegkomt. Hij dient een motie in
omdat hij ziet dat in de begroting
staat dat het aantal ambtenaren dit
jaar gaat groeien. Natuurlijk, het jaar
is nog niet half om. De heer Paulis
wil dat volgend jaar wel eens gaan
bekijken. Dan is er echter een jaar
verloren gegaan. Nadat een motie
hier is aangenomen, moet je iets
doen om haar uitgevoerd te krijgen.
Ik behoef de heer Paulis hier niet te
vertellen dat de motie niet wordt

uitgevoerd. Je kunt dan natuurlijk
met een volgende motie komen,
maar daarmee wordt het instrument
"motie" naar mijn mening gedegra–
deerd. Wij moeten eerst proberen
voor elkaar te krijgen, dat wij er dit
jaar geen ambtenaren bij krijgen. Dat
zou een grote stap in de goede
richting zijn. Dan zou de heer Paulis
echt een bijdrage hebben geleverd
aan een kleinere overheid

De heer Paulis (CDA): Ik vind de
heer Linschoten voorbarig met zijn
conclusie.

De heer Schutte (GPV): Ik krijg de
indruk dat datgene wat de heer
Paulis in zijn motie vraagt, een
selectieve vacaturestop, een eigen
benaming is voor wat de minister al
heeft beloofd, voor wat zij al haar
beleid heeft genoemd. Kan de heer
Paulis dat bevestigen?

De heer Paulis (CDA): Mee, dat kan
ik dus niet. Als ik het zo begrepen
zou hebben, had ik de motie niet
ingediend.

De heer Schutte (GPV): Wat is dan
het verschil?

De heer Paulis (CDA): De minister
heeft gesproken over een vacatures–
top. Dat is iets anders Een vacatu–
restop is een bot wapen. Het
betekent gewoonweg dat alles
vastligt en dat er niets meer kan
gebeuren.

De heer Schutte (GPV): De minister
heeft geen vacaturestop toegezegd.
Zij heeft juist een eigen invulling
gegeven. Het kan hier en daar wel tot
de zomer toe, maar dan moet dat
gecompenseerd worden binnen de
totale taakstelling. Dat is haar beleid.
Ik krijg de indruk dat de motie van de
heer Paulis iets dergelijks beoogt.

De heer Paulis (CDA): Ik heb
gisteren heel concreet gevraagd naar
een selectieve vacaturestop,
respectievelijk naar een functionele
vacaturestop. De minister heeft dat
afgewezen. Zij heeft gezegd dat zij
mijn voorstel niet overneemt. Ik ben
dus van oordeel dat er alle aanleiding
is om deze motie in te dienen om de
minister op het goede spoor te
krijgen. Ik hoor graag hoe de minister
ertegen aankijkt.

De heer Schutte (GPV): Wij moeten
ook oordelen over uw begrip. Kunt u
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Paulis

ons duidelijk maken dat uw begrip
iets anders is dan wat de minister
voornemens is te doen?

De heer Paulis (CDA): Er wordt
gesproken van interdepartementale
overlapping. Als men daar iets aan
gaat doen, kunnen bepaalde
onderdelen kleiner worden. Veron–
derstel nu dat men het terrein van de
politie aanpakt. Er zijn directoraten–
generaal bij Binnenlandse Zaken en
bij Justitie. Stel dat men deze vanuit
taktische overwegingen in elkaar
gaat schuiven. Het is maar hardop
denken. Dit zou ertoe leiden dat er
minder ambtenaren zouden komen.
Er vervallen bepaalde functies. Dat is
een proces dat enige tijd duurt. Als er
dan een vacature komt, moet je niet
zeggen: die vullen wij meteen weer
op. Nee, je moet kijken naar de
situatie over een jaar en op grond
daarvan de vacature openhouden.
Dat versta ik onder een selectieve
vacaturestop. Zo kun je ook binnen
een departement bepaalde concen–
traties hebben.

Ik heb het ook gehad over
taakafstoting. De minister is daar, zij
het heel kort, op ingegaan. Als je ziet
dat bepaalde taken gaan vervallen,
moet je eventuele vacatures niet
vervullen om te voorkomen dat je
later — ik zeg het in de woorden van
een vertegenwoordiger van de CCOP
— ambtenaren in het wachtgeld
moet dumpen. Wij zitten er met zijn
allen voor om dat zoveel mogelijk te
voorkomén. Daar bestaat consensus
over.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Ik begrijp er weinig van. In haar brief
van 16 april schrijft de minister dat zij
de hoofdregel hanteert dat de
behandeling van personele uitbrei–
ding wordt stopgezet tot het moment
waarop politieke besluiten zijn
genomen over concrete maatregelen
in het kader van de grote efficiency.
Wat is nu het verschil tussen de
mening van de minister en die van de
heer Paulis? Bepleit hij een structure–
le selectieve vacaturestop tot
bijvoorbeeld 1994? Hoe verhoudt
zich dat tot de prioriteiten die het
kabinet stelt en de steun van de
fractie voor nieuw beleid?

De heer Linschoten (VVD): Dat
komt er dus niet.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Het CDA heeft nog steeds geen 76
zetels.

De heer Paulis (CDA): Ik kan alleen
maar verwijzen naar wat ik naar ik
aannam voldoende helder heb
toegelicht, namelijk wat ik versta
onder een selectieve vacaturestop. Ik
denk dat dat een van de goede
hulpmiddelen kan zijn in het kader
van de onorthodoxe aanpak, om te
voorkomen dat mensen ten onrechte
in de wachtgeldregeling terechtko–
men. Dat is waar het om gaat. Als
inderdaad blijkt dat de minister mijn
visie volstrekt deelt, zal ik mij
uiteraard op mijn stellingname
beraden.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Hoelang moet dat volgens u duren?
Volgens de minister tot de besluit–
vorming in de zomer.

De heer Paulis (CDA): Ik ben van
oordeel dat de selectieve vacatures–
top tijdens de gehele grote efficien–
cy-operatie gehanteerd dientte
worden.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Dat is een zeer vergaande uitspraak.
Er is in ieder geval licht tussen wat u
zegt en wat de minister zegt, en dan
weet ik waartussen ik moet kiezen.

D
De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! Het verhaal van de
minister gaat over een plan dat we
nog niet helemaal kennen. Toch vind
ik in haar benadering de kwalitieve
kant van de zaak onderbelicht, en
ook ondergeschikt aan de kwantita–
tieve benadering. In eerste termijn
heb ik daar al het een en ander over
gezegd. Ik wil dat adstrueren aan de
hand van de vacaturestop. De
minister zegt dat dat op zichzelf
voorbijgaat aan taken die moeten
worden verricht, wat ik volstrekt met
haar eens ben. Maar geldt dat dan
voor de totale grote efficiency ook
niet andersom? Moet je niet eerst
kijken welke taken uitgevoerd moeten
blijven worden, en moet dat dan
daarna niet gekwantificeerd worden?
Wat we weten is de gekwantificeerde
invulling, en wat we niet weten zijn
de taken die de minister zich
voorstelt als landelijke overheid nog
te moeten blijven verrichten.

Dit geldt ook voor de nieuwe
mensen die eventueel worden
aangenomen. Dat gaat af van het
bestaande personeel, het vergroot de
taakstelling en staat haaks op de
kwalitatieve aspecten.

Over de instroom van minderheden
en gehandicapten heeft de minister
gezegd dat deze groepen niet in de
knel komen, omdat het om percenta–
ges gaat. Moet ik mij voorstellen dat
zij bij de uitstroom buiten schot
blijven? Van instroom zal immers
nauwelijks sprake zijn, en als je het
percentage dat de minister zich ten
doel stelt wilt halen, zul je deze
groeperingen bij de uitstroom buiten
schot moeten laten, wat voor
minderheden en gehandicapten een
geruststellende toezegging van de
minister zal zijn.

Ik kan een heel eind meegaan met
de minister als het gaat om de
aanscherping van het herplaatsings–
beleid, dat essentieel is. Maar wat er
bij mij niet ingaat, is dat je bezuinigt
op wachtgelden, om vervolgens te
bereiken dat er minder gebruik van
wordt gemaakt. Dat zal de herplaat–
sing niet stimuleren; die relatie moet
de minister mij eens uitleggen.
Wachtgeld is tenslotte een laatste
vangnet.

D
De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): Mijnheer de voorzitter! De
CD meent, in het antwoord van de
regering het grootste gelijk te
hebben gekregen met de gisteren
geplaatste opmerkingen. De hele
efficiency vindt haar oorzaak in de
grote financiële problemen die de
regering kent en ziet: 80% van de
opbrengst moet naar aflossing van
het financieringstekort. Ik heb verder
gezegd dat de regering het niet weet,
wat ook blijkt uit de antwoorden van
de minister. Bij de decentralisatie
weet de regering helemaal niet wat
zij wil doen, en zij gaat te rade bij
onder andere de Vereniging van
Nederlandse gemeenten. De minister
heeft eigenlijk een soort grote
grabbelton met allerlei taken en
functies, en dan gaat zij kijken of er
bij de lagere organen iets van haar
gading is. Dat is, mijnheer de
voorzitter, toch geen omgaan met
rijksdiensten en –taken?

Mijnheer de voorzitter! Ik heb een
vraag gesteld over de kosten van
onder andere uitbesteding aan
hooggekwalificeerde instituten als
Moret, McKinsey etcetera. Ik heb
gevraagd aan de minister of de
kosten daarvan lager zijn dan bij
uitvoering door de eigen ministeries.
De minister heeft daarop geen
antwoord gegeven, en dus weten we
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Janmaat

het allemaal: dat is nog veel duurder,
en dat wil ze hier niet zeggen.

D

Minister Dales: Mijnheer de
voorzitter! De ongerustheid van de
heer Linschoten over de ontwikkeling
van de omvang van de rijksdienst kan
ik geheel wegnemen. Ik beschouw de
heer Linschoten namelijk als een
redelijk man. In het laatste kwartaal
van 1990 en het eerste kwartaal van
1991 heeft het kabinet besluiten
genomen over de Defensienota, de
kleine efficiency en enkele kleine
noodzakelijke uitbreidingen. Dat
waren eindbeslissingen. Die hebben
ertoe geleid dat de omvang per saldo
daalt met 3800 plaatsen. Maar dit is
slechts een feitelijkheid.

De heer Linschoten (VVD): Ik wil
graag dat de bezorgdheid bij mij
wordt weggenomen. Volgens mij is
het cijfer dat de minister noemde
echter een gevolg van besluitvorming
die nog niet geëffectueerd is. In die
cijfers wordt de begrotingssterkte
weergegeven. Wij hebben nu echter
gedurende een groot aantal jaren
getracht duidelijkheid te krijgen met
betrekking tot het gegeven dat
begrotingssterktecijfers niet onder
alle omstandigheden de weergave
zijn van wat de feitelijke sterkte op
departementen is. Dat cijfermateriaal
is dus prachtig, maar ik koop er niet
zo veel voor, omdat ik niet weet
hoeveel ambtenaren er achter de
bureaus zitten. Daar zijn andere
cijfers voor nodig. Als de minister mij
ervan wil overtuigen dat het aantal
ambtenaren dit jaar daalt, dan moet
zij met ander cijfermateriaal komen.

Minister Dales: Ik denk dat ik dat
niet doe. Het gaat hier namelijk niet
om begrotingen of rekeningen, maar
om besluiten met betrekking tot
aantallen koppen. In die besluiten zijn
aantallen opgenomen en die zijn
zoals ik heb gezegd. Ik hoor de heer
Linschoten nog iets fluisteren over
"begrotingssterkte". Ik had het
echter niet over begrotingssterkte.

Ik zal nu ingaan op het budgetteren
van het volume van de wachtgelden.
Dat is een belangrijk punt, waarover
door verschillende woordvoerders is
gesproken. Ik constateer dat wij nog
niet echt helder zijn geweest. Het
gaat er in de eerste plaats om dat de
personele gevolgen van de grote
efficiency-operatie primair en zoveel
mogelijk worden opgevangen door

herplaatsing of out-placement.
Samenvattend zou ik willen zeggen:
werk gaat voor wachtgeld. Het moet
toch mogelijk zijn om een groot deel
elders te plaatsen.

Met het budgetteren van wachtgel–
den bedoel ik het op voorhand
vaststellen van de wachtgeldbedra–
gen waarover de departementen
kunnen beschikken. Die mogen niet
te royaal zijn en het mag ook geen
regeling met een open einde zijn,
omdat dat tot verkeerde afwegingen
zou kunnen leiden met betrekking tot
de inspanningen — die kunnen zeer
immens zijn — die gevergd worden
voor het herplaatsen van iemand. Ik
meen dat ik zo duidelijker ben
geweest. Ik heb uiteraard niet
bedoeld dat iemand, waarvan een
ieder van mening is die de aangewe–
zen persoon is voor wachtgeld, op de
bodem van een lege pot zou grijpen.
Dat kan inderdaad niet. Dat ben ik
met de heer Rosenmöller eens.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
De minister sprak over twee dingen:
de budgettering met betrekking tot
de departementen — dat punt is nu
helder — en het beperken van het
volume van het wachtgeld in zijn
totaliteit. Dat houdt zij staande? Dat
betekent dan dat het volume dat
gebudgetteerd wordt, kleiner is dan
op basis van de huidige verwachtin–
gen verondersteld zou mogen
worden.

Minister Dales Het gaat mij iets te
ver om op het laatste zomaar "ja" te
zeggen. Wij moeten er zeker aan
werken om de wachtgeldvolumina in
te perken. Ik zal niet wachten tot de
heer Linschoten dit tegen mij zegt,
want ik weet dat heel goed. Wanneer
je met omvangrijke herstructure–
rings–, bezuinigings– en afstotings–
operaties bezig bent, is het welis–
waar niet de meest voor de hand lig–
gende tijd om dit te doen, maar er is
evenmin iets tegen om hiermee toch
tegelijkertijd te beginnen. Ook hier is,
naar wij vrezen, te veel vanzelfspre–
kendheid binnengeslopen. Wij willen
dat bepaald bestrijden.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Kan de minister de beleidsvoorne–
mens met betrekking tot het
wachtgeld voor ons op papier zetten?

Minister Dales Zodra wij hier iets
verder mee zijn, zullen wij dit gaarne
doen. Ik zeg dit alvast toe. Er zijn
werkgroepen ingesteld. Hier komen

resultaten uit die waarschijnlijk tot
beslissingen zullen leiden. Op dat
moment wordt de Kamer sowieso
geïnformeerd.

De heer Linschoten heeft verder bij
herhaling gesproken over "een
verloren jaar". Hij citeert graag en hij
citeert ook steeds zichzelf, als hij met
nadruk spreekt over "een verloren
jaar". Ik heb de VVD-fractie wel eens
horen spreken op een wijze waaruit
bleek dat zij begrip had voor
investeringen. Het zou de heer
Linschoten in dit debat sieren,
wanneer hij er enig gevoel voor kon
opbrengen dat tussen een beslissing
en een effectuering tijd moet zijn,
onder andere voor investeringen.
Deze zijn nogal fors.

De heer Paulis (CDA): Diepte-inves–
teringen.

Minister Dales: Wat mij betreft
diepte-investeringen, maar ik wilde
geen technische uitwerking geven. Ik
ga ervan uit dat de heer Linschoten
nog wel enkele keren zal spreken
over "een verloren jaar". Ik heb er
dan dit tegen in gebracht.

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Los van wat de minister er
tegen in brengt, heeft zij misschien
helemaal gelijk. Mijn probleem als
woordvoerder van een oppositiefrac–
tie is, dat ik niet kan controleren of
het prachtige voorwerk dat de
minister ons voorhoudt, er werkelijk
is. Zij zei tegen mevrouw Scheltema
dat dit bijna klaar was, maar nog niet
geheel gereed.

Minister Dales Nee, dat zei ik niet.

De heer Linschoten (VVD): Ik kan
dus niet controleren of het waar is,
wat zij zegt. Ik heb dan zoiets van:
eerst zien, dan geloven. Ik hoop dat
de minister achteraf gelijk krijgt.

Minister Dales: Dat hoop ik ook. Ik
kan mij de houding van de heer
Linschoten goed voorstellen. Hij kan
dit jaar dus echter niet zomaar als
"een verloren jaar" kwalificeren, te
meer niet waar hij nu van een aantal
investeringsmaatregelen op de
hoogte is.

Mijnheer de voorzitter! Dit was
slechts een aanloopje, want er is ook
nog iets anders. De heer Linschoten
houdt steeds vol dat de oorspronke–
lijke taakstelling van 300 mln. van de
Operatie grote efficiency uit het
regeerakkoord stamt. Dit is echter

Tweede Kamer
Grote efficiency-operatie/afslanking 8 mei 1991
rijksoverheid TK 78 78-4381



Dales

niet waar. In de zomer van 1990
heeft het kabinet beslist over de start
van de Operatie grote efficiency en
over de bijbehorende taakstelling. De
operatie is effectief gestart in
september 1990. Dat is uiterst
begrijpelijk. Ik kan mij niet voorstellen
dat iemand hier iets op aan te
merken zou kunnen hebben.

De heer Schutte heeft gewaar–
schuwd voor dubbeltellingen. Ik
begryp zijn opmerking heel goed. Ik
heb dit ook vaker gehoord. Zoals ik
reeds zei, wordt de eerste tranche
van de Operatie grote efficiency
meegenomen in het totaalpakket van
deze zomer. Wij tellen het bedrag er
dus niet bij op. Dit bedrag dient
mede ter invulling van de taakstelling
van 660 mln. Dubbeltellingen kunnen
zich daar langs deze lijn dus niet
voordoen.

De heer Schutte (GPV): Het ging mij
om een ander soort dubbeltelling. Ik
heb enkele voorbeelden genoemd, de
lump-sum-financiering bij het
onderwijs en de decentralisatie
volkshuisvesting. Dit zijn beleidsmati–
ge zaken die reeds langer op de rol
staan en die voor een belangrijk deel
ook al in de Kamer beslist zijn. Als dit
tot resultaten leidt, dan heeft dit op
zichzelf naar mijn gevoel niets te
maken met de Óperatie grote
efficiency, noch met een eerdere
taakstelling op dat gebied. Het is het
gevolg van eerdere beleidsbeslissin–
gen. Is het nu de bedoeling dat ook
de resultaten van beleidsbeslissin–
gen, die misschien al enkele jaren
geleden genomen zijn, nu meetellen
voor de beleidsdoelstellingen die de
minister heeft bij de Operatie grote
efficiency?

Minister Dales: Resultaten die in het
verleden reeds behaald zijn, kunnen
natuurlijk thans niet worden inge–
boekt.

De heer Schutte (GPV): Twee jaar
geleden zijn er bepaalde beslissingen
gevallen in dit huis, bijvoorbeeld op
het gebied van de lump-sum-finan–
ciering of de decentralisatie volks–
huisvesting. Op basis daarvan kon de
berekening worden gemaakt, dat dit
zou leiden tot een X-aantal minder
ambtenaren, uiteraard te spreiden
over een aantal jaren. Dit kan dus nu
nog doorlopen. Blijft dat gehele
X-aantal, ook al loopt het nu door,
buiten beschouwing bij de berekenin–
gen van de minister? Of zegt zij: wij
zijn nu bezig met de grote efficiency–

operatie en alles wat dat nog
oplevert na de peildatum nemen wij
mee?

Minister Dales: Ik wil daar even over
denken. Zeer recent hebben wij
hiervan een voorbeeld gezien bij
Verkeer en Waterstaat. Er waren
eerder beslissingen genomen en een
deel daarvan was al geëffectueerd.
Verdere plausibele redeneringen zal
ik nu niet geven, want dat doet niet
ter zake. De minister van Verkeer en
Waterstaat heeft in dat licht gezegd
dat de taakstelling nu niet mogelijk
was; misschien was.

lets anders is dat er sprake was
van planken vol uitgewerkte ideeën.
Maar als uit die ideeën geen
beslissingen zijn voortgekomen of als
daaruit principe-beslissingen zijn
voortgekomen die nooit in uitvoering
zijn genomen, kunnen die wel
degelijk meetellen.

De heer Schutte (GPV): Ik zal het
anders stellen. De minister hoeft er
nu niet op in te gaan, maar zij kan
deze zomer bij de presentatie van
haar voorstellen wel aangeven welke
zaken waarover de Kamer al eerder
geïnformeerd is, respectievelijk
waarover al eerder besloten was —
en dat zijn er nogal een aantal — al
dan niet meetellen bij haar bereke–
ning en waarom, opdat wij precies de
uitgangsstelling kennen.

Minister Dales Dat lijkt mij de juiste
gang om dit aan te pakken. Je kunt
immers niet ineens een valbijl laten
vallen, maar je kunt ook niet net doen
of er niets nieuws is gebeurd.

Mevrouw Quint-Maagdenberg
(PvdA): Ik vraag de minister om, in
aansluiting hierop, tegelijkertijd aan
te geven of dit ook geldt voor
activiteiten in het kader van de
decentralisatie, die na analyse ook
kunnen worden meegenomen omdat
zij gevolgen hebben voor het kader
waarin de grote efficiency-operatie
zijn eigen procesgang heeft.

Minister Dales Het is inderdaad niet
altijd even eenvoudig om zeer exact
onderscheld te maken. Ik zal gehoor
geven aan het verlangen van de
Kamer om aan zaken die kwestieus
zouden kunnen zijn, een regel te
wijden ter toelichting. Deze vraag
heeft mij al vaker bereikt en wij
hebben er zelf ook al mee gewor–
steld, dus zo moeten wij er misschien
maar uit komen.

Mevrouw Quint-Maagdenberg
(PvdA): Dus wij kunnen uit de
informatie die wij krijgen precies
opmaken waar een bepaalde
besparing vandaan komt en of die
gesaldeerd dient te worden bij de
decentralisatie of bij de grote
efficiency? Als het twee aspecten
heeft, dus als het zowel aan het een
als aan het ander kan worden
toegerekend, dient dit ook helder te
zijn.

Minister Dales Het lijkt mij dat de
Kamer daar simpelweg recht op
heeft. Wij moeten daarnaast ook niet
het risico lopen dat iemand zou
kunnen denken dat het op twee
plaatsen is geboekt, of dat het al is
geoogst en weer wordt geteld. Dat is
heel evident, want dit soort dingen
behoren niet te kunnen. Het is ook
geen groot probleem, maar hier en
daar zijn wel wat overlappingen en
daar zullen wij naar kijken. Wij zullen
er in elk geval naar streven om de
Kamer zeer zeker niet op het
verkeerde been te zetten en ook met
een optimum aan begrip te bemidde–
len.

Mevrouw Quint heeft gevraagd of
er door VNG en IPO bruikbare
voorstellen voor decentralisatie zijn
gedaan. Dat is inderdaad het geval.
Het is nog recent gebeurd en ik heb
de voorstellen zelf niet eens allemaal
kunnen doornemen, want het stuk is
mij wel geworden, maar dit onder–
werp is daarin in een veel breder
kader opgenomen. Er zitten zeer
degelijke, bruikbare voorstellen bij en
in de komende weken zal overleg
plaatsvinden met de departementen
waarvoor die voorstellen belangrijk
zijn, zodat zij op haalbaarheid,
wenselijkheid en procedure getoetst
kunnen worden. Daarover zijn al
afspraken gemaakt. Bij de presenta–
tie van het totaalpakket zullen die
elementen ook worden meegeno–
men.

Mevrouw Quint heeft ook gevraagd
naar de EG-opleidingen en de stages.
Het is mij bekend dat zij daarvan
weet. De opmerkingen zullen wij ter
harte nemen. Er vindt reeds overleg
plaats in de Interdepartementale
beleidscommissie internationale
ambtenaren, die een advies voorbe–
reidt voor de rijksdienst. Ik heb
daarover zelf al, ook in internationaal
verband, van gedachten gewisseld.
Simpel is dat niet, maar onze
opvatting is dat het wel noodzakelijk
is. Ik hoop uw meer precieze vraag in
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Dales

het vervolg van die gesprekken te
kunnen beantwoorden.

Mevrouw Quint-Maagdenberg
(PvdA): Dan heb ik nog één vraag.
Zijn de kosten die met deze zaak
samenhangen, verdisconteerd in het
bedrag dat als taakstelimg geldt? Het
kan behoorlijk wat geld kosten om
het Nederlandse ambtelijk apparaat
per departement adequaat toe te
rusten voor wat in toenemende mate
op ons af komt en al op ons bordje
ligt. Ik vraag mij af of dit is meegere–
kend.

Minister Dales: Ik kijk maar eens
naar boven. Ik weet twee dingen. Ik
weet dat de Nederlandse regering
inderdaad in dat kader wenst mee te
doen. Nederlandse ambtenaren
hebben naar hun aard Nederlands
onderwijs genoten en hebben vaak
een voorsprong op hun collega's in
het buitenland bij het gebruik van
vreemde talen. Wij zijn er als relatief
klem land bij gebaat dat zij de
Nederlandse zaak straks in Europa
zullen dienen. Ik weet ook dat wij in
grote budgettaire problemen zijn,
maar ik vertel u niets nieuws, noch bij
het een, noch bij het ander. Er is
helaas nog geen sprake van dat er nu
al echt ergens iets is begroot, dat
uitgegeven kan worden.

Mevrouw Quint-Maagdenberg
(PvdA): Ik denk dat ik dit zelfs nog
kan haken aan het thema dat
vandaag centraal staat, namelijk de
efficiency. Als elk departement heel
efficiënt wil omgaan met de niet
aflatende stroom van informatie die
uit Brussel komt, moeten er op den
duur duidelijke organisatorische
afspraken worden gemaakt per
departement over wie de coördinatie
heeft voor dat beleidsterrein en hoe
dat wordt verspreid over de verschil–
lende specialisten. Als je in het
overleg in Brussel fatsoenlijk mee
wilt draaien vanuit Nederlands
belang, heb je bijzonder goed
opgeleide mensen nodig. Ik wil de
minister vragen om mij daarover
desnoods schriftelijk nog eens nader
te informeren.

Minister Dales: Nee, ik kan u
gewoon gelijk geven.

Mevrouw Quint-Maagdenberg
(PvdA): Is dat verdisconteerd in de
taakstelling?

Minister Dales: Nee, dat is niet
verdisconteerd in enig financieel
gegeven.

Mevrouw Quint-Maagdenberg
(PvdA): Dat is toch een probleem.

Minister Dales Ja, dat is zeker een
probleem. Ik waardeer uw opmer–
king. Wij zijn het inhoudelijk met u
eens, maar wij hebben op dit
moment geen mogelijkheden of
vrijmoedigheid gevonden om
daarvoor specifieke bedragen neer te
zetten. Dat is niet het laatste woord,
maar alleen voor dit moment. U kent
de moeilijkheden.

Mevrouw Quint heeft ook gevraagd
naar de inbreng van de departemen–
ten bij de grote efficiency, zonder nu
al te verlangen dat ik het basismate–
riaal op tafel leg Ik kan wel bevesti–
gen dat alle departementen materiaal
hebben aangeleverd. U hebt gehoord
wat er allemaal moest gebeuren. Ik
kan op dit moment zelf geen oordeel
geven over de kwaliteit ervan, want ik
heb die stukken nog niet gelezen.
Bovendien moet ik dan het totaalpak–
ket en de daarbij passende adviezen
zien, zoals van de visitatiecommis–
sies, die ik nog niet had genoemd,
waarmee het beginsel van non-inter–
ventie tot mijn grote genoegen is
doorbroken. Ik heb inmiddels gezien
dat langs die lijnen ook zeer beharti–
genswaardige gegevens voor de dag
komen. Dat houdt u van mij tegoed.

Dan kom ik op de motie. Laat ik
nog eens een poging doen om het te
benaderen. Als ik het goed begrijp,
zegt de heer Paulis: als je bezig bent
met taken te verminderen, uit te
dunnen of af te stoten, kost dat tijd,
en als er dan in de tussentijd een
vacature ontstaat, moet je die niet
meer vervullen. Dat is toch eigenlijk
de strekking van uw betoog?

De heer Paulis (CDA): Ja, en bij
overlappingen en concentraties.

Minister Dales Daar kan ik het
principieel gemakkelijk mee eens zijn,
daar hoeven wij helemaal niet over te
stoeien. De vraag is nu of er met de
taakstelling niet voldoende dreiging
voor de mensen is om niet zinvolle
vacaturevervullingen na te laten. Wij
hebben ook andere mechanismen om
daarnaar te kijken, maar ik wil dat
niet in eigen hand houden. Ik heb er
geen behoefte aan. Wij zijn het
erover eens dat erop gelet moet
worden, want anders zou het heel
zinloos zijn. Maar ik kan niet uitslui–

ten dat in een heel bijzonder geval
een cruciale figuur voor het aflopen
van een taak niet gemist kan worden.
De taakstelling is een voldoende
dreiging om niet nog meer personeel
aan te trekken.

Ikwil nog een procedurele
opmerking maken. Het is uitdrukkelijk
de taak van het lijnmanagement. Ik
zou het zeer contraproduktief vinden
als ik als minister mij daarmee moet
bemoeien. Ik heb aan de motie geen
behoefte. De heer Paulis heeft de
bedoeling bevestigd. Het is heel wat
anders dan een vacaturestop. Ik vind
de intentie van de motie nu glashel–
der. Ik behoef geen bijzondere
maatregelen te treffen. Dat is
overbodig. Het druist ook in tegen
een versterking van het lijnmanage–
ment.

De heer Paulis (CDA): Ik heb deze
benadering gekozen vanwege het
simpele feit, dat in de eerste
afslankingsperiode deze uitgangs–
punten niet zijn gehanteerd. Dat
heeft geleid tot een zeer sterke
afstoting in de richting van wacht–
geld. Dat is een buitengewoon slecht
beleid. Wij moeten dat voorkomen.
Daarom heb ik geprobeerd de
minister een handreiking te doen. Ik
heb in eerste instantie een toelichting
gegeven en gezegd, dat het selectief
gehanteerd moet worden. Als de
minister het op dat punt met mij eens
is, heb ik geen behoefte aan een
uitspraak van de Kamer. Zij meende
in eerste instantie die vrijheid niet te
kunnen vinden. Gelet op haar nadere
toelichting, zal ik mij over de situatie
beraden.

Minister Dales: Wij hebben elkaar
simpelweg misverstaan, moet ik nu
concluderen. Ik heb de heer Paulis nu
wel verstaan.

De heer Linschoten (WD): Nu
begrijp ik het niet meer.

Minister Dales Dat hoeft ook
helemaal niet.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Ik heb nog een vraag over de
minderheden en de gehandicapten
gesteld, waarop geen antwoord is
gekomen. Als zij buiten schot blijven
in de uitstroom, dan is dat groot
nieuws voor hen.

Minister Dales: Ik zeg u toe, dat ik
mij zal beraden over het uitstroomef–
fect met betrekking tot het voor–
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Dales

keursbeleid. De uitstroom zou heel
groot kunnen zijn.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Krijgen wij hierover op korte termijn
duidelijkheid?

Minister Dales Daarover hoort u
nog.

De heer Paulis (CDA): Gelet op de
helderheid, die de minister heeft
geschapen, heb ik er, na overleg met
collega Quint-Maagdenberg, geen
behoefte meer aan de motie te
handhaven. Wij gaan te zamen de
goede weg op.

De voorzitter: Aangezien de
motie-Paulis/Quint-Maagdenberg
(stuk nr. 80) is ingetrokken, maakt zij
geen onderwerp van beraadslaging
meer uit.

D
De heer Rosenmöller (Groen Links):
Mag ik de heer Paulis een vraag
stellen?

De voorzitter: Niet over de motie,
want die bestaat niet meer.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Dit is toch een cursus van de
minister aan de Kamer van: inpakken
en wegwezen. Ik spreek daarover
mijn verbazing uit.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, de
stukken 19827 en 21835 voor
kennisgeving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt van 15.20 uur
tot 1 5.30 uur geschorst.

Aan de orde is de behandeling van:
- de stukken inzake het

Centraal Akkoord/Overlegstelsel
{21800 VII, nrs. 24 en 25)

De beraadslaging wordt geopend.

D

De heer M. Zijlstra (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! Aan de orde zijn
vandaag het centraal akkoord en het
overlegstelsel. Met betrekking tot het
overlegstelsel hebben wij onlangs
nog een notitie van de minister
ontvangen inzake de toekomst van
het arbeidsvoorwaardenoverleg
binnen de overheidssector die ik in
hoofdlijnen bij de discussie wil
betrekken.

Vandaag geeft de Kamer een
politiek oordeel over het door de
minister van Binnenlandse Zaken
gevoerde beleid inzake het arbeids–
voorwaardenoverleg. Ik begin de

De heer Paulis (CDA)

minister te complimenteren met het
feit dat zij er voor het tweede jaar
aaneen in is geslaagd, met de
bonden voor het overheidspersoneel
overeenstemming te bereiken over
de arbeidsvoorwaarden voor het
komende jaar, zonder dat er sprake is
van arbeidsonrust. De minister zit in
een weinig benijdenswaardige
positie: enerzijds als werkgever,
anderzijds als medewetgever. Als
werkgever kan zij tevreden zijn met
het bereikte akkoord. Als medewet–
gever kennelijk niet, blijkens de brief
van de minister-president aan de
Kamer van 19 april 1991, mede
namens de minister van Financiën en
de minister van Binnenlandse Zaken.

In het gemeenschappelijk beleids–
kader is overeengekomen dat de
loonontwikkeling in de collectieve
sector gelijk zou moeten zijn aan die
in de marktsector. De overeengeko–
men generieke salarisverhoging van
3,4% voldoet hieraan. De VUT-pro–
blematiek is tot 1 april 1992 opgelost
en in het jaar 1991 zullen partijen
voorstellen ontwikkelen met betrek–
king tot de introductie van flexibele
pensionering in relatie tot herziening
van de VUT met het oog op het
arbeidsvoorwaardenoverleg 1992.
Tevens hebben partijen zich ver–
plicht, in het decentrale overleg te
spreken over maatregelen tot
beperking van het ziekteverzuim.

Met inachtneming van een aantal
meer ondergeschikte punten is de
PvdA-fractie van mening dat partijen
een redelijk resultaat hebben bereikt.
Mijn bijdrage aan dit debat had kort
kunnen zijn, ware het niet dat op de
dag voor de ondertekening plotseling
problemen ontstonden door een
interventie van de zijde van het
kabinet. De brief van de minister-pre–
sident van 19 april 1991 aan de
Kamer is daar de neerslag van. Mede
namens de minister van Binnenland–
se Zaken en de minister van Finan–
ciën deelt hij de Kamer mede dat een
generieke salarïsverhoging van 3,4%
boven de 3%, als vermeld in de
Miljoenennota 1991, ligt.

Het kabinet heeft volgens deze
brief in het licht van de gevoerde
onderhandelingen willen instemmen
met de benadering van het percenta–
ge van 0,4 incidenteel, dat dit
arbeidsvoorwaardenjaar voor het
laatst zou gelden. Mede in samen–
hang hiermee zullen de kosten van
de nu aangegane overeenkomst
vanaf 1 apri 1992 slechts 3%
bedragen.

Deze passage is voor mij aanlei–
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M. Zijlstra

ding, de minister de volgende vragen
te stellen: Hoe verhoudt de brief van
de minister-president zich tot de
brief van deze minister van 18 april
1991 inzake de toekomst van het
arbeidsvoorwaardenoverleg in de
overheidssector? Ik citeer, bladzijde 2
onder 2.2: "Om meer recht te doen
aan de beoogde grotere gelijk–
waardigheid met de centrales van
overheidspersoneel dient het
uiteindelijke beslag op de middelen
resultaat te zijn van de onderhande–
lingen. Om vrij te kunnen onderhan–
delen dient de ruimte niet van
tevoren onveranderlijk vast te staan
of als zodanig gepresenteerd te
worden. Evenmin dient het onder–
handelingsmandaat van de minister
van Binnenlandse Zaken rechtstreeks
uit de begroting af te leiden te zijn. In
de Miljoennota 1991 is hiertoe een
eerste stap gezet door de beschikba–
re ruimte voor arbeidsvoorwaarden–
veranderingen zo globaal mogelijk te
presenteren." Graag verneem ik
hierop de reactie van de minister.

De heer Linschoten (VVD): Wat
vindt de PvdA-fractie daarvan? Kan
zo maar gezegd worden, dat er
weliswaar 0,4% ten opzichte van de
Miljoenennota bij is gekomen, maar
dat dit volgend jaar weer verdwenen
is?

De heer M. Zijlstra (PvdA): Ik wil
dat straks graag toelichten, want het
komt uitdrukkelijk in mijn verhaal aan
de orde.

Voorzitter! Voorts wil de minister–
president de betaling van 0,4%
incidenteel als het ware nog één jaar
verlengen. Hoe hoog is het inciden–
teel bij de overheid? Hoe worden de
incidentele loonkosten vanaf volgend
jaar verdisconteerd?

Ook de passage over de VUT roept
de nodige vragen op. Hoe verhoudt
deze zich met het centraal akkoord,
waarin is vastgelegd dat de vrijvallen–
de middelen van de tijdelijke regeling
VUT-60-jaar beschikbaar komen voor
het decentrale arbeidsvoorwaardeno–
verleg? De minister-president eindigt
zijn brief met de mededeling dat in
1992 het ziekteverzuim met 0,5%
moet dalen en dat er over dit
percentage zekerheid zal moeten
bestaan, alvorens na 31 maart 1992
de normale salarissen verbeterd
kunnen worden.

Kortom, de financiële verantwoor–
delijkheid voor beperking van het
ziekteverzuim wordt geheel bij de
werknemers gelegd. Dit is onjuist. De

vermindering van het ziekteverzuim is
namelijk een gezamenlijke verant–
woordelijkheid van werkgevers en
werknemers. En van de werkgever
mag verwacht worden dat hij
condities schept waardoor het
ziekteverzuim kan dalen. Ik denk
hierbij aan verbetering van de
arbeidsomstandigheden en begelei–
ding en controle van zieken. Hoe
beoordeelt de minister overigens het
voorstel van de heer Pont om extra
verlofdagen toe te kennen die bij
ziekte weer ingeleverd moeten
worden? Ook wil ik graag weten hoe
hoog het ziekteverzuim bij de
overheid is.

Alles afwegend, kom ik tot de
conclusie dat er sprake is van een
redelijk onderhandelingsresultaat. Dit
wordt echter ontsierd door de brief
van de minister-president. Bij de
afronding van de onderhandelingen
heeft de minister in tegenstelling tot
de bonden, geen voorbehoud
gemaakt. Des te opmerkelijker was
dan ook de opstelling van het
kabinet, één dag voor de onderteke–
ning van het centraal akkoord en in
de daarop volgende brief van de
minister-president. Veertien dagen
daarvoor was er tussen partijen
overeenstemming bereikt. ledereen
mocht aannemen dat de werkgever
akkoord zou gaan.

Met de brief van de minister-presi–
dent zijn evenwel nadere voorwaar–
den gesteld. Dit had aan de onder–
handelingstafel moeten gebeuren en
niet achteraf. Het was alsof het
kabinet opnieuw ging onderhandelen
met een partij die allang naar huis
was. De politieke discussie in dit land
gaat tegenwoordig in hoofdzaak over
geld. Er wordt door het kabinet te
gemakkelijk voorbij gegaan aan de
positieve kanten van het onderhavige
akkoord: een redelijke loonontwikke–
ling in de overheidssector zonder
arbeidsonrust. Dit moet ons allen,
ook het kabinet, wat waard zijn.

De heer Linschoten (VVD): Is de
conclusie uit dit deel van het verhaal
niet dat die brief maar van tafel
moet? Immers, de inhoud daarvan
kan naar uw oordeel helemaal niet.

De heer M. Zijlstra (PvdA): Die brief
is geschreven, dus die kan niet van
tafel geschoven worden. Het bereikte
akkoord wordt daarin op een
bepaalde manier geïnterpreteerd. Ik
heb heel duidelijk gemaakt wat wij
van die interpretatie denken.

De heer Linschoten (VVD) Ja, u
zegt: dat kan niet. Dat is een heel
belangrijk gegeven. U bent de
woordvoerder van de PvdA-fractie. U
zegt: de minister-president schrijft
ons een brief waarin een nadere
interpretatie wordt gegeven van het
CAO-akkoord. U zegt hier klip en
klaar over die nadere interpretatie:
dat kan niet. Dan is mijn eerste
conclusie: wat is er dan logischer om
tegen de minister te zeggen "gaat u
maar aan de minister-president
vragen om die brief in te trekken en
schrijft u ons een nieuwe brief waarin
precies staat wat er in het overleg
gebeurd is, wat er in de CAO staat en
wat dat betekent".

De heer M. Zijlstra (PvdA) In de
eerste plaats hebben wij een
gedachtenwisseling met de minister
van Binnenlandse Zaken. Het lijkt mij
goed dat zij ook haar licht eens laat
schijnen op de problematiek, zoals ik
die geschetst heb. Vervolgens
kunnen wij een definitief oordeel
vormen over de wijze waarop een en
ander besloten moet worden.

De voorzitter: U kunt uw betoog
vervolgen.

De heer M. Zijlstra (PvdA): Thans
maak ik nog enkele opmerkingen
over de VUT en de flexibele pensio–
nering. Bij de beoordeling van het
VUT-vraagstuk verzet de minister
zich tegen de lage arbeidsparticipatie
in ons land. Op zichzelf is dit een
redelijk argument, maar de vraag is
of je de hogere arbeidsparticipatie
juist bij deze leeftijdscategorie moet
leggen. Voor de overheid als
werkgever, zeker in een situatie
waarin arbeidsplaatsen verloren
gaan, kan het VUT-instrument mijns
inziens nauwelijks gemist worden.
Voor de deur staan de grote efficien–
cy-operatie en de voorgenomen
decentralisatie van taken. Vele
duizenden arbeidsplaatsen zijn in het
geding. Bij een dergelijke operatie
heb je de VUT keihard nodig.
Bovendien is het mijn stellige
overtuiging dat afschaffing van de
VUT tot hoger ziekteverzuim zal
leiden. Vanuit de vakbeweging is de
suggestie gedaan van flexibele
pensionering tussen 60 en 65 jaar
met de keuze tussen volletijd– en
deeltijd-VUT. Van mij kan de
maximumleeftijd nog tot 67 jaar
verhoogd worden, maar op zichzelf
vind ik het geen slecht idee. In een
dergelijk voorstel is de VUT geen
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werkgelegenheidsmaatregel meer,
maar een arbeidsvoorwaarde. Als
arbeidsvoorwaarde heeft de VUT een
prijs, die aan de onderhandelingstafel
in het arbeidsvoorwaardenoverleg
aan de orde dient te komen. Zoals ik
reeds heb gezegd, hebben wij
onlangs een notitie van de minister
ontvangen inzake de toekomst van
het arbeidsvoorwaardenoverleg in de
overheidssector. De hoofdstukken
over het genormaliseerde overleg–
stelsel en het sectorenmodel spreken
mij zeer aan. Op deze manier zijn
arbeidsvoorwaarden op maat
mogelijk. Er is echter een categorie
personeel waarvoor ik de aandacht
van de minister vraag. Dat is de
categorie personeel werkzaam
binnen gemeentelijke ziekenhuizen
en rijksziekenhuizen. Dit personeel
heeft de ambtelijke status, doch past
qua arbeidsvoorwaarden beter bij de
CAO's voor het ziekenhuiswezen en
soms voor de bejaardenoorden. Ik
heb mij laten vertellen dat het om
vele duizenden werknemers gaat.
Wellicht moet voor deze categorie
personeel een aparte sector ge–
creëerd worden. Graag hoor ik een
reactie van de minister.

Ten slotte maak ik enkele opmer–
kingen over het Algemeen burgerlijk
pensioenfonds. Enkele maanden
geleden heeft de Kamer de motie–
Paulis aanvaard, waarin gepleit wordt
voor verdere verzelfstandiging van
het ABP. Ik vraag de minister op
welke wijze en op welke termijn zij
deze motie wil uitvoeren. In dit kader
leg ik haar een citaat voor uit een
gesprek met ABP-bestuurder
Sonnevelt in Binnenlands Bestuur
Management nr. 1, van 22 februari
1991: "Afspraken over privatisering
van het ABP zijn wat mij betreft
alleen te maken als de rekening door
de overheid is vereffend. Dat
betekent dus miljoenen bij het ABP
brengen in plaats van er weg te
halen." Hoe wil de minister de
motie-Paulis uitvoeren met een
dergelijke opstelling van de zijde van
het ABP-bestuur?

Het sectorenoverleg is een prima
ontwikkeling, maar één ding kan voor
de fractie van de Partij van de Arbeid
niet aan de orde zijn. Wij zijn tegen
een opdeling van het ABP in
verschillende fondsen. Die leidt per
saldo tot meer overheadkosten en
gaat ten koste van het rendement
van de belegde middelen.

D

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66)
Voorzitter! Als de wegen van het
kabinet niet geheel te doorgronden
zijn, is het onze taak, te proberen
daarin duidelijkheid te scheppen.
Zo'n situatie deed zich voor bij de
totstandkoming en ondertekening
van het centraal akkoord over het
arbeidsvoorwaardenbeleid voor het
overheidspersoneel. De ministervan
Binnenlandse Zaken ondertekende,
zoals bekend is, op 17 april het
akkoord met de centrales voor de
periode van april 1991 tot april 1992.
Twee dagen later volgde een
verklarend schrijven van de minister–
president namens het kabinet. Dit
was een merkwaardig schrijven.
Waarom werd die brief opgesteld?
Het akkoord was toch voldoende
duidelijk, ook in de ogen van de
minister? Aan die ondertekening
gingen enige strubbelingen in het
kabinet vooraf en met name de
minister van Financiën had bedenkin–
gen tegen de 0,4%, die boven de
meerjaren geraamde 3% uitging.

Minister Dales: Voorzitter! Voordat
mevrouw Scheltema verder uit het
kabinet "citeert": heeft zij dat uit de
krant of via de radio of was zij er
inderdaad bij?

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Dat is mijn volgende zin! Wij konden
er via de pers van meegenieten. Daar
heb ik het uit.

Minister Dales: Met permissie,
voorzitter: mevrouw Scheltema kon
daar niet via de pers van meegenie–
ten maar zij dacht daar door de pers
van te kunnen genieten. Maar dat is
een misvatting!

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Goed, maar ik hoor straks graag uw
totale uiteenzetting aan.

Het akkoord werd in ieder geval
getekend en de minister leek een
gelukkig mens. Het was ook niet zo
maar een akkoord. De tekst van het
akkoord was breedvoerig gewikt en
gewogen, zoals blijkt uit de notulen.
Met name voor de voor de ambtena–
rencentrales gevoelig liggende
VUT-passages kwam er met geven
en nemen een akkoord.

Maar dan... Ik ga overigens nu
chronologisch te werk. De minister
maakte een voorbehoud op de
valreep. In de uren voorafgaande aan
de ondertekening van het akkoord

maakte de minister de onderhande–
lingspartners duidelijk, dat het
akkoord er nu wel lag maar dat de
onderhandelingen voor de volgende
periode in het licht van de meerjaren–
ramingen en de Tussenbalans lastig
zouden worden. Op zichzelf kon zij
dat zeggen, al wekte dit wel verba–
zing bij de centrales. En terecht, want
dergelijke kanttekeningen hadden
tijdens de onderhandelingen toch
geen rol gespeeld? Had het kabinet
niet tussentijds zelfs een volledig
ongeclausuleerd bod, dus zonder
VUT-verplichtingen, van 3,25%
gedaan? Hoe kon dit voorbehoud op
het nippertje worden verkiaard?
Heeft het kabinet dan collectief zitten
slapen of in ieder geval de minister
van Financiën? De minister van
Binnenlandse Zaken had toch wel
regelmatig teruggekoppeld? Hoe kan
zij dan die nieuwe inzichten verkla–
ren? Werd zij soms te elfder ure
teruggefloten? Zo niet, waarom heeft
zij dan zo laat de bedenkingen voor
de komende periode gemeld? Is dat
nou de wijze waarop een betrouwba–
re overheid in onderhandelingen
opereert? Ik vind het op zijn minst
niet elegant.

In de sfeer van "we zien wel" en
"wie dan leeft, wie dan zorgt" werd
uiteindelijk het akkoord getekend. En
dan volgt twee dagen later de brief
van de minister-president namens
het kabinet. Mijn eerste vraag te dien
aanzien is of de minister de inhoud
kende voordat de brief uitging. Mijn
tweede vraag is of de inhoud ervan
overeenstemt met het voorbehoud,
dat de minister zelf eerder had
gemaakt? Wat is de status van de
brief? Is het niet meer dan een
waarschuwing voor vermoedelijke
problemen bij de volgende onderhan–
delingen of is het ronduit een
dictaat? Met andere woorden: is de
onderhandelingsruimte april
1991/april 1993 nu volledig vastge–
nageld of niet? Verdraagt het
karakter van het akkoord zich met
zo'n eenzijdige interpretatie achteraf?
Mijn fractie vindt van niet; dat wil ik
nu al zeggen.

Direct daarna rijst de vraag
waarom er een brief van de minister–
president moest komen. Het
overheidspersoneel en de arbeids–
voorwaarden zitten toch in de
portefeuille van de minister van
Binnenlandse Zaken? Heeft zij
voortaan zelfs voor de ondertekende
akkoorden nog een soort goedkeu–
ring of nadere uitleg van de minister–
president namens het kabinet nodig?
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Is dat de nieuwe lijn? Zo ja, dan kan
ik mij voorstellen dat de centrales
eieren voor hun geld gaan kiezen en
voortaan rechtstreeks met de
minister-president zouden willen
overleggen. Waarom was die nadere
aanscherping nodig? Voor de lieve
vrede in het kabinet of had de
minister zelf bij nader inzien behoefte
aan een aanscherping van het
akkoord en riep zij daarom haar beide
broers te hulp?

Dan de inhoud van de brief. De
minister-president schrijft wel dat de
ministervan Binnenlandse Zaken
alvorens tot ondertekening van de
overeenkomst over te gaan in alle
duidelijkheid heeft vastgesteld, dat
het volgende jaar geen verbetering
van de arbeidsvoorwaarden mogelijk
zou zijn alvorens de 0,4%, etc.
structureel zal zijn gedekt. In de
notulen is een dergelijk voorbehoud
niet terug te vinden. De minister
heeft alleen op de valreep gezegd,
dat het het volgende jaar moeilijk zal
worden, met name vanwege de 3%
in de meerjarenraming. Nu reeds een
claim op de onderhandelingen van
het volgende jaar leggen — een
claim van een structurele dekking van
0,4% — gaat naar onze mening
verder dan was afgesproken, dingt af
op het ter beschikking komen van dle
gelden voor het decentrale overleg
en verdraagt zich in ieder geval
moeilijk met de gedachte van open
en gelijkwaardig overleg en slechts
een globale presentatie van de
beschikbare ruimte vooraf. Nog
steeds lijken echter de bonden te
kunnen zeggen: dat zien wij dan
volgend jaar wel. Dan kom ik bij het
puntvan het ziekteverzuim.

De op zichzelf iets vriendelijker
getoonzette passage betreffende het
ziekteverzuim — volledigheidshalve
wordt daarover iets opgemerkt — is
inhoudelijk nog aanvechtbaarder. Het
is echt een wolf in schaapskleren.
Want tijdens de onderhandelingen
blijkt, althans volgens de notulen,
nooit gesproken te zijn over een
claim van 0,5% vermindering
ziekteverzuim in het kalenderjaar
1 992. En ook een verhoging van de
nominale salarissen in 1992 werd
daarvan niet afhankelijk gesteld.
Slechts globaal werd gesproken over
maatregelen betreffende de beper–
king van het verzuim, verder te
bespreken in het decentrale overleg.
Van de minister wil ik graag verne–
men of dit een juiste constatering is.
Als dat zo is, hoe kan dan achteraf
ineens die aanscherping van het

akkoord tot stand komen? Staat de
minister daar nu echt volledig achter?
En zo ja, waarom heeft zij dat punt
dan toch niet in die onderhandelin–
gen ingebracht? De tussenbalansdis–
cussie was toch gevoerd en zij wist
toch van het kabinetsvoornemen ten
aanzien van het ziekteverzuim! Grote
woorden als "leugens" zijn gevallen.
Ik gebruik ze liever niet voordat ik
een uitleg van regeringszijde heb
gekregen.

Minister Dales Voorzitter! Waar zijn
die woorden gevallen?

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
In de pers. Ik heb ze overal gelezen
en ook op de radio gehoord.

Minister Dales: Ik heb geen tijd om
daarnaar te luisteren, maar ik weet
nu hoe ik deze bijdrage moet
plaatsen.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Ik hoop dat u ook hebt gehoord, dat
ik die woorden op dit moment niet
gebruik. Ik wil eerst van de regering
horen hoe alles is verlopen. Ove–
rigens: ik kan wel begrip opbrengen
voor de boosheid van de centrales
die door de heer Vrins is verwoord.
Naar het oordeel van mijn fractie kan
zo'n brief gewoon niet.

Maar ook inhoudelijk wringt de
schoen. Hoe kan nu in maart 1992 al
worden vastgesteld — "verzekerd"
werd zelfs gezegd — dat het
ziekteverzuim over het gehele jaar
1992 met 0,5% zal zijn gedaald? Het
is haast een onmogelijke eis.
Onmogelijke eisen moeten niet
worden gesteld. In maar 1992 kan
die zekerheid niet worden verschaft.
Of dat kan, blijkt immers pas op 31
december. Een dergelijke passage
zou hooguit denkbaar zijn voor het
volgende arbeidsvoorwaardenoverleg
voor de periode april 1993 tot april
1994. Als die zekerheid toch moet
worden verschaft, betekent dat in
feite een claim op de periode april
1991 tot april 1992, met name voor
de eerste drie maanden in 1992. En
dat zou dan een regelrechte inbreuk
op het onlangs gesloten akkoord zijn.
Vooralsnog wil ik ervan uitgaan, dat
dit niet de bedoeling is, maar dan
moet deze passage aanzienlijk
worden verduidelijkt. Een helder
antwoord van de minister acht mijn
fractie dan ook gewenst.

Daarbij kan zij misschien ook
aangeven of het ziekteverzuim bij de
rijksoverheid nu zo langzamerhand

wel volledig bekend is en wat de
cijfers gesplitst over de departemen–
ten zijn. Dat lijkt mij niet onbelangrijk
om die 0,5% ook daadwerkelijk te
kunnen berekenen. De Algemene
Rekenkamer heeft op dit punt nogal
eens wat aanmerkingen gemaakt.

Voorzitter! Tot zover het heden; nu
toch nog even naar de toekomst. Na
alle gerezen en nog onopgeloste
vragen rondom het zojuist gesloten
akkoord vergt het een zekere
lenigheid van geest om toch nog in
te gaan op een onderwerp dat
eveneens is geagendeerd, namelijk
het arbeidsvoorwaardenoverleg op
de langere termijn. Ik zal daarover
kort zijn.

Het kabinet acht een grondige
studie naar de gelijkschakeling in
rechtspositie van overheidspersoneel
met werknemers in de marktsector
noodzakelijk. De fractie van D66 kan
zich daarin vinden en wil een
spoedige aanvang van dat onderzoek
bepleiten. Of dat echter tot een
afschaffing van de ambtenarenstatus
moet leiden, is te bezien. Zeker zal
daarvan op korte termijn geen sprake
moeten zijn. Op den duur valt
daarover zeker wel te spreken, maar
ook dan pas als de consequenties
duidelijk zijn. De vraag die hierbij rijst
is: welke gevolgen heeft de gelijk–
schakeling voor 's Rijks financiën,
voor de medezeggenschapsstruc–
tuur, voor het stakingsrecht en de
ambtenarenrechter? Hierop zal eerst
antwoord gegeven moeten worden,
voordat wij over dit punt verder
kunnen praten.

Mijnheer de voorzitter! Decentrali–
satie van het arbeidsvoorwaarden–
overleg naar de sectoren heeft onze
steun. Het maakt meer maatwerk
mogelijk. Naar onze mening zouden
echter schaalindelingen moeten
kunnen gaan verschillen. In de notitie
wordt daarvoor nog te weinig ruimte
geboden. Zij gaat er te veel van uit
dat de salarisstructuur van ambtelijke
topfuncties blijft bestaan en als
ijkpunt dient voor de overige
bezoldigingsindelingen. Ziet de
minister wellicht in de toekomst wel
wat meer ruimte?

Voorzitter! Een sectorenmodel
veronderstelt duidelijkheid ten
aanzien van de sectoren. Maar zijn
die al voldoende uitgekristalliseerd?
Wie wordt nu bijvoorbeeld de
werkgever van de politie? Is dat
Justitie of Binnenlandse Zaken?
Vallen de gemeente– en de rijkspoli–
tie onder één sector? Omvat de
sector burgerlijk rijkspersoneel ook
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het burgerpersoneel van Defensie?
Ook bij de onderhandelingen over de
sectoren zal een grotere gelijk–
waardigheid tussen werkgevers en
centrales gewaarborgd moeten zijn.
De daarbij passende versluiering van
de budgetruimte — daar is overigens
momenteel ook iets anders aan de
orde - speelt ook hier een rol. Zou
dat bevorderd kunnen worden door
het opnemen van een geïntegreerd
budget voor apparaatskosten,
waarnaast de programmakosten
apart op de begroting zichtbaar
blijven? Graag hoor ik daar de reactie
van de minister op.

Mijnheer de voorzitter! Tot slot nog
één vraag. Staat het streven naar een
civil service niet haaks op de
gedachte van drie sectoren binnen
de rijksoverheid, te weten het
burgerlijk rijkspersoneel, onderwijs en
defensie?

D
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Soms kan het heel
praktisch zijn, twee verschillende
zaken tegelijk te behandelen. Zo ook
nu. Wij spreken over het arbeidsvoor–
waardenoverleg op langere termijn
en over de overeengekomen
arbeidsvoorwaarden voor het
lopende jaar. Op het eerste gezicht is
er sprake van een redelijke harmonie
tussen beide zaken. De overeen–
komst voor de kortere termijn past
aardig in de wijze waarop de regering
het arbeidsvoorwaardenoverleg in de
toekomst wil voeren. Maar er is een
dissonant die al genoemd is, de brief
van de minister-president van 19
april. Waaraan hebben wij eigenlijk
de eer te danken dat de minister-pre–
sident zich hoogst persoonlijk tot de
Kamer wendt over een onderdeel van
het arbeidsvoorwaardenoverleg? De
minister-president is toch geen soort
superminister voor moeilijke
boodschappen? Of dachten de
betrokken bewindslieden misschien
dat zo'n brief meer indruk zou maken
dan een brief die gewoon afkomstig
is van de verantwoordelijke minister?

De inhoud van de brief is natuurlijk
belangrijker dan de afzender. Ik stel
voorop, dat ik het met de strekking
van de brief eens ben. Een generieke
salarisverhoging van 3,4% is hoger
dan de schatkist kan dragen.
Structurele doorwerking daarvan is,
zeker in het licht van de Tussenba–
lans, onverantwoord Maar hoe kan
het gebeuren dat de minister als
werkgever akkoord ging met zo'n

verhoging? De Tussenbalans was
toch niet zo'n verrassing dat toen
ineens de beperkte mogelijkheden
van de schatkist duidelijk werden?
Dat klemt nog te meer, omdat tijdens
de onderhandelingen namens het
kabinet zelf een voorstel is gedaan,
waarin sprake was van een loonsver–
betering van 3,25%. Daarmee had
het kabinet in feite toch al 0,25%
extra weggegeven. Ik neem aan dat
de minister dat niet uit vrijgevigheid
gedaan zal hebben, maar dat zij met
een schuin oog gekeken heeft naar
de ontwikkelingen in de marktsector.
Daarmee loopt de loonsverbetering
parallel en dat verklaart de tevreden–
heid van de centrales De koppeling
is als het ware gehandhaafd, maar
tegelijk heeft het kabinet haar in feite
beëindigd. Dat is immers toch het
effect van de mededeling dat
volgend jaar eerst 0,4% moet
worden ingeleverd alvorens er van
een verbetering sprake kan zijn?

Een tweede aanscherping in de
brief heeft betrekking op het
ziekteverzuim. Ook hiervoor geldt dat
ik het een goede zaak vindt dat ernst
gemaakt wordt met het terugdringen
van het ziekteverzuim. Wat hierover
bij het arbeidsvoorwaardenoverleg
kan worden afgesproken, verdient
duidelijk de voorkeur boven eenzijdi–
ge regelingen. Maar de vrijblijvend–
heid waarmee punt 10 van de
overeenkomst deze zaak benadert,
kan nu toch moeilijk meer aan de
orde zijn. Uiterlijk in 1992 zullen ook
bij de overheid, resultaten zichtbaar
moeten zijn. De aanscherping in de
brief is dan ook terecht. Formeel is er
geen sprake van een afwijking van de
overeenkomst. Het kabinet maakt
alleen duidelijk wat zijn opstelling zal
zijn als begin volgend jaar geen
goede invulling aan punt 10 is
gegeven. De suggesties in de pers,
als zou er sprake zijn van leugens,
slaan dan ook nergens op. Maar er is
wel iets anders aan de hand. De gang
van zaken aan het slot van de
onderhandelingen heeft volstrekt
duidelijk gemaakt dat het kabinet er
niet in slaagt, zijn rol als werkgever
en als overheid te scheiden zodra
zich financiële problemen zullen
voordoen. Dan gaat de budgettaire
situatie van het Rijk een rol spelen en
dan realiseert men zich dat de
overheid zeker niet achter mag
blijven maar liefst het goede
voorbeeld moet geven als belangrijke
maatschappelijke doelstellingen,
zoals een beperking van het ziekte–
verzuim, aan de orde zijn. Dat feit

roept vragen op met betrekking tot
de ideeën van de minister over de
toekomst van het arbeidsvoorwaar–
denoverleg. Ik moet zeggen dat de
brief van 18 april op zichzelf
aantrekkelijke kanten heeft. Maar de
centrale vraag is of zo'n procedure
ook bestand zal zijn tegen wat ik
noem de nood der tijden. Er zit een
zekere mate van flexibiliteit in de
budgettering, maar zaken als loon–
en prijsbijstelling en apparaatskosten
zijn ook maar beperkt flexibel.
Personeelskosten zullen in veel
sectoren een zeer substantieel dee!
van het budget uitmaken. Kleine
afwijkingen daarin zullen een relatief
groot beslag leggen op uitgaven die
het functioneren van de organisatie
direct beïnvloeden.

Zal het in dit systeem niet onver–
mijdelijk zijn dat ook het volume van
de organisatie betrokken wordt bij
het arbeidsvoorwaardenoverleg? Zou
daarmee niet de verantwoordelijkheid
van regering en Staten-Generaal
direct in het geding komen? De
minister vraagt om een diepgaande
gedachtenwisseling met beide
Kamers over een stelsel van budget–
tering. Gezien de verantwoordelijk–
heden van de Kamers die hierbij aan
de orde zijn, ligt dit voor de hand. De
minister zal zich realiseren dat de
discussie van vandaag nog niet tot
conclusies kan leiden. Of het ooit kan
komen tot een expliciet fiat van de
Kamer, waarop de minister zinspeelt,
staat voor mij nog niet vast. Het zal
duidelijk zijn dat de recent gegroeide
praktijk met het arbeidsvoorwaarden–
overleg nog geen volwaardig stelsel
vomt, dat zich leent voor wettelijke
regeling. Met name de ruimte die in
de ruimte zit vormt een te ongewisse
factor. Dat de inhoud van het
protocol in overlegbesluiten wordt
neergelegd lijkt mij wel mogelijk.

Een eerder door de heer Paulis
gedane suggestie om op termijn ook
maar de hele Ambtenarenwet af te
schaffen, lijkt mij wat al te revolutio–
nair. Ik realiseer mij dat de ambtelijke
rechtspositie niet meer is wat zij
geweest is, maar een centraal
argument voor deze rechtspositie
geldt, dunkt mij, ook vandaag nog. Er
kunnen zich omstandigheden
voordoen waarbij de overheid
eenzijdig maatregelen moet treffen
vanwege haar onvervreemdbare taak,
de rechtsorde in de brede zin van het
woord te handhaven. Die taakvervul–
ling kan zij niet afhankelijk maken van
ambtelijke medewerking en zelfs niet
altijd van uitspraken van arbiters of
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rechters. Op zo'n moment onder–
scheidt de overheid zich principieel
van een particuliere werkgever. Dat
weet iemand die in dienst van de
overheid treedt; dat moet hij als
ambtenaar dus ook accepteren. Dat
laat uiteraard onverlet dat verder
gezocht kan worden naar mogelijkhe–
den om de rechtspositie van
ambtenaren materieel gelijk te stellen
aan die van werknemers in de
marktsector. Naar mijn overtuiging
zal er echter altijd een grens blijven
die uiteindelijk door de overheid
wordt bepaald.

Mijnheer de voorzitter! Uit de
centrale overeenkomst voor het
lopende jaar krijg ik de indruk dat het
adagium "werk boven inkomen" wel
erg ondergesneeuwd is. De VUT voor
60-jarigen geldt nog één jaar. Over
flexibele pensionering zal worden
nagedacht. De groeibanenmaatregel
wordt ingetrokken. Op mogelijkheden
voor arbeidsduurverkorting zal
worden gestudeerd. Elk van deze
afspraken op zichzelf is wel te
verdedigen, maar wat betekent de
totale overeenkomst voor de
werkgelegenheid, in het bijzonder
van langdurig werklozen? Laat de
overheid als grote werkgeefster het
feitelijk niet afweten?

Het leek op 17 april een mooie dag
te worden: harmonie tussen kabinet
en centrales van overheidspersoneel.
Maar het is een harmonie geworden
met een zware hypotheek. Wij weten
dat deze minister op haar best is als
zij in het nauw gedreven wordt. Wat
dat betreft heb ik nog wel enige hoop
op een goede afloop. Voordat zij
daaraan toe is, heeft zij echter nog
wel het een en ander te verklaren,
niet alleen over de toekomst, maar
ook over het verleden.

D

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! In materieel opzicht kan
gesteld worden dat het overheids–
personeel met dit akkoord de
marktsector volgt. In de manier
waarop het tot stand is gekomen
loopt het ook keurig in de pas met de
rest van het kabinetsbeleid. Chaos is
troef. Ministers doen tegengestelde
uitspraken en de problemen worden
vooruitgeschoven. Het venijn zat hem
in de staart. Op 28 maart bereikte de
minister met de centrales een
principe-akkoord. Vervolgens bleek
de minister dit akkoord niet onge–
schonden door het kabinet te krijgen.
Er waren grote, onoverkomelijke

problemen bij de minister-president
en de vice-premier over de generieke
salarisverhoging van 3,4% in relatie
tot de VUT-problematiek. Dat valt
deze minister nauwelijks te verwijten,
want zij heeft regelmatig teruggekop–
peld naar het kabinet. Zo ook voor de
laatste ronde van 28 maart. Is dat
juist? Was het kabinet op de hoogte
van het laatste bod dat de minister
op 28 maart deed?

Uit de ontwikkelingen nadien krijg
ik de indruk dat het kabinet zat te
slapen of dat men het te druk had
met al het gekissebis over de WAO,
de Ziektewet, het minimumloon en
de koppeling. De brief van de
minister-president van 19 april geeft
een beeld van een amechtig achter
de feiten aanhollende premier, die
weer eens ergens een brandje moest
blussen. Het volstrekt onverwachte
spoedoverleg dat de minister met de
centrales had aan de vooravond van
de officiële ondertekening, heeft het
contract in nevelen gehuld. Daarover
zijn vele vragen te stellen. Waarom
wordt in de brief van de minister-pre–
sident gesproken over 0,4%
incidenteel, terwijl dit niet zo is? De
salarisschalen worden immers met
3,4% verhoogd. Waarom ging het
kabinet in de loop van de onderhan–
delingen wel akkoord met een bod
van 3,25%, zonder nadrukkelijke
bepaling ter beëindiging van de
VUT-60? Ook dat was toch al 0,25%
boven de 3%, zoals vermeld in de
Miljoenennota, waarvoor structurele
dekking gevonden had moeten
worden? Wat moet worden verstaan
onder de zinsnede "dat de kosten
van de nu aangegane overeenkomst
vanaf 19 april 1992 slechts 3%
zullen bedragen"? Het contract kent
immers meer kosten dan de salaris–
verhoging. Staat de minister nog
onverkort achter de inhoud van punt
2 van het akkoord, en met name
achter de bepaling dat de vrijkomen–
de VUT-gelden echt ter beschikking
komen van het decentrale arbeids–
voorwaardenoverleg? Zijn de
verhalen als zou de minister dit
anders interpreteren, inderdaad
allemaal babbels? Graag een heldere
en complete toelichting.

Ik kom toe aan het tweede element
uit de brief van de minister-presi–
dent: de dreiging, niet tot verhoging
van de nominale salarissen per 1
april 1992 over te gaan, als het
ziekteverzuim niet 0,5% zou zijn
gedaald. Dit komt als een duveltje uit
een doosje. In de notulen is hierover
niets terug te vinden. Integendeel,

niemand zou zijn gecommiteerd.
Bovendien: waarom heeft de minister
niet eens het fatsoen gehad, dat in
het overleg, desnoods te elfder ure,
mee te delen? Of was het toen ook
voor haar nog een onbekende
voorwaarde? Maar ook de redenering
als zodanig gaat mank. Alsof, op het
moment dat je dat op 19 april in een
brief schrijft, alle ambtenaren zich en
masse minder snel ziek zullen
melden, omdat ze bang zijn op 1 april
van het volgend jaar hun salarisver–
hoging te missen. Nee, voorzitter, zo
werkt het niet met het terugdringen
van het ziekteverzuim. Voor verlaging
van het ziekteverzuim moeten
maatregelen worden genomen. De
werkgever heeft daarbij een specifie–
ke verantwoordelijkheid. Maar
ondanks alle krachttermen van de
minister-president tijdens de
behandeling van de Tussenbalans,
zijn er nog geen twee wachtdagen.
Vindt het kabinet dat inmiddels ook
een slecht plan, of komt dit in het
sectorale overleg terug en, zo ja, op
welke manier? De methode-Pont is
bepaald anders dan de methode–
Lubbers.

Het is volstrekt buiten de orde om
vervolgens de werknemers het gelag
te laten betalen, mocht die daling
onverhoopt niet gerealiseerd worden.
Gaat dat de ambtenaren dan 0,5%
loon kosten? Als we dat voegen bij de
0,4% die wel na 1 april eerst
verdiend moet worden, zit je in het
slechtste geval met een loonruimte
van 2,1 %, terwijl alleen de inflatie al
snel zo'n 2,5% zal bedragen. Is deze
zienswijze juist, en kan daaruit
afgeleid worden dat het kabinet voor
volgend jaar het behoud van de
koopkracht voor de ambtenaren op
dit moment geenszins kan garande–
ren? De eerste conclusie die ik uit de
brief van de minister-president trek,
is dat het kabinet een bom legt onder
het overleg van volgend jaar, of dat
het de brief later wezenlijk zal
moeten herzien. Hetvurig pleidooi
van het kabinet om een eind te
maken aan de VUT-60, verbaast mijn
fractie in hoge mate. Is het de
regering bekend dat uit onderzoek is
gebleken dat de toestroom naar de
WAO dan evenredig zal groeien?
Hebben de departementen -
Defensie en Onderwijs en Weten–
schappen — die VUT niet keihard
nodig om op een fatsoenlijke manier
de afslankingstaakstelling te
realiseren? Gemeenten en provincies
lijken zelfs te vragen om handhaving
van de VUT-60. Zelfs het alom
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Rosenmöller

geprezen adagium van de vergroting
van de arbeidsparticipatie vereist
maatwerk in de toepassing. Hoe wil
je de arbeidsparticipatie bij de
overheid vergroten, als je net een
groot efficiencyplan het licht hebt
doen zien, dat per saldo 9000 banen
kost? Graag enige uitleg.

Als werk echt boven inkomen gaat,
waarom wordt in dit contract, het
enige dat het kabinet zelf sluit, dan
uitgegaan van verlenging van de
arbeidstijd, door het intrekken van
32-uursbanen en slechts een studie
naar verkorting van de arbeidstijd?
Weinig herverdeling van werk. Hoe
kijkt de minister tegen die studie
aan? Zou het komen tot verkorting
van de arbeidstijd, leidt dit dan ook
tot een navenante aanpassing van de
reductie van het personeelsbestand?

Een volgende conclusie uit de brief
van de minister-president is dat deze
haaks staat op het toekomstig
overlegmodel. Als je vrij wilt
onderhandelen, kun je de ambte–
naren niet om de oren blijven slaan
met dictaten die zijn opgenomen in
de Tussenbalans of stukken van
soortgelijke strekking, die mogelijk
nog zullen volgen. In grote lijnen
steunt mijn fractie de ideeën over het
toekomstige overlegstelsel, namelijk
een grotere gelijkwaardigheid tussen
partners en meer nadruk op het
sectorniveau. Wij zijn ook bereid,
daaruit consequenties te trekken.
Maar de vraag is of het kabinet die
bereidheid zelf wel heeft. De stap
van overleg naar onderhandelingen
maakt de uitkomst daarvan deels
ongewis. Het kabinet wil een meer
decentraal en gedifferentieerd
arbeidsvoorwaardenoverleg, maar
met de brief van de minister-presi–
dent zijn wij weer terug bij een strak
centralistisch en dirigistisch model.
Hoe kijkt de minister in dezen terug
op de gevoerde praktijk van dit jaar?
Ik zou het appreciëren als zij zich
daar onomwonden over uitsprak. Hoe
denkt zij in vredesnaam het vertrou–
wen te winnen van de centrales die
alleen maar met een grote discrepan–
tie tussen theorie en praktijk
opgezadeld worden? Ik wil ook op dit
punt een aantal vragen stellen. Wil
de minister volgend jaar al met het
sectoroverleg beginnen en waar
precies? Hoe stelt zij zich dan de
toedeling van het budget voor?
Welke criteria gaan daarbij gelden?
Wordt, anders dan dit jaar, de
opbrengst van de kleine efficiency
dan wel toegevoegd aan de sectorale
ruimte?

Mijn fractie kan instemmen met
het idee dat de pensioenaanspraken
en het aansprakenpakket sociale
zekerheid vooralsnog op centraal
niveau worden gehouden. Maar op
welke termijn denkt de minister het
nieuwe stelsel ook aan de praktijk te
hebben toevertrouwd? Is de logische
consequentie van een meer markt–
conforme benadering ook niet dat
het ABP wordt verzelfstandigd,
paritair zal worden bestuurd door
werkgevers en werknemers en onder
de Pensioen– en spaarfondsenwet
valt? Hoe wordt daar heden ten dage
over gedacht?

Ook dit contract heeft wel het een
en ander weg van een "poencon–
tract". Ik heb zojuist al gesproken
over de werkgelegenheid. Het
kabinet vindt het contract overigens
te duur. Misschien is het nog wel
erger dat het open en reëel overleg
volgend jaar door de brief van de
minister-president feitelijk onmogelijk
is geworden. Met betrekking tot de
paragraaf over de Ziektewet wordt
het contract feitelijk opengebroken
door de minister-president. De brief
van de minister over het overlegstel–
sel in de toekomst, zou gewoon van
tafel moeten, wil je die werkelijk
serieus kunnen nemen. Het is of het
één of het ander. Van enige investe–
ring in de toekomst is in ieder geval,
gezien de brief van de minister-presi–
dent, absoluut geen sprake.

D

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
voorzitter! Wij hebben de laatste
jaren een ontwikkeling gezien naar
een steeds verdergaande verzelfstan–
diging van de onderhandelingen over
de arbeidsvoorwaarden en de
loonruimte voor het overheidsperso–
neel, naar een genormaliseerd
overlegstelsel, zoals de minister dat
noemt, waarbij de markt dus de norm
is. De RPF onderschrijft die aanpak.
In dat kader past een grotere
gelijkwaardigheid tussen de onder–
handelende partijen. Uiteindelijk
moeten — idealiter — vrije onderhan–
delingen tussen minister en ambte–
narencentrales plaatsvinden, zodat
de vergelijking met de marktsector
op dit punt volledig opgeld kan doen.
Voorts is er het streven naar een
verdere decentraüsatie van de
onderhandelingen, zodat overheids–
werkgevers en bonden op een
gegeven moment zelfstandig per
sector de onderhandelingen ingaan.
Ook dat is een goede zaak.

In 1991 is de ontwikkeling naar dat
vrije model weer een stapje voortge–
schreden, in die zin dat het uiteinde–
lijke beslag op de financiële middelen
van het onderhandelingsresultaat
afhankelijk zal zijn. Een en ander
heeft dit keer onmiddellijk tot tamelijk
onaangename gevolgen voor de
minister van Financien geleid. De
beoogde onderhandelingsruimte is
met 0,4% overschreden. Het
akkoord, dat daarmee op 3,4% is
gekomen, kan zich qua ruimte meten
met de CAO-resultaten in de
marktsector. De fractie van de RPF
kan zich geheel vinden in het streven
naar de verzelfstandiging of normali–
sering van het overlegstelsel. Ik zei
dat reeds. Het is een goede zaak als
de arbeidsvoorwaarden bij de
overheid voor zover mogelijk op
dezelfde manier worden bepaald als
bij de marktsector. Het werk bij de
overheid onderscheidt zich steeds
minder door status of anderzins van
werk elders in de maatschappij.
Bovendien is de overheid nog altijd
de grootste werkgever. De tijd dat
eenzijdig een loonruimte kon worden
vastgesteld is voorbij. In wezen
moeten de kosten van de arbeids–
voorwaarden van de ambtenaren
gezien worden als normale uitvoe–
ringskosten, evenals de kosten van
bijvoorbeeld huisvesting. De minister
is daarvoor verantwoordelijk. Nemen
de kosten daarvan door een onvoor–
zien hoog uitgevallen onderhande–
lingsresultaat toe tot boven de vooraf
in gedachten gehouden loonruimte,
dan is het vervolgens ook de taak van
de minister om daarvoor binnen de
begroting de benodigde financiële
ruimte te vinden. Het gaat dan om
het stellen van prioriteiten. Hiermee
stel ik het natuurlijk een beetje
simpel, maar uiteindelijk komt het
daar wel op neer. Dat er toch nog
een andere kant aan de medaille zit,
komt voornamelijk omdat de
overheid toch een andere positie
inneemt dan een werkgever op de
markt. Eventuele produktiviteitsstij–
ging bij de overheid laat zich moeilijk
vertalen in loonruimte, dit nog
afgezien van het feit dat de financiële
situatie van de overheid zo slecht is
dat de conclusie zou kunnen worden
getrokken dat er helemaal geen
loonruimte is. Op dit punt meen ik te
moeten stellen — trouwens niet voor
de eerste keer - dat de ambtenaren–
centrales hier ogenschijnlijk te weinig
rekening mee houden. Ik heb al eens
plastisch gesteld dat ambtenaren bij
een failliete werkgever in dienst zijn.
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Leerling

Zo kun je het natuurlijk niet letterlijk
zeggen, maar in de marktsector zou
de BV Nederland al lang de deur
hebben gesloten. Dat gegeven moet
ambtenarencentrales dringen tot
sobere looneisen. De nu afgedwon–
gen verhoging is, ook al is deze in
een goede onderhandelingssfeer tot
stand gekomen, wat mij betreft in dit
licht bezien te hoog.

Een tweede probleem is het
budgetrecht van de Kamer. In
hoeverre loopt dit gevaar, indien de
voor dit doel gereserveerde begro–
tingsruimte wordt overschreden? Je
keurt een begroting goed, waarin
ramingen zijn opgenomen, tegen–
woordig ook, zij het lichtelijk verhuld,
ten aanzien van de arbeidsvoorwaar–
den. Zonder dat de Kamer daar direct
invloed op heeft, kunnen de ramin–
gen op dit punt worden overschre–
den, als resultante van de onderhan–
delingen over de arbeidsvoorwaar–
den, zoals dit jaar is gebeurd, terwijl
de geldingskracht van het akkoord
driekwart van het begrotingsjaar
1991 bestrijkt. Hoe moeten wij een
dergelijke overschrijding zien? Ik zou
zeggen dat wij dit gelijk kunnen
stellen met een externe overschrij–
ding, zij het dat dan wel, elders op de
begroting, compensatie moet worden
gezocht. Ik wil de minister vragen
hoe zij tegen een en ander aankijkt.

Voorzitter! Over de aanloop naar
dit akkoord wil ik nog enkele
opmerkingen maken. Getracht is de
begroting voor 1991 zo op te stellen
dat het onderhandelingsmandaat van
de minister daar niet rechtstreeks uit
af te leiden is. Zo staat het bijvoor–
beeld in de brief van 18 april
jongstleden. Meent de minister dat
deze voorstelling van zaken reëel is?
Ondanks deze vanuit onderhande–
lingstechnisch oogpunt uiterst
nastrevenswaardige doelstelling is de
enige conclusie die je uit de Miljoe–
nennota 1991 kunt trekken, dat de
ruimte voor de verhoging van het
niveau van de arbeidsvoorwaarden–
onderhandelingen 3% is. Zie
bijvoorbeeld de bladzijden 12 en 13
van de Miljoenennota. Uit onderhan–
delingstechnisch oogpunt valt het
noemen van dit percentage te
betreuren, omdat het duidelijk heeft
gefungeerd als een bodem, niet
alleen bij deze onderhandelingen
overigens, maar ook in de marktsec–
tor. Hoe ziet de minister dit?
Daarnaast is de status van de
genoemde 3% onduidelijk. Uit de
brief van 18 april moet je afleiden
dat de 3% niet uitdrukkelijk fungeert

als de begrenzing van het mandaat
van de minister van Binnenlandse
Zaken. Uit de brief van de minister–
president echter, gedateerd 19 april,
blijkt echter iets geheel anders,
namelijk dat de 3% wel degelijk als
een plafond heeft gegolden. Het zal
duidelijk zijn, dat wat mij betreft
enige verduidelijking hier gewenst is.
Waarom, zo vraag ik de minister van
Binnenlandse Zaken, schreef de
minister-president de brief en niet
zij? Deze gang van zaken is, dacht ik,
weinig gebruikelijk. Het lijkt erop
alsof de regering niet integraal de
consequenties wil trekken of onder
ogen zien van een vrij overlegmodel;
alsof de regering wel wil onderhan–
delen over arbeidsvoorwaarden, als
de totale ruimte van 3% maar niet
wordt overschreden. Dat komt dan
toch weer vrij dicht in de buurt van
een eenzijdige vaststelling. Ook de
passage in de laatstgenoemde brief
over de gang van zaken na 31 maart
1992 gaat sterk in die richting. Mij
dunkt dat het in het onderhande–
lingsmodel zoals dat nu fungeert,
toch niet anders kan zijn dan dat hier
als het ware een openingsbod voor
volgend jaar wordt gedaan. De
onderhandelingsruimte kan hiermee
nauwelijks definitief zijn vastgesteld.
Ik heb overigens alle begrip voor de
intentie van de minister-president om
de financiële situatie van de overheid
niet uit het oog te verliezen. Graag
hoor ik een nadere toelichting van de
minister op deze gang van zaken.

Voorzitter! In de brief van 18 april
van de minister van Binnenlandse
Zaken zijn tevens enkele lijnen
uitgezet naar de overlegsituatie in de
toekomst. Er wordt gewerkt in de
richting van een sectorenmodel,
zodat niet al het overheidspersoneel
nog over één kam wordt geschoren.
Er zal ruimte voor differentiatie
tussen de sectoren zijn. Wat mij
betreft zijn de opties die zijn neerge–
legd zeker bespreekbaar, al vel ik
natuurlijk geen definitief oordeel. Ik
kan voorlopig nog niet alle conse–
quenties van het een en ander
overzien.

Tot slot wil ik nog een opmerking
maken over een kwestie die een punt
van discussie was en is, namelijk de
VUT. Dit jaar blijft alles bij het oude,
maar de zaak komt bij een volgende
overleg, denk ik, zeker terug, ook
gelet op datgene wat de minister–
president in zijn brief heeft geschre–
ven. Ik wil een pleidooi houden voor
het invoeren van een deeltijd-VUT.
Het is een vorm van flexibilisering

van de pensioengerechtigde leeftijd.
Naar mijn indruk is enerzijds de
animo voor de deeltijd-VÜT bij
ambtenaren groot en anderzijds
wordt voorkomen dat ervaring niet
op slag verloren gaat. Dat was een
van de nadelen van de VUT-regeling,
zoals wij deze tot op heden kennen.
Die ervaring moet weer overgedra–
gen worden aan opvolgers en in het
bijzonder aan jongeren. Ook al weet
ik dat de bezwaren tegen de
deeltijd-VUT vooral van de ambtena–
rencentrales vandaan komen, toch
vraag ik de minister of zij zich
hiervoor bij een volgende gelegen–
heid nog wil inzetten.

D

De heer Paulis (CDA): Voorzitter! De
resultaten van het overleg kwamen
neer op 3,4% generieke salarisverho–
ging en behoud van de VUT voor 60
jaar tot 1 januari 1992. De bonden
blij, de minister blij. "Everybody
happy"? Neen, want er is gekozen
voor inkomen boven werk, er is geen
enkele ruimte voor decentraal
overleg en als klapstuk stuurt de
minister van Financiën de minister
van Binnenlandse Zaken terug naar
de onderhandelingstafel, omdat zij
200 mln. meer heeft toegezegd dan
kennelijk in het kabinet was bedoeld.
Koopkrachtbehoud is toch het parool
van het kabinet?

De heer Linschoten (VVD): Begrijp
ik goed dat de observatie van de
fractie van het CDA is dat de minister
van Binnenlandse Zaken door de
minister-president en de minister van
Financiën is teruggestuurd naar de
onderhandelingstafel met een
vervelende boodschap, nadat er
inmiddels al een afspraak was
gemaakt?

De heer Paulis (CDA): Ik heb
begrepen dat de minister is terugge–
gaan naar het overleg en daar op
informele wijze met de bonden
gepraat heeft over de vraag of er nog
aanleiding zou zijn om het concept–
akkoord nader bij te stellen.

De heer Linschoten (VVD): Maar de
conclusie van dat overleg was dat er
in elk geval formeel geen aanpassing
zou moeten plaatsvinden van het
akkoord dat tot stand was gekomen.
Wat is er volgens de heer Paulis
gebeurd? De minister is weliswaar
teruggestuurd naar de onderhande–
lingstafel, maar heeft daar geen
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Paulis

resultaat geboekt? En daarom heeft
de minister president maar een brief
naar de Kamer gestuurd waarin hij
aangaf dat de soep niet zo heet
gegeten hoefde te worden als hij
opgediend was?

DeheerPaulis(CDA):lkheb
begrepen dat de minister van
Binnenlandse Zaken op enig mo–
ment, terwijl er een concept-akkoord
was op grond van een kabinetsbe–
sluit, opnieuw mformeel overleg
heeft gehad met de centrales van
overheidspersoneel om te kijken of er
nog ruimte was om te spreken over
200 mln. Die ruimte was er dus niet
en ik heb begrepen dat toen het
akkoord getekend is.

De heer Linschoten (VVD):
Onveranderd?

De heer Paulis (CDA): Voor zover
mij bekend is wel.

Tussen leven en leer gaapt hier een
behoorlijke kloof en dan heb ik het
over het koopkrachtbehoud en het
bereikte resultaat. Bovendien mis ik
elke vorm van differentiatie en ik
vraag mij af of er geen knelpunten
meer zijn die om een specifieke
aanpak vragen. Slaagt de overheid
erin om kwalitatief bij te blijven? Per
saldo hebben de partijen de overeen–
komst ondertekend, zij het dat het
overleg voor de periode 1 april 1992
tot 1 april 1994 reeds belast is met
een hypotheek van 200 mln. De
fractie van het CDA spreekt de hoop
uit dat tegen het einde van dit jaar
meer zicht bestaat op het voornemen
om tot invoering van een flexibele
pensionering tussen 63 en 67 jaar te
komen. Impliciet valt uit deze
benadering af te leiden dat de VUT in
zijn huidige opzet ter discussie komt
te staan. Deeltijd-VUT en voltijd-VUT
als managementinstrument kunnen in
een overgangsproces naar flexibele
pensionering wellicht een goed
hulpinstrument zijn. Hoe ziet de
minister dit? Liggen onze benaderin–
gen redelijk op één lijn?

Ten aanzien van het ziekteverzuim
staat in de overeenkomst dat in het
decentraal overleg gesproken zal
worden over maatregelen ter
beperking daarvan. Daar kan ik toch
niet goed mee leven. In het monde–
ling overleg van december vorig jaar
heb ik de minister geprezen voor het
Actieplan maatregelen arbeids–
ongeschiktheid. Dit bevat een groot
aantal punten dat op betrekkelijk
korte termijn ingevuld kan, respectie–

velijk reeds had moeten worden. Als
de minister niet als de wiedeweerga
een groot aantal maatregelen
concreet doorvoert ter beperking van
het ziekteverzuim en de invaliditeit,
zal haar ruimte in de volgende
onderhandelingsperiode gekort
worden conform de mede namens
haar geschreven brief. Overigens lijkt
creativiteit die eerst alle aanspraken
verhoogt om er vervolgens iets van
terug te nemen, niet de beste
oplossing. En dan doel ik op de
creatieve suggestie van de heer Pont.

Wat de ontwikkeling van de
overheidsorganisatie in perspectief
betreft, verwijs ik naar het mondeling
overleg van 28 november 1990. Ik
heb toen aan de hand van ontwikke–
lingen en de achter ons liggende en
nog steeds plaatsvindende verande–
ringen en aanpassingen aangegeven,
van oordeel te zijn dat ambtenaren
zich aan het ontwikkelen zijn tot
gewone werknemers en dat er
binnen een jaar of zeven nog
nauwelijks behoefte zal zijn aan een
specifieke ambtelijke status. Wellicht
zal een algemene bestuursdienst
hiervan uitgezonderd moeten
worden. Een dergelijke dienst
behoeft niet alle ambtenaren te
omvatten. Functionaliteit, in casu
beleidsvorming dienen primaire
uitgangspunten te vormen. Een
belangrijk punt is dat de algemene
bestuursdienst, die overwegend uit
beleidsambtenaren zal bestaan, op
goede wijze gekoppeld wordt en blijft
aan de uitvoering, anders liggen de
parlementaire enquêtes binnen de
kortste keren weer op de loer.

De heer Linschoten (VVD): \s de
heer Paulis uit de notulen van het
overleg die hij natuurlijk ook gelezen
heeft, duidelijk geworden dat er
enige nuancering in dat overleg is
aangebracht inzake het eerste
onderdeel van de CAO, namelijk dat
er een generieke salarisverhoging
plaatsvindt van 3,4%, dus zonder
nuancering en zonder nadere
interpretatie?

De heer Paulis (CDA): Ik heb alleen
gezegd dat er geen ruimte voor
decentraal beleid is en ik heb die ook
niet gevonden.

De heer Linschoten (VVD): Er staat
in artikel 1 van de CAO, in mijn
woorden, dat de salarissen met 3,4%
omhoog gaan en verder niets Bent u
met mij van mening dat die afspraak

met de centrales van overheids
personeel is gemaakt en geen
andere?

Deheer Paulis (CDA) Het is
overigens geen CAO, maar een
overeenkomst of een protocol Ik
begrijp dat u mij steunt m mijn
gedachte om het overheidspersoneel
zich te laten ontwikkelen in de
richting van gewone werknemers en
dat vind ik erg prettig.

De heer Linschoten (VVD):
Absoluut. Het enige wat ik wil weten,
is of in de centrale overeenkomst de
afspraak is gemaakt dat er een
generieke salarisverhoging van 3,4%
plaatsvindt.

De heer Paulis (CDA): Ik heb
begrepen dat dit inderdaad zo is U
kunt net zo goed lezen als ik.

De heer Linschoten (VVD): Ik wel,
maar het zal u opgevallen zijn dat wij
niet alleen die CAO hebben ontvan–
gen, maar ook een brief van een
aantal bewindslieden, als eerste
ondertekend door de minister-presi–
dent. Daarin staat dat die salarisver–
hoging afhankelijk is van nog wat
andere dingen. Ik vraag aan u of u is
gebleken dat die nadere nuancering,
anders dan in de brief van de
minister-president, aan de orde is
geweest in het overleg met de
ambtenarenbonden.

De heer Paulis (CDA): Ik moet
zeggen dat ik kennis heb genomen
van de brief, die steeds als de brief
van de minister-president wordt
aangeduid. Deze brief is mede
geschreven namens de minister van
Binnenlandse Zaken. Met andere
woorden, zij draagt daarvoor mede
de volle verantwoordelijkheid. Ik ben
ervan overtuigd dat zij ons naar beste
kunnen en weten zal toelichten dat
een en ander past binnen de
gesprekken die zij met de centrales
van overheidspersoneel heeft gehad.
Maar ik kan haar gedachten niet
lezen, vandaar dat ik mij even
bedwing tot haar antwoord in eerste
termijn komt. Afhankelijk daarvan zal
wellicht behoefte bestaan om daarop
in tweede termijn nader in te gaan.

Uit de schriftelijke beantwoording
van de minister op het door mij
aangekaarte, blijkt dat zij een
gedachtenwisseling over de be–
stuursdienst zinvol acht. Tot mijn
genoegen bevestigt de minister die
bereidheid nogmaals in haar brief
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van 18 april jongstleden. Ik nodig de
minister dan ook nu uit om wat meer
principieel in te gaan op de door mij
aangeduide ontwikkelingsmogelijkhe–
den. Ik deel haar inzicht dat een
grondige bestudering van alle aan dit
onderwerp verbonden facetten
noodzakelijk is, maar ik geloof dat nu
het moment is gekomen om deze
zaak ten principale op de rails te
zetten. Zouden de Kamer en de
minister op hoofdlijnen dezelfde visie
hebben, dan kan worden overwogen
om in een stappenplan annex tijdpad
aan te geven hoe een en ander
gerealiseerd kan worden, rekening
houdend met de grondige bestude–
ring. Zelf denk ik dat wij globaal deze
en de volgende kabinetsperiode
nodig hebben voor verwezenlijking
van deze wederom majeure operatie.
Uiteraard zullen de centrales voor
overheidspersoneel en de andere
relevante adviesinstanties hierbij
nauw betrokken moeten worden.

Een kwestie van meer dan gewone
betekenis vormt het Algemeen
burgerlijk pensioenfonds. Recent
heeft de Kamer een motie van mij en
de heer Zijlstra aanvaard, waarin
wordt uitgesproken om het ABP op
een verstandige wijze om te vormen
tot een instelling op grond van de
Pensioen– en spaarfondsenwet. Hoe
denkt de minister uitvoering aan deze
motie te geven? Ik begrijp dat de
centrales van overheidspersoneel
deze operatie als een toetssteen zien
voor de toekomstige ontwikkeling
van de vertrouwensrelatie van de
overheid als werkgever tegenover de
werknemers. Er zal snel duidelijkheid
moeten komen over het flexibele
premiesysteem en het kabinet mag
de zaak niet langer traineren. Een
nog langer hanteren van een te lage
premie vergroot de problemen
buitengewoon. Als het kabinet wil
komen tot een omslagsysteem voor
het invaliditeitspensioen en de VUT,
dan moet het met goed uitgewerkte
plannen komen, daarover overleg
plegen en voorstellen doen aan de
Kamer. Met deze vriendelijke
uitnodiging wil ik ook een waarschu–
wend geluid laten horen tegen een
tweetal gekende Haagse heren.
Tegen de minister-president en de
minister van Financiën zeg ik: trek uw
begerige ogen af van de aantrekkelij–
ke ABP-bruid, zij behoort anderen
toe.

D

De heerTerpstra (CDA): Voorzitter!

Wij hebben in de voorbereiding in de
CDA-fractie onderscheid aange–
bracht tussen de beoordeling van de
CAO en de beoordeling van het
overlegstelsel. Ik zal het alleen maar
hebben over het overlegstelsel, dus
de brief van 18 april jongstleden. Het
belang van mijn bijdrage, voor zover
je dat over je eigen bijdrage mag
zeggen, is naar mijn mening vooral
de zekerheid, die wij willen bieden
aan werkgevers en werknemers in de
collectieve sector. Het CDA wil het
overlegstelsel met het daarbij
behorende overeenstemmingsvereis–
te handhaven en verlengen. Naarma–
te wij dat duidelijker formuleren,
kunnen wij ook duidelijker met de
minister van Binnenlandse Zaken als
werkgever spreken.

Ik wil thans enkele opmerkingen
over de brief maken. Onze fractie
heeft in I986 tijdens de UCV over het
overheidspersoneelsbeleid voorge–
steld, dat het overlegsysteem bij de
overheid meer zou moeten lijken op
de situatie in de marktsector. Daar
geldt het systeem, dat er of een
nieuwe CAO wordt afgesloten of de
arbeidsvoorwaarden blijven ongewij–
zigd. Bij de overheid bestond voor
die tijd de mogelijkheid, dat de
werkgever als wetgever eenzijdig de
lonen regelde. Door het protocol van
I989 van minister Van Dijk is deze
mogelijkheid vervallen. Nu geldt het
overeenstemmingsvereiste. Dit
protocol en ook het vernieuwde
protocol steunen wij van harte.
Mocht de minister in de arbeidsvoor–
waardenontwikkeling in de komende
jaren nog ruimte vinden, dan
bepleiten wij een standbeeld voor de
heer Van Dijk in verband met de
structurele wijziging van het overleg–
stelsel. De vroegere voorzitter van de
vaste Commissie voor ambtenarenza–
ken is bereid gevonden daaraan een
persoonlijke bijdrage te leveren. Hij
wil het te zijner tijd wel onthullen. Als
de minister de voorstellen in de brief
over het overlegstelsel verder
uitbreidt, mag het standbeeld wat mij
betreft, worden voorzien van een
brede sokkel, zodat zij te zijner tijd in
brons erbij "gebeiteld" kan worden.

De kern van het protocol is, dat
regelingen, waaraan individuen
rechten kunnen ontlenen, alleen
ingevoerd of gewijzigd kunnen
worden in overeenstemming met een
meerderheid van de centrales van
overheidspersoneel. Dat systeem
willen wij handhaven. De minister wil
dit overlegstelsel op termijn wettelijk
regelen. Onze vraag is, of dat wel

noodzakelijk is. Wij willen de minister
in ieder geval de mogelijkheid geven,
dat zij die regelingen treft, die de
rechtszekerheid van de sociale
partners in die sector garanderen. De
vraag of het wettelijk moet, willen wij
graag nog eens bekijken.

Het nieuwe overlegstelsel vereist,
dat de werkgever vooraf geen bodem
in de markt legt, zoals de 3% voor
1991. Bij de algemene beschouwin–
gen over het regeerakkoord heeft
onze fractievoorzitter naar voren
gebracht, dat wij het ongewenst
vinden, dat bodems in de markt
worden gelegd, voordat de werkge–
ver gaat onderhandelen. De minister
van Binnenlandse Zaken heeft zich
als werkgever in overeenstemming
met dit principe gedragen, maar
twee andere collega's, de ministers
van Financiën en van Sociale Zaken
hebben dat in mindere mate gedaan.
Zij hebben ten aanzien van de sociale
zekerheid wel bodems in de markt
gelegd. Onze vraag is of dat veran–
derd zou kunnen worden in een
PM-post-achtig idee en of de
ministervan Binnenlandse Zaken ook
nog een zekere educatieve taak ziet
ten aanzien van de ministers van
Financiën en van Sociale Zaken. Wij
zouden die educatie graag willen
steunen.

Er is een keer een UCV niet
doorgegaan, omdat de minister een
overleg had met bewindslieden uit
andere EG-landen, een soort
werkgeversvereniging over deze
aangelegenheid. Hoe lossen
bijvoorbeeld België en Duitsland het
probleem van het leggen van een
bodem in de markt in een begroting
en van het onderhandelingssysteem
op? Op termijn zouden wij graag
willen profiteren van die EG-club van
werkgevers. Wij kunnen van andere
landen leren.

De minister wil in overleg met de
andere werkgevers in de collectieve
sector en met de centrales komen tot
een verdergaande decentralisatie.
Wij steunen dit streven van harte.
Ook de splitsing in acht a negen
sectoren lijkt ons een goede gedach–
te.

De budgettering en de gedachte in
de brief om een splitsing tot stand te
brengen tussen apparaatskosten en
programma-uitgaven lijken ons een
goede zaak. Het kabinet kan dan
prioriteiten aangeven in het totale
beleid door middel van de budget–
vaststelling en de bewindspersonen
kunnen vrij over de besteding
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onderhandelen Ook daar geldt het
overeenstemmingsvereiste per
sector.

Het standpunt van de minister over
het ABP en de sociale zekerheid
kunnen wij voorlopig delen. Voorlo–
pig wil zij de pensioenen en de
sociale zekerheid centraal blijven
regelen. Wil de minister alert kijken
naar de koppelingswet? Het CDA
heeft op dit punt gevraagd, waarom
het kabinet het ambtenarensysteem
niet gaat toepassen op de marktsec–
tor, dus een omgekeerde filosofie. U
wilt met de ambtenarenbonden
voorlopig het systeem handhaven dat
er een apart circuit blijft voor sociale
zekerheid voor ambtenaren, ingepast
in het arbeidsvoorwaardenoverleg.
Het is mogelijk dat voor de aanpak
van de WAO en de Ziektewet de
integratie van deze beide wetten in
het arbeidsvoorwaardenoverleg een
heel goede zaak is. Misschien stelt
men zich op het standpunt dat wat
voor de collectieve sector normaal is,
ingevoerd wordt voor de marktsec–
tor. Het CDA heeft daar principieel–
ideologische redenen voor: de
overdracht aan het middenveld. Het
is ook mogelijk dat dit beter past in
de benadering van het Ziektewet/
WAO-dossier. Wij vragen de minister
van Binnenlandse Zaken of zij als
werkgever nog eens goed wil kijken
naar de koppelingswet, omdat de
ambtenaren wel met het loon in de
koppelingswet zitten, maar met de
uitkeringen niet. De visie dat u dit
systeem voorlopig wilt handhaven,
kan worden versterkt, indien ook de
overheidswerkgever vindt dat het
idee in de marktsector kan worden
ingevoerd.

Ik heb nog een vraag over de gang
van zaken bij de vorming van
werkgeversverenigingen in de
diverse sectoren. Hoe ver staat het
daarmee? Aangezien het CDA
regelmatig met het middenveld
spreekt, en daardoor ook wordt
bestookt, vragen wij met name hoe
de minister de ontwikkeling van de
werkgever in de onderwijssectoren
ziet. Wij worden het meest door deze
sector bestookt met de vraag: hoe
moet dit allemaal? Ons eerste
antwoord luidt uiteraard dat men dit
zelf moet weten, maar daarna vraagt
men wat wij ervan vinden. Vandaar
onze vraag aan de minister: hoe ziet
zij de ontwikkeling van de werk–
geversrol in de onderwijssectoren?

D

De heer Linschoten (VVD):
Mijnheer de voorzitter! Als u een dag
voor de ondertekening van de
centrale overeenkomst tussen de
minister van Binnenlandse Zaken en
de bonden van overheidspersoneel
had gevraagd hoe wij tegen het op
tafel liggende resultaat aankeken,
had de VVD-fractie niet veel anders
kunnen zeggen dan dat de minister
van Binnenlandse Zaken een prachtig
resultaat had bereikt. Een prachtig
resultaat met redelijk vlekkeloos
verlopen onderhandelingen. Welis–
waar wekt de overeenkomst de
indruk, inkomen boven werk te
stellen. Ook moeten wij de kantteke–
ning plaatsen dat er te weinig
maatregelen zijn afgesproken op het
punt van het terugdringen van het
ziekteverzuim en het terugdringen
van het volume van de arbeids–
ongeschiktheid bij de overheid.
Weliswaar is het een gehee! generiek
contract met weinig aandacht voor
de pakketvergelijking, maar werkge–
ver en werknemers hadden hier trots
op kunnen zijn. Bovendien is het een
contract dat in termen van de
financiële consequenties binnen de
range van de aanvaardbaarheid moet
liggen en erg in de buurt ligt van wat
er in de marktsector gebeurt. Ook de
VVD-fractie vindt dat ambtenaren,
werknemers van de overheid, daar
recht op hebben.

Ik zei: 24 uur voor de onderteke–
ning van het contract. Daarna is er
het nodige gehannes ontstaan. Ik had
aan de minister willen vragen wat er
precies gebeurd was — dat onttrekt
zich aan onze waarneming — maar ik
heb inmiddels van collega Paulis
begrepen, en die kan het weten als
woordvoerder van de CDA-fractie,
dat de minister terug is gestuurd
naar het overleg door het kabinet.
Dat kan alleen betekenen dat er
binnen de ministerraad commotie,
een ruzietje, is ontstaan over het
onderhandelingsresultaat van de
minister van Binnenlandse Zaken,
omdat het wellicht iets duurder is
uitgevallen dan de minister van
Financiën had gehoopt. Het is in
ieder geval iets duurder uitgevallen
dan de minister van Financiën had
opgenomen in zijn Miljoennenota.

Raar, dat het tien dagen kan duren
voordat een kabinet erachter komt
dat het allemaal wat duurder is. Maar
helemaal raar om, bij wijze van
spreken om 5 voor 12 de minister
van Binnenlandse Zaken terug te

sturen naar de onderhandelmgstafel
om daar blijkbaar nog iets te
repareren. Ik vind het dan helemaal
vreemd als ik zie dat er eigenlijk
helemaal niets gerepareerd is.
Formeel is het contract, dat kort,
bondig en glashelder is, vastgesteld.
Daar staan de handtekeningen van
de minister en de bonden onder.

Ik hoor graag van de minister van
Binnenlandse Zaken wat zich in die
cruciale 24 uur allemaal heeft
voorgedaan en waarom dat gehan–
nes nodig was. Het was zo'n mooi
resultaat. De flessen champagne
hadden bij wijze van spreken op
Binnenlandse Zaken al klaar kunnen
staan vanwege eindelijk eens een
succes van een van de PvdA-be–
windslieden. Waarom dan nog dat
gehannes? Mijn fractie heeft dat niet
begrepen.

De heer M. Zijlstra (PvdA): De heer
Linschoten zei dat het contract 24
uur voor de ondertekening schitte–
rend was. Vervolgens zegt hij dat het
contract hetzelfde is gebleven. Mijn
conclusie is dan ook dat hij het nog
steeds een schitterend contract
vindt. Is dat waar?

De heer Linschoten (VVD): Daar wil
ik best met "ja" op antwoorden. Ik
heb net ook gezegd dat, als wij het
hadden moeten schrijven, er alleen
bij een aantal punten en komma's
wat andere dingen waren komen te
staan. Bovendien zijn er op een
aantal punten te weinig afspraken
gemaakt. Maar grosso modo was het
uiteindelijke onderhandelingsresul–
taat, als het rare gehannes er niet
was geweest, best een compliment
waard geweest aan het adres van de
minister van Binnenlandse Zaken.
Eerlijk gezegd, zijn er wat het
gehannes betreft, het kabinet veel
meer verwijten te maken dan de
ministervan Binnenlandse Zaken.
Maar ik moet dan nog wel weten wat
er in die bewuste 24 uur gebeurd is.
Misschien ontstaat er in de loop van
deze middag ook hierover wat meer
duidelijkheid.

Voorzitter! Mijn fractie was er ook
verbaasd over dat wij geen brief
kregen van de minister van Binnen–
landse Zaken, waarin zij ons het
resultaat van de onderhandelingen
meldde en de wijze waarop dat tot
stand was gekomen. Wij kregen
namelijk een brief, weliswaar
medeondertekend door de ministers
van Binnenlandse Zaken en van
Financiën, met als eerste onderteke–
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naar de minister-president. Waarom
was dat noodzakelijk? Had dat iets te
maken met die ruzie in het kabinet?
Eerlijk gezegd, wordt het gezag van
de minister van Binnenlandse Zaken
als werkgever van het overheids–
personeel aangetast, wanneer op het
moment suprême, als er iets aan de
volksvertegenwoordiging te melden
is, niet zij, de onderhandelaar, het
voortouw neemt, maar de grote baas
die als eerste een brief hierover
ondertekent. Nogmaals, waarom was
dat noodzakelijk? Die vorm vinden wij
merkwaardig, want de minister van
Binnenlandse Zaken is de coördine–
rend bewindspersoon voor het
overheidspersoneelsbeleid. Die hoort
hier inderdaad niet alleen achter de
regeringstafel te zitten om het beleid
tegenover ons te verdedigen en te
verantwoorden, maar ook de brief
allereerst te ondertekenen.

Ook de inhoud van de brief van de
minister-president heeft ons wat
verbaasd op een tweetal punten. Zo
wordt daarin melding gemaakt van
een aantal voorwaarden waaraan zal
moeten worden voldaan, voordat de
inhoud van die centrale overeen–
komst daadwerkelijk zijn volle
betekenis kan krijgen. Over die brief
is ook de nodige commotie ontstaan.
Het woord "leugen" is zojuist
gebruikt. De minister vroeg waar dat
vandaan kwam. Dat komt niet zo
maar uit de pers. Ik heb het namelijk
gehoord uit de mond van de
voorzitter van de grootste ambtena–
renbond, de AbvaKabo. Ik heb dat
dus niet uit een selectie of iets
dergelijks overgenomen; nee, ik heb
het hem zelf horen zeggen op de
radio. Dan is er dus iets heel ernstigs
aan de hand.

Ik heb toen ook namens de
VVD-fractie het initiatief genomen
om te trachten, boven water te
krijgen wat er werkelijk gebeurd is en
of er al dan niet gelogen is. Dat zul je
als Kamer moeten achterhalen. Ik
heb gevraagd, of de notulen van dat
overleg aan ons ter beschikking
konden worden gesteld. Zo zouden
wij kunnen nagaan wat er werkelijk
gebeurd was.

Minister Dales: Wil de heer Linscho–
ten dan ook even precies zeggen
waar het over gaat? Ik heb daar
namelijk geen idee van. Dat het
woord gebruikt zou zijn, is voor mij
niet voldoende om er ook maar iets
mee te doen.

De heer Linschoten (VVD): Daar

kom ik zo aan toe. Allereerst is er in
het overleg gesproken over maatre–
gelen in het kader van het ziektever–
zuim. In de brief van de minister-pre–
sident wordt er een nadere interpre–
tatie gegeven van de afspraak over
het ziekteverzuim. Onder punt 10 van
de ambtenaren-CAO staat glashel–
der: partijen bevelen aan, in het
decentrale overleg te spreken over
maatregelen tot beperking van het
ziekteverzuim. Hoe is die afspraak tot
stand gekomen en hoe is die passage
in de centrale overeenkomst
terechtgekomen? Dat is gebeurd na
een discussie waaraan ook de
minister heeft deelgenomen. Die
discussie werd voorafgegaan door
enig informeel overleg. In de
discussie met de centrales voor
overheidspersoneel zegt de minister
als voorzitter van dat overleg, dat er
in haar voorstel niets staat over
maatregelen met betrekking tot het
terugdringen van het ziekteverzuim,
omdat zij van mening is dat concrete
afspraken hierover op decentraal
niveau gemaakt moeten worden. Dat
deel van de notulen vervolgt met een
opmerking van de heer Pont over wat
in het informele overleg gebeurd is.
Een pagina verder wordt de discussie
afgesloten met de conclusie dat op
dit punt geen afspraken zijn gemaakt,
dat een aanbeveling herhaald wordt
en het belang ervan wordt onder–
streept en dat niemand hiermee
concreet wordt vastgelegd. Dat is
wat in het centrale overleg gebeurd
is.

Vervolgens lees ik wat de minister–
president mede namens de minister
van Binnenlandse Zaken aan de
Tweede Kamer schrijft: "Bij punt 10
van de overeenkomst zij volledig–
heidshalve opgemerkt, dat in het
kalenderjaar 1992 tenminste een half
procent vermindering van het
ziekteverzuim verzekerd moet zijn."
Anders moeten de ambtenaren het
zelf gaan betalen. Dat is wat anders
dan de minister met de centrales van
overheidspersoneel afgesproken
heeft. De minister-president schrijft
over punt 10 van de overeenkomst.
Bij punt 10 van de wilsovereenstem–
ming tussen de minister van
Binnenlandse Zaken, de werkgever,
en de centrales van overheidsperso–
neel moet dus die nuancering
gemaakt worden. Als ik voorzitter van
de grootste ambtenarenbond was en
ik las dit in een brief van de minister–
president aan de Tweede Kamer,
terwijl ik er zelf bij had gezeten, toen

de afspraken werden gemaakt, zou ik
een beetje uit mijn slof schieten.

Er kunnen een paar dingen
gebeurd zijn:
1. de notulen zijn niet goed, dus geen
feitelijke weergave van wat er
gebeurd is. Ik kan dit niet aannemen,
want ik heb genoeg mensen gespro–
ken die erbij hebben gezeten en zij
hebben mij bevestigd dat het
inderdaad zo gegaan is. Ook de
minister zit nu te knikken;
2. de minister heeft haar collega's in
het kabinet er verkeerd over ingelicht
en de minister-president heeft met
de beste bedoelingen gedacht dat
het zo afgesproken was en de Kamer
daarvan op de hoogte gesteld;
3. datgene wat in de brief van de
minister-president staat, is onjuist.

Ik verneem op dit punt graag de
nodige helderheid van de minister
van Binnenlandse Zaken, omdat het
heel belangrijk is. Als je in een
overleg afspreekt, geen afspraken op
het punt van het ziekteverzuim te
maken, is het geen manier van met
elkaar omgaan om vervolgens tegen
de betrokkenen te zeggen dat zij wel
een deel van hun salaris kwijtraken,
als zij te veel ziek zijn. Het is ook
slecht voor de arbeidsverhoudingen
bij de overheid.

Overigens ben ik het inhoudelijk
ermee eens dat taakstellende
maatregelen bij de overheid moeten
worden getroffen om het ziektever–
zuim en de arbeidsongeschiktheid
terug te dringen. Ik heb uit de
notulen de opmerking van de
ministervan Binnenlandse Zaken
geciteerd dat in haar voorstel geen
concrete voorstellen voor het
terugdringen van het ziekteverzuim
worden gedaan. Eerlijk gezegd vind ik
deze opmerking onbegrijpelijk. Het
kabinet drukt overal in dit land bij
iedere gelegenheid de werkgevers en
de werknemers op het hart dat zij
afspraken met elkaar moeten maken
om het ziekteverzuim terug te
dringen. De grootste werkgever in
ons land is de overheid zelf en
letterlijk wordt in het overleg gezegd
dat in haar voorstellen helemaal niets
staat dat hierin verbetering brengt.

Een andere passage in de brief van
de minister-president heeft te maken
met de afspraak die met de ambte–
naren gemaakt is, dat de salarissen
met 3,4% omhoog gaan. Achter dit
onderdeel van de centrale overeen–
komst zou geen punt moeten staan,
maar een komma en een nuancering.
Deze nuancering komt erop neer dat
de verhoging incidenteel is en
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volgend jaar ophoudt te bestaan en
ieder geval niet doorwerkt, tenzij
nadere maatregelen worden
genomen om haar terug te verdie–
nen. Het kabinet geeft ook aan hoe
het ertegen aankijkt.

Ik vind dit een merkwaardige gang
van zaken. In ieder geval heeft de
ministervan Binnenlandse Zaken,
voordat de handtekening onder het
contract stond, melding van deze
opvatting van het kabinet gemaakt.
Dat is correct, maar een dergelijke
methode van opereren vind ik in
strijd met de regels die wij met elkaar
hanteren voor open en reëel overleg.
Als je een centrale overeenkomst
sluit waarin je met de bonden van
overheidspersoneel afspreekt dat de
salarissen met 3,4% omhoog gaan,
ongeveer evenveel als in het
bedrijfsleven, moet je niet nader–
hand, als de onderhandelaars weg
zijn van de onderhandelingstafel, een
nuancering op dit bod aanbrengen.
Het is dan de verantwoordelijkheid
van het kabinet om een ordentelijke
financiering ervan te regelen. De
oplossing om het incidenteel, voor
één jaar, en niet structureel in te
vullen, vind ik financieel onverant–
woord. Ik begrijp ook niet dat de
minister van Financiën op dit punt
niet de nodige degelijkheid aan de
dag heeft gelegd. Voorzitter! Ik zou
ook graag op dat punt helderheid van
de minister van Binnenlandse Zaken
willen hebben. In de perceptie van de
VVD-fractie is de afspraak gemaakt
in het formele overleg, op papier
gezet en ondertekend door de
minister van Binnenlandse Zaken, dat
er sprake is van een salarisverhoging
van 3,4%. Dan zeg ik erbij: minister,
zorg ervoor dat u dat binnen het
kabinet op een nette manier finan–
ciert en rondkrijgt.

Voorzitter! Wij weten met elkaar,
dat een belangrijk kerngegeven is dat
dit overleg open en reëel moet zijn.
Open en reëel overleg is niet zomaar
een kreet, maar is vorm gegeven in
de jurisprudentie door een uitspraak
van de president van de rechtbank
hier in Den Haag in 1980. Dat open
en reëel overleg is uitgesloten op het
moment, dat een kabinet deze
nadere hypotheek naar het overleg
voor het volgende jaar alvast op tafel
legt. Een open en reëel overleg is:
aan het einde van deze "CAO"
opnieuw met de centrales voor
overheidspersoneel aan tafel te gaan
zitten en daar een bod doen. Als het
kabinet van mening is, dat het de
vorige keer te veel heeft betaald en

dat het wat terug moet halen, dan is
dat zijn goed recht maar het is bijna
onbehoorlijk om dat een jaar van
tevoren al aan te kondigen, zeker in
het licht van een CAO die tot stand is
gekomen na overigens vrij behoorlijk
overleg.

Voorzitter! Ik wil nog enkele
opmerkingen maken over de verdere
ontwikkeling van het overlegstelsel,
omdat de VVD-fractie met de
procedure niet helemaal gelukkig is.
Laat ik beginnen met op te merken,
dat het overlegstelsel op dit moment
bestaat uit een aantal regels, bepaald
door een aantal artikelen uit interna–
tionale verdragen en verder vorm
gegeven door jurisprudentie en
uitspraken van de commissie-Albeda.
Het Is altijd de opvatting van de
VVD-fractie geweest, dat het geheel
in combinatie met de gevormde
jurisprudentie op het punt van het
stakingsrecht, helemaal niet zo'n
beroerd stelsel was maar dat het heel
goed zou zijn als de wetgever zelf de
verantwoordelijkheid zou nemen om
dat in formele zin bij wet te regelen.
Het gaat om zulke belangrijke zaken,
dat je die niet alleen maar kunt
overlaten aan de rechter.

Voorzitter! Ik zou dat standpunt
willen herhalen en daar het protocol
van 1989 bij willen betrekken. Zeker
daar het gaat om de positie van het
overheidspersoneel, is het noodzake–
lijk dat bij wetgeving in formele zin
een aantal belangrijke punten met
elkaar zijn afgesproken. Ik sluit mij
wat dat betreft een beetje aan bij de
opmerkingen van collega Schutte. De
VVD-fractie is er een voorstander van
om met betrekking tot de positie van
het overheidspersoneel en zijn loon–
en arbeidsvoorwaarden een zoveel
mogelijk marktconforme oplossing na
te streven. Dat neemt niet weg, dat
onder omstandigheden de positie
van het overheidspersoneel — in
ieder geval van een deel van dat
overheidspersoneel — een zo
bijzondere zou kunnen zijn, dat je als
wetgever de verantwoordelijkheid
zelf moet nemen om bij wet in
formele zin die afstemming te
bereiken. Kernpunten met betrekking
tot de verdere ontwikkeling van het
overlegstelsel zijn codificeren van
wat wij met elkaar hebben, inclusief
een wettelijke regeling van het recht
op het voeren van collectieve actie,
en overigens een meer marktconfor–
me systematiek. Eigenlijk wil de
VVD-fractie naar een situatie toe,
waarin ook bij de overheid een
gewone CAO tot stand komt, maar

dan we! binnen een bepaald CAO-ge
bied — tot een bepaald salarisniveau
— en meerdere CAO's, dat wil
zeggen decentraal overleggen met
meerdere werkgevers. Zou de
minister eens kunnen reageren op
het idee van een stichting van de
arbeid voor de overheid? Mijn fractie
zou er, in tegenstelling tot hetgeen
zojuist door de collega's van de
CDA-fractie werd opgemerkt, een
groot voorstander van zijn om ook de
pensioen en invaliditeitsregelingen
bij de overheid - het ABP - te
ontvlechten en onder de Pensioen–
en spaarfondsenwet te brengen en
het overheidspersoneel, los van de
bovenwettelijke afspraken in die
CAO, onder het reguliere stelsel...

De voorzitter: U moet nu afronden!

De heer Linschoten (VVD): ...van de
sociale zekerheid te brengen. Mijn
laatste zin is, dat ondanks opvattin–
gen over een marktconforme aanpak,
bij de overheid de salarispost bij
begrotingswet geregeld zal zijn.
Daarom zal er rekening mee moeten
worden gehouden, dat een overleg–
stelsel geen inbreuk kan betekenen
op het budgetrecht, dat ook deze
Kamer heeft.

De heerTerpstra (CDA): Voorzitter!
Ik wacht al even om een interruptie
te kunnen maken. Ik wilde de heer
Linschoten zijn zin af laten maken,
maar die was stukken langer dan ik
gedacht had.

Hij sprak over het stakingsrecht.
Voor de marktsector is het stakings–
recht ook niet wettelijk geregeld. Wil
de VVD nu alleen voor de collectieve
sector een stakingswet of wil zij die
ook voor de marktsector?

De heer Linschoten (VVD): Ik heb
niet gesproken over het stakings–
recht, maar over het recht op het
voeren van collectieve actie. Daarbij
gaat het om een range van mogelijk–
heden, variërend van het door de
politie omdraaien van hun pet tot het
neerleggen van werk. Het antwoord
op uw vraag is echter "ja". Juist voor
de collectieve sector is het noodza–
kelijk om het stakingsrecht wettelijk
te regelen. Waarom? Er kunnen zich
situaties voordoen waarin de
overheid haar positie als overheid
alleen maar kan waarmaken als zij in
staat is om eenzijdig ambtenaren
opdracht te geven om iets te doen of
te laten. Dat wil niet zeggen, dat dit
voor alle groepen ambtenaren geldt,
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maar zo iets kan bijvoorbeeld gelden
voor de krijgsmacht, de politie en de
brandweer. Stel dat een huis in brand
staat en dat de brandweerlieden
staken, dan kan de overheid bij
monde van de minister van Binnen–
landse Zaken een kort geding
aanspannen en proberen de brand–
weerlieden via de rechter aan het
werk te zetten. Ik verzeker u echter,
dat zelfs als de president van de
rechtbank maximale werklust heeft,
het huis afgebrand zal zijn voordat de
betrokken brandweerlieden weer aan
het werk gezet zijn. Daarom zeg ik:
het is goed om het recht op collectie–
ve actie bij wet en dus in formele zin
te regelen. Zeker als het gaat om de
positie van bepaalde onderdelen van
de overheidsdienst, zul je het
stakingsrecht bij wet moeten regelen.
Als je dat niet doet, neem je als
wetgever een buitengewoon zware
verantwoordelijkheid op je. De
afgelopen jaren is het op dit punt
gelukkig goed gegaan, maar het zal
maar één keer fout gaan! De
gevolgen zijn naar het oordeel van de
VVD-fractie dan niet te overzien.

D

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! De ontwikke–
ling van het overlegstelsel voor de
arbeidsvoorwaarden voor ambte–
naren heeft wel iets weg van de groei
van kinderen naar de volwassenheid:
steeds meer vrijheid en verantwoor–
delijkheid, maar op de achtergrond
een bezorgd toekijkende vader die
erop let hoe met een en ander wordt
omgegaan. En dreigt er iets mis te
gaan, dan worden zij direct ter
verantwoording geroepen en als straf
wordt de eigen verantwoordelijkheid
toch weer wat ingeperkt. Een kind
wordt zo niet zonder meer volwassen
en een overlegstelsel op basis van
gelijkwaardigheid ook niet wanneer
de minister-president direct ingrijpt
als de uitkomsten hem niet helemaal
uitkomen.

Om meer recht te doen aan de
beoogde grotere gelijkwaardigheid
met de centrales van overheids–
personeel, dient het uiteindelijke
beslag op de middelen het resultaat
van onderhandelingen te zijn. Om vrij
te kunnen onderhandelen dient de
ruimte niet van te voren onverander–
lijk vast te staan of als zodanig
gepresenteerd te worden, aldus een
lang citaat uit de brief van de
minister van Binnenlandse Zaken van
18 april jongstleden.

Maar nu de brief van de minister–
president! Wij vragen deze minister
in het licht van het bovenstaande hoe
zij over die brief denkt, waarin de
minister-president de loonruimte
voor het volgende jaar alvast
beperkt, omdat de kosten van de
overeenkomst voor dit jaar te hoog
zouden zijn uitgevallen. Is dit niet
strijdig met de brief van de minister
van Binnenlandse Zaken waaruit ik
zojuist citeerde?

Natuurlijk, het is de spanning
tussen de overheid als werkgeefster
en de overheid als bewaakster van 's
Rijks schatkist. Enerzijds wordt
gesteld dat er geen van tevoren
vaststaand bedrag wordt bepaald,
anderzijds wordt de geboden ruimte
direct weer ingeperkt wanneer blijkt
dat een kennelijk toch van tevoren
vastgestelde norm wordt overschre–
den. De brief roept vragen op
betreffende de positie van de
minister in het arbeidsvoowaarden–
overleg. In hoeverre wist zij, dat zij
gebonden zou zijn en blijven aan de
norm van 3%? Heeft zij tijdens het
overleg aan de ambtenarencentrales
duidelijk gemaakt, dat een loonstij–
ging van meer dan 3% het volgende
jaar weer ingeleverd zou moeten
kunnen worden? Uit de notulen van
het overleg blijkt, dat dit na de
onderhandeling en vlak voor
ondertekening van het akkoord aan
de ambtenarencentrales is meege–
deeld.

Voorzitter! De brief is door de
minister-president verzonden, zij het
mede namens de minister van
Binnenlandse Zaken. Dat bevreemdt
te meer, daar de inhoud van de brief
een aantal aspecten bevat dat direct
op terrein van de arbeidsvoorwaar–
den ligt. Wij denken aan de dekking
van 0,4% loonsverhoging en aan de
doorwerking van de vermindering
van het ziekteverzuim met 0,5%. Zijn
deze aspecten door de minister in
het ambtenarenoverleg aan de orde
gesteld? Volgens de ambtenarencen–
trales is dat, wat het ziekteverzuim
betreft, in ieder geval niet zo. Kan de
minister dat bevestigen? En waarom
heeft zij dat toen niet gedaan en deze
wensen pas achteraf, door middel
van de brief van de minister-presi–
dent, kenbaar gemaakt? Waarom is
de brief, met op zichzelf begrijpelijke
inhoud, naar de Tweede Kamer
gestuurd en waarom is die niet aan
de ambtenarencentrales gericht, die
tenslotte direct betrokken zijn bij het
arbeidsvoorwaardenoverleg?

Een groot stuk venijn zit in de

staart van de brief van de minister–
president. Er kan na 31 maart 1992
geen sprake zijn van een verbetering
van de nominale salarissen, tenzij er
zekerheid is dat het ziekteverzuim
met 0,5% is gedaald. Uiteraard —
geen misverstand hierover — zijn wij
een warm voorstander van het
terugdringen van het ziekteverzuim
bij de rijksoverheid. Wij zijn het er,
wat de systhematiek in het huidige
systeem betreft, niet mee eens dat
die terugdringing bij voorbaat een
claim legt op het arbeidsvoorwaarde–
noverleg in 1992. In de eerste plaats
is de overheid als werkgever degene
die initiatieven zal moeten ontplooi–
en. In hoeverre wordt dat al gedaan?
Is er al een uniforme verzuimregistra–
tie bij de rijksoverheid? Zolang dat
niet of onvoldoende het geval is,
vinden wij dat de werknemers niet bij
voorbaat financieel verantwoordelijk
gesteld kunnen worden voor een
daling van het ziekteverzuim. Wat
vindt de minister overigens van de
"verzilvering" van ziektedagen door
ADV-dagen? Dat was een suggestie
van een van haar ambtenaren.

Afrondend op dit punt, voorzitter,
de hele gang van zaken roept de
nodige vraagtekens op en de
verontwaardiging die zich hier en
daar heeft afgetekend, konden wij
wel begrijpen.

Naar onze opvatting is de uitkomst
van de overeenkomst tussen de
minister en de ambtenarencentrales
te verantwoorden. Een loonstijging
van 3,4% is vrijwel gelijk aan de
loonstijging die zich in het bedrijfsle–
ven heeft afgetekend. Het is in lijn
met het regeringsbeleid om de
inkomens van ambtenaren en
werknemers in de marktsector zoveel
mogelijk gelijk op te laten gaan. Ook
het handhaven van de VUT is in lijn
met de ontwikkelingen binnen de
marktsector. Daar is immers eerder
sprake van een stabilisatie dan van
een terugdringen van het vervroegd
uittreden. Of is de minister van
mening dat de ambtenaren op dit
punt de werknemers in de marktsec–
tor niet behoeven te volgen? Aan de
VUT zitten verschillende kanten.
Enerzijds beperkt het de arbeidsparti–
cipatie en kost het de nodige
financiële middelen en dat zijn er niet
weinig, voorzitter! Anderzijds kan het
zijn dat de overheid de VUT hard
nodig heeft om de geplande
afslanking van de overheid met 7000
arbeidsplaatsen op te vangen, zonder
gedwongen ontslag. Daarnaast moet
worden meegenomen, dat verhoging
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Van der Vlies

van de VUT-leeftijd ongetwijfeld een
toeneming zal laten zien van de
arbeidsongeschiktheid.

Voorzitter! Uit het akkoord is ons
nog niet helemaal duidelijk hoe de
punten 2 en 3 van de overeenkomst
geïnterpreteerd moeten worden.
Betekent punt 2 dat de tijdelijke
regeling, VUT op 60-jarige leeftijd,
centraal komt te vervallen en
waarschijnlijk decentraal weer
opgenomen wordt in de arbeidsvoor–
waarden? Volgens punt 3 worden er
voorstellen ontwikkeld tot introductie
van een flexibele pensionering in
relatie tot de herziening van de VUT.
De herziening van de VUT hoeft
echter toch nog geen beperking
daarvan te zijn? Graag willen wij over
een en ander wat meer duidelijkheid.

In het akkoord is weinig aandacht
voor zaken, zoals werkgelegenheid
en terugdringing van de arbeids–
ongeschiktheid. Zijn deze zaken in
het overleg wel aan de orde gesteld,
van welke zijde en met welk resul–
taat? Of was er gewoon onvoldoende
financiële ruimte om daar afspraken
over te maken omdat anders de
loonsverhoging voor de ambtenaren
achter zou blijven bij die van de
werknemers in de marktsector? Een
kwestie van keuze dus.

Voorzitter! Wij zijn, wat de
toekomst van het overlegstelsel
betreft, van mening dat het huidige
stelsel als middel redelijk voldoet, zij
het dat de verhouding werkgever/
werknemer in de sfeer van de
overheid een principieel andere is
dan die in de marktsector. Van
gelijkwaardigheid kan dus in de zin
van congruentie tussen overheid,
collectieve sector en marktsector,
geen sprake zijn. Dat vindt zijn
oorzaak in de roeping van de
overheid om toch gezag, orde en
recht, ook onder onverhoopt
moeilijke of bijzondere omstandighe–
den — enkele collega's wezen hier
ook al op - te handhaven en te
hanteren. In dat kader zou ook een
eis aan de ambtenaren gesteld
mogen worden. Afschaffing van de
Amtenarenwet is dan ook niet maar
zo aan de orde

Een verdere ontwikkeling naar een
sectoraal overlegstelsel, waarbij per
overheidssector onderhandeld wordt,
stuit bij ons in het kader van het
stelsel als middel niet op fundamen–
tele bezwaren. Wij willen met de
minister meedenken over haar
streven naar een sectorenmodel,
waarbij per overheidssector wordt
onderhandeld over de arbeidsvoor–

waarden. Verdere decentralisatie
binnen sectoren acht de minister in
beginsel ongewenst. Voor de meeste
sectoren zijn wij dat met haar eens.
Alleen wanneer het gaat om het
onderwijs lijkt ons een verdere
decentralisatie nog wel te overwe–
gen. Wij denken daarbij aan een
tweedeling van basisonderwijs en
middelbaar onderwijs enerzijds en
instellingen van hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek
anderzijds. In het kader van meer
autonomie voor de instellingen van
hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek en als gevolg van meer
ondervonden internationale concur–
rentie in deze onderwijssector lijkt
het mij zinvol om aan de desbetref–
fende instellingen meer vrijheid te
geven voor het vaststellen van de
arbeidsvoorwaarden, uiteraard
binnen daarvoor gestelde kaders.

De voorzitter: U moet afronden.

De heer Van der Vlies (SGP): Kan
de minister mij toezeggen dat zij, in
overleg met haar collega van
Onderwijs en Wetenschappen,
hiervoor de gewenstheid en de
mogelijkheden zal nagaan?

D

Minister Dales Mijnheer de
voorzitter! Allereerst wil ik spreken
over de resultaten van de arbeids–
voorwaardenonderhandelingen met
de ambtenarenbonden. Ik stel voorop
dat ik zeer blij ben dat wij nu voor de
tweede maal een akkoord hebben
kunnen sluiten en dat de onderhan–
delingen in beduidende mate
kenmerken hebben gekregen van
open en vrije onderhandelingen. Dit
is gebeurd in een tempo waar ik
eigenlijk niet op had durven hopen.
Toen ik dit het eerste jaar aanmeld–
de, had ik het geluk dat het al aardig
ging. Inmiddels is het nog een stuk
beter gelukt. Terecht hebben
sommigen gememoreerd dat dit
proces op basis van een protocol is
ingezet door mijn voorganger
ministerVan Dijk. De onderhandelin–
gen zijn van een geheel andere aard
en orde geworden.

Door diverse sprekers is gezegd
dat de resultaten wel wat aan de
hoge kant zijn. Dat is niet het geval;
ik moet dat heel duidelijk uitleggen.
In de eerste plaats moet bedacht
worden dat met deze verhoging de
loonontwikkeling in het bedrijfsleven
niet geheel wordt gevolgd Ik moet

nu even een uitleg geven met wat
jargon. De ambtenarensalarissen
stijgen dit jaar op niveaubasis met
3%. Wij hebben wat last van het feit
dat het onderhandelingsjaar is
gewijzigd. Het loopt nu van 1 april tot
1 april. Om een vergelijking te
kunnen maken, moet worden
teruggerekend naar de resultaten op
jaarbasis. Op jaarbasis Is sprake van
een verhoging van 2,85%. Dat klinkt
toch even anders. De contractloon–
stijging in de marktsector ligt hier
zowel op niveaubasis als op jaarbasis
ongeveer 0,4% boven. Ik maak dan
ook met overtuiging gewag van de
zeer gematigde opstelling van de
ambtenarencentrales. Ik moet
krachtig ontkennen dat zij met
grotere bekwaamheden dan ik
onderhandelen - als dat zo zou zijn,
is het mij best; iemand moet het
winnen — en meer hebben bereikt
dan eigenlijk kon. Dat is niet het
geval. In de tweede plaats blijft de
salarisstijging voor de ambtenaren dit
jaar zowel op niveaubasis als op
jaarbasis wat achter bij de verhoging
van de uitkeringen. In de derde
plaats levert de afgesproken
salarisstijging voor het overheids–
personeel gemiddeld genomen maar
juist koopkrachtbehoud op. De
stijging van bruto 2,85% op jaarba–
sis, die ik zojuist noemde, is maar
iets meer dan de verwachte prijsstij–
ging van 2,5%.

Om veel van alle merkwaardige
emotionele golven in deze discussie
weg te nemen, ga ik in op de vraag,
hoe het gegaan is. Het kabinet heeft
bij zijn aantreden in het gemeen–
schappelijk beleidskader inderdaad
gezegd: het gemiddelde van de
contractloonstijging in de markt, voor
zover dat niet als onverantwoord
moet worden gekwalificeerd. Zo zijn
we verleden jaar begonnen. In de
Tussenbalans heeft het kabinet zich
genoodzaakt gezien, uit te gaan van
de koopkracht. Dat is niet hetzelfde,
en het is waarschijnlijk een van de
verklaringen, zo er al een verklaring
voor nodig is, dat er een contract tot
stand kon komen dat past in het
kabinetsbeleid, dankzij een gematig–
de opstelling van de centrales.

Tijdens de onderhandelingen, die
toen al een heel eind op streek
waren, is de kaderbrief verschenen,
die de werkgever heeft doen inzien
- het kabinet heeft dat ingezien, en
zoals u, voorzitter, weet, is het
staatsrechtelijk ongebruikelijk om
onderscheid te maken — het kabinet
heeft dus ingezien dat we dat ook
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Dales

niet op den duur zouden kunnen
volhouden. Dat is de eenvoudige
verklaring dat wij stappen hebben
moeten nemen, ook met het oog op
de toekomst. Er is gezegd dat ik het
een jaar voor me had kunnen
houden. Ik heb dat overwogen,
omdat je de zaak daar terugwerkend
niet mee moet belasten, omdat het
dan misschien een werking naar
achteren krijgt. Ik heb het laten
vallen, omdat ik veel beduchter ben,
in de verhoudingen zoals die zich
hebben kunnen ontwikkelen, en waar
ik blij mee ben, voor een verhaal in
de trant van "had je dat niet eerder
geweten", en dan te moeten zeggen
"jazeker, dat wist ik eerder". Zo heeft
het kabinet ervoor gekozen, en zo
heb ik het ook eenvoudig uitgevoerd,
mede te delen dat de situatie zich
versomberd had en dat er voor de
toekomst een paar andere gegevens
zouden moeten gelden. Dat is het
hele verhaal. Er zijn geen schokken,
ruzies etcetera geweest, dit is alles.

De heer Linschoten (VVD): U doet
een uiterste poging om te bagatelli–
seren wat er gebeurd is.

Minister Dales Wat er precies
gebeurd is, is aan mij om te weten. Ik
geef daarvan, voor zover het
staatsrechtelijk behoorlijk is, alles;
van wat staatsrechtelijk niet behoor–
lijk is, geef ik niets.

De heer Linschoten (VVD): Het
kabinet, of de minister van Binnen–
landse Zaken, en de werkgever van
het overheidspersoneel zijn geen
synoniemen. Ik houd de minister het
volgende voor. Als het kabinet, als de
minister van Binnenlandse Zaken, of
als de werkgever van de ambtenaren
van mening zou zijn geweest dat op
grond van de financieel-economische
ontwikkelingen, het huishoudboekje
van de overheid, er te weinig geld
was voor een bepaalde overeen–
komst, had dat in die onderhandelin–
gen op tafel moeten worden gelegd.
Dat is niet gebeurd. Dat is pas
gebeurd voor ondertekening, zonder
dat het contract formeel werd
aangepast. In het contract waarover
gesproken is, en waar de handteke–
ning van de minister onder staat,
staat niet veel meer dan "er vindt
een generieke salarisverhoging
plaats van 3,4% vanaf 1 april 1991".
Dan zeg ik tegen de werkgever van
de ambtenaren: als je zo'n arbeids–
overeenkomst sluit, waaronder je als
werkgever je handtekening zet, moet

je ervoor zorgen dat je de centjes die
nodig zijn voor de financiering, bij
elkaar krijgt. Maar je bent wel
gehouden aan de afspraken. De
werkgever van de ambtenaren kan
dan niet vervolgens, mede namens
haar, een andere "werkgever" van
die ambtenaren een brief naar de
achterban laten sturen, met de
mededeling "we hebben die afspraak
wel gemaakt, maar houdt u er maar
rekening mee dat we ons op een paar
punten niet aan die afspraak zullen
houden". Dat is in feite wat er
gebeurd is.

Minister Dales: Nee, dat is niet wat
er gebeurd is. Ik heb meegedeeld
wat er wel is gebeurd. Ik heb geen
aanleiding gezien, en de centrales
hebben dat ook niet gezien, de
mededeling over het verdonkerde
perspectief, dat zou hangen boven
de onderhandelingen van het
volgende jaar, alsnog bij de onder–
handelingen te betrekken. Het had
best gekund, want geen van beiden
had het contract toen nog onderte–
kend.

De heer Linschoten (VVD): Heeft u
in het overleg of op de dag van de
ondertekening aan uw overlegpart–
ners duidelijk gemaakt dat bij het niet
realiseren van een terugdringing van
het ziekteverzuim met 0,5%...

Minister Dales Dat is een heel
ander verhaal.

De heer Linschoten (VVD): Het
heeft met hetzelfde te maken, want
dat is ook een onderdeel van het
contract. Heeft u toen tegen uw
overlegpartners gezegd dat uw
opvatting was dat, als die daling niet
binnen een jaar gerealiseerd zou zijn,
zij dat zelf moeten betalen? Als u dat
heeft gezegd, wil ik graag weten
waar dat in de notulen staat. Als u
het niet heeft gezegd, dan wil ik
graag van u horen wanneer u het
heeft gezegd. Anders is de informa–
tie die de Kamer daarover heeft
gekregen niet juist.

De voorzitter: Mijnheer Linschoten,
u moet kortere interrupties plegen,
anders kan ik ze niet meer toestaan

Minister Dales: Ziende de andere
interrumpanten, die ik niet minacht,
ben ik nu toe aan een volgend deel
van mijn betoog. Dat is dan het derde
stukje.

De heer Linschoten (VVD): Dat kan
niet!

De voorzitter: Dat kan wel. De
minister zal eerst antwoorden op de
interruptie van de heer Linschoten en
daarna gaan wij de andere interrum–
panten langs.

Minister Dales Dat had ik ook zo
begrepen en dat vind ik uitstekend.
Er was een derde punt in de debatten
en dat betrof de brieven. De heer
Van der Vlies heeft gevraagd waarom
de brief waarin staat dat de ziekte–
kosten met 0,5% zouden moeten
dalen, niet aan de centrales is
gezonden. Het is juist andersom.
Omdat de brief aan de Kamer is
gezonden, hebben wij daarin dit
element opgenomen. De Kamer
diende namelijk te weten dat er nog
een nadere zorg was. Het kabinet
heeft daarover beslist en heeft dat
aan de Kamer medegedeeld. Ik
begrijp nu ook dat het woord
"leugen" — dat zomaar in de
aanwezigheid van de heer Linschoten
is gebezigd — slaat op de veronder–
stelling dat de centrales daarmee
zouden hebben ingestemd. Dat
hebben zij echter geenzins. Dat is
ook van kabinetswege absoluut niet
beweerd. Daarover staat dus ook
niets in de nota. Dat kan ook niet,
want daarover is helemaal niet met
de centrales gesproken. Daarover is
slechts in termen gesproken, die men
in het contract van het decentrale
overleg kan terugvinden.

De heer Linschoten (VVD):
Mijnheer de voorzitter,...

De voorzitter Als u een interruptie
plaatst, moet die heel kort zijn,
anders kan ik u geen interruptie
toestaan. Wij hebben namelijk een
spreektijdbeperking en die kan niet
uitgebreid worden via interrupties. U
mag in één zin een vraag stellen.

De heer Linschoten (VVD): De brief
van de minister-president luidt op dit
punt: "Bij punt 10 van de overeen–
komst zij volledigheidshalve opge–
merkt, dat in het kalenderjaar 1992
tenminste een half procent vermin–
dering van het ziekteverzuim
verzekerd moet zijn." Daarmee wordt
de suggestie gewekt dat bij dat
punt...

De voorzitter: Wilt u nu uw vraag
stellen, want u houdt nu weer een
betoog.
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De heer Linschoten (VVD): Mijn
conclusie is dat de voorstelling van
zaken die de minister van Binnen–
landse Zaken op dit punt geeft, in
ieder geval niet overeenkomt met de
inhoud van de brief.

Minister Dales Laten wij elkaar nu
niet met aantijgingen van falsificaties
te lijf gaan, want daar wordt niemand
wijzer van. Een feit is dat wij aan de
Kamer hebben medegedeeld dat en
passant niet vergeten dient te
worden dat het kabinet ook besloten
heeft tot een taakstelling met
betrekking tot het ziekteverzuim.
Meer niet.

De heer M. Zijlstra (PvdA): De
minister deelt mede dat de loonkos–
tenstijging op jaarbasis 2,85%
bedraagt. Wat was dan de reden
voor de minister-president om deze
brief te schrijven? Het valt toch
binnen de 3% die in de Miljoenenno–
ta staat vermeld.

Minister Dales: Het gaat ook niet om
arbeidsvoorwaardenonderhandelin–
gen, maar om beschikbare gelden.
Wij grijpen niet op die onderhande–
lingen vooruit, maar — ik zeg dat de
afgevaardigde die dat eerder zei van
harte na, al spijt het mij buitenge–
woon, maar wie niet — er ligt wel
een hypotheek op. Die hypotheek ligt
daarop vanwege de ontwikkelingen
van 's Rijks financiën. Ik ben zeker
niet van mening dat dat vrolijk is en
lichtvoetig. Het zal ons volgend jaar
problemen opleveren, maar ik sta wel
met een rechte rug, omdat zulks is
medegedeeld zodra wij het wisten,
namelijk bij de nadere analyse van 's
Rijks financiën in de kaderbrief.

De heer M. Zijlstra (PvdA)
Voorzitter! Hoe verhoudt die 2,85%
zich met de 3%, waar de minister–
president in zijn brief naar verwijst?
Je zou toch zeggen, als je gewoon
rekent, dat dit binnen de normen van
de Miljoenennota ligt.

Minister Dales: Wij moeten voortdu–
rend opnieuw de omrekening maken
van jaarbasis naar niveaubasis. Ik
heb buiten de zaal, maar wel uit de
mond van leden van de Kamer, de
suggestie gehoord, als zou ik of de
minister van Financiën die brief niet
hebben gezien.

Mijnheer de voorzitter! Ik wil die
suggestie verre van mij werpen. In
het kabinet is noch een eerloosheid
noch een slordigheid aanwezig dat

iemand die namens anderen schrijft,
niet zou weten dat die anderen
hiermee akkocrd gaan. In het kabinet
is het verder nog gebruik dat men die
teksten leest. Waarvan akte.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! De minister geeft een
overzicht van het "waarom" van de
korting op termijn van 0,4%.
Waarom staat dit niet in de brief van
19 april? Daar is de argumentatie:
het ligt 0,4% boven de 3% die in de
Miljoenennota staat. Maar die is al
driekwart jaar oud.

Een tweede vraag betreft het
ziekteverzuim. Waarom hanteert de
minister het argument, dat het
kabinet slechts zijn zorg behoeft uit
te spreken in de richting van de
Kamer en niet naar de centrales,
terwijl het contract op dit punt
feitelijk gebroken wordt door de brief
van de minister-president, omdat in
het contract en in de notulen staat
dat niemand wordt gecommiteerd.
De minister zegt dat er wel degelijk
een commitment ligt, want anders
gaan de salarissen volgend jaar niet
omhoog. Dat is een wezenlijk
onderscheid.

Minister Dales: Voorzitter! Terecht
hebben enkele leden van de Kamer
zelf het onderscheid gemaakt tussen
de werkgever en de wetgever. Dat is
soms niet eenvoudig. Dat is ook
gezegd.

Verder is de relatie van het kabinet
tot de Kamer niet identiek aan die
van het kabinet tot de werknemers,
de ambtenaren. Dat is soms ook niet
eenvoudig. Wij zouden de zaken
graag zodanig willen scheiden dat er
niet iedere keer "spetterende
contaminaties" ontstaan, want dat
gebeurt ook nu weer.

De Kamer had er recht op om
eraan herinnerd te worden dat er in
de sfeer van de bestrijding van het
ziekteverzuim door het kabinet ook
nog andere beslissingen waren
genomen. Die beslissingen zijn niet
anders dan via publieke lijnen met de
centrales gecommuniceerd. Deze
hebben inderdaad in het geheel geen
voorwerp van discussie uitgemaakt.
Als de heer Rosenmöller de notulen
goed leest — en dat heeft hij gedaan
— dan heeft hij dat ook gezien. Je
komt dat daarin niet tegen. De
centrales hebben zich ook in het
geheel niet gecommiteerd. Dat is ook
niet beweerd door enig lid van het
kabinet. Toen daarover ergens buiten
de deur in aanwezigheid van de heer

Linschoten gediscussieerd is, is die
gedachte gerezen. Wederom is
namens het kabinet — in een brief
namens meerderen die ik gelezen
maar niet getekend heb, en die mede
namens mij geschreven is —
meegedeeld dat wij inderdaad op
generlei wijze denken dat zij zich
zouden hebben gecommiteerd.

De voorzitter: Het lijkt mij dat dit
punt, althans in eerste termijn,
voldoende is toegelicht. Er komt nog
een tweede termijn. Ik verzoek de
minister, haar betoog te vervolgen.

Minister Dales: Mijnheer de
voorzitter! Ik moet in eerste instantie
— en misschien ook nog dadelijk bij
de behandeling van het stelsel — nog
wat zeggen over de VUT. Ik had er,
zoals de Kamer waarschijnlijk weet,
meer voor gevoeld als de VUT-60 en
de vertaling ervan in sommige
overheidssectoren reeds met ingang
van dit jaar zou zijn beëindigd. Ik ben
van mening dat de VUT, ondanks het
gedeeltelijke gelijk in de redenering
die enige leden van de Kamerte
berde brengen, een uitweg kan zijn
en feitelijk ook veel te vaak is bij
organisatorische moeilijkheden.
Maatschappelijk gaat het niet aan om
verder door te gaan met het vroeger
uit het arbeidsproces "bevorderen"
van lets oudere werknemers. Eerlijk
gezegd vind ik dat vooropstaan. Een
maatregel die ooit met grote moeite
is getroffen als arbeidsmarktmaatre–
gel, wordt nu langs bekende paden
een verworven recht en gaat
rechtstreeks in tegen de nota
Ouderenbeleid, die recentelijk in het
kabinet is besproken. Hij is maat–
schappelijk niet langer voort te
zetten. Bovendien is hij niet best
meer te betalen, laten wij het nu
maar eens wat mak uitdrukken.

Na ampele informele en formele
gesprekken en op dringend verzoek
van de centrales van overheidsperso–
neel en van sommige werkgevers in
de overheidssector, mede overziende
de relatief korte tijd die er nog was
tussen de beslissing en het treffen
van de maatregel, ben ik evenwel
bereid geweest de VUT-60-jaar nog
eenmaal te verlengen, en wel tot 31
maart 1992. Dat is voor het laatst. Er
is sprake van een commitment. Dat is
veel en eigenlijk meer dan zou
hoeven, aangezien ik bij de VUT-60
nog alleen gerechtigd zou zijn om dat
te doen.

Ik heb verder met de centrales
kunnen afspreken dat er nog dit jaar
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zal worden getracht om in principe
gezamenlijk voorstellen te ontwikke–
len voor flexibele pensionering in
relatie tot herziening van de VUT met
het oog op de arbeidsvoorwaarden–
ontwikkeling 1992, en daarbij snel
te starten en er niet al te lang over te
doen. Welaan, ik heb begrepen dat
de Kamer er veel waarderende
woorden voor over heeft dat er
inderdaad flexibilisering nodig is. Bij
mij staat niet meteen vast dat de hele
VUT wordt geschrapt, maar flexibili–
sering en deeltijd-VUT, zoals het
wordt genoemd, zijn zeker nog in de
picture. Het gaat om de wenselijke
veranderingen in verband met de
kostenontwikkeling en ook met de
vergrijzing. Zeer recente gegevens
geven aan dat de werkloosheid onder
jeugdigen sterk daalt, maar dat komt
niet doordat er zoveel meer werk is,
mogen wij vrezen, maar doordat er
zoveel minder jeugdigen zijn. Dat
gaat zich aan de bovenkant van de
bevolkingspiramide ook voordoen.

De centrale overeenkomst bevat
nog 7 andere punten, die zeker niet
zonder belang zijn. Ik wil er nog één
noemen.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Stapt de minister hiermee af van de
VUT?

Minister Dales: Ja, maar niet finaal.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Ik heb een aantal vragen gesteld over
de VUT in relatie tot de toename van
de arbeidsongeschiktheid. Dan is er
het vraagstuk van maatwerk voor de
vergroting van arbeidsparticipatie in
relatie tot de efficiency-operatie, die
een aantal duizenden banen kost.
Kunt u daar nader op ingaan?

Minister Dales Ik heb daarover al
het een en ander gezegd, omdat de
VUT weer gebruikt dreigt te worden
als een eenvoudige wijze om mensen
ergens uitgerangeerd te krijgen. Dat
vind ik maatschappelijk slecht. Het is
niet onwaar dat er behoefte zou
kunnen zijn aan vormen van VUT. Ik
heb dat ook erkend en als u alle
notulen hebt, kunt u het daarin lezen.
Wij hebben daarover ook gesproken.
Alleen gaan wij nu het pad op van
daarover nader te spreken en
plannen te ontwikkelen. Daarbij
komen die dingen opnieuw aan de
orde. Behalve de VUT-60 in de
huidige vorm is er nog niets gevallen.
Ik heb u gehoord. Ik heb ook
geantwoord dat ik er begrip voor heb

dat het wel eens extra moeilijk zou
kunnen zijn, maar dat ik ook niet wil
dat de uitstoot van ouderen en de
VUT als gemakkelijk middel om
werknemers uit te rangeren, verder
doorgaan.

Ik wilde nog even ingaan op de
aanbeveling om in het overleg per
overheidssector maatregelen tot
beperking van het ziekteverzuim te
bespreken. Dat is geaccordeerd en
verder nog niets. Maar het kabinet
wil inderdaad met ingang van 1992
jaarlijks 0,5% bezuinigen door
middel van beperking van het
ziekteverzuim. Het is ter voorberei–
ding hoogst nuttig, als de overheids–
werkgevers dit jaar vast verkennen.
Het gaat dan om alle overheidswerk–
gevers. De beperking van het
ziekteverzuim moet niet ergens op
grote afstand gebeuren. Naar mijn
vaste oordeel moet zij via het
lijnmanagement tot in de haarvaten
van de organisatie doordringen en
daarbij zal decentraal overleg
aangewezen zijn. Wij hangen dan niet
aan uniformiteit, maar wel aan
overleg en resultaat in de onder–
scheidene sectoren, eventueel bij
wijze van experiment.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Is de minister met mij van mening,
dat deze wens van het kabinet om in
I992 0,5% reductie ter zake van het
ziekteverzuim tot stand te brengen —
de minister-president zegt in de
brief, dat dit verzekerd moet zijn —
de facto betekent, dat het kabinet
dus wel moet inbreken in het
akkoord? Als dat in februari-maart
mee gaat spelen in de onderhande–
lingen, dan betekent het, dat het de
eerste drie maanden al verzekerd
moet zijn. Is dat zo?

Minister Dales: Dat is niet zo. Het
betekent niets anders dan een
nadere adstructie van een moeilijk
perspectief met betrekking tot de
onderhandelingen volgend jaar. Die
0,5% is, gezien de pogingen, die al in
de marktsector zijn ondernomen,
heel gering. Het behoeft niet tot
grote moeilijkheden te leiden.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Zegt de minister nu: het is alleen
maar een waarschuwing? Of is het
een dictaat?

Minister Dales: De onderhandelin–
gen zijn absoluut nog niet begonnen.
Die zullen in februari-maart plaats–
vinden. Op dit moment wil ik daarop

niet vooruitlopen. Ik wil kennis, die
dan een rol zal spelen in belastende
zin niet achterhouden. Dat heb ik al
enige malen gezegd.

De heer Linschoten (VVD): Wat
gebeurt er op 1 april volgend jaar, als
de taakstelling niet is gehaald? Gaan
dan de salarissen van het personeel
naar beneden...

De voorzitter: U moet wel kort zijn
in uw vraag.

De heer Linschoten (VVD): Ik ben
nog steeds kort.

De voorzitter: In dit debat tot nu toe
nog niet. Als u nu een poging wilt
wagen, zouden wij dat zeer apprecië–
ren.

De heer Linschoten (VVD): Ik was
al klaar geweest, als u mij niet
geïnterrumpeerd had.

De voorzitter: Mijn excuses.

De heer Linschoten (VVD): Wat
gebeurt er per 1 april volgend jaar?
Worden, als de taakstelling niet is
gehaald, de salarissen van het
personeel verlaagd of de budgetten
van de werkgevers?

Minister Dales: Ik ben niet voorne–
mens om dictaten uit te spreken. Ik
ben nimmer bereid geweest om
royaal op onderhandelingen vooruit
te grijpen met anderen die er niet bij
betrokken zijn. Ik onderhandel niet
over arbeidsvoorwaarden met de
heer Linschoten. Bovendien ben ik
geen vooruitziende geest. Helaas kan
ik de heer Linschoten niet bedienen
met een antwoord, dat hem zal
bevredigen.

De heer Linschoten (VVD): De brief
van de minister-president zegt, dat
de budgetten naar beneden gaan.
Kan de minister mij garanderen, dat
volgend jaar op 1 april, als die
taakstelling niet is gerealiseerd, in
ieder geval niet de salarissen van het
overheidspersoneel als gevolg
daarvan naar beneden zullen gaan?

Minister Dales: Ik garandeer u niets.
De salarissen van het overheids–
personeel zullen net als verleden jaar
een uitkomst zijn van onderhandelin–
gen tussen de minister van Binnen–
landse Zaken en de ambtenarencen–
trales.
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De heer Rosenmöller (Groen Links):
Ik begrijp het niet. De minister zegt,
dat zij geen garanties kan geven.
Overheidscentrales en wij, als Kamer
krijgen van de minister-president wel
degelijk klip en klaar de garantie...

De voorzitter: Wilt u kort en bondig
zijn en uw vraag stellen?

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Als die reductie niet plaatsvindt,
zullen de nominale salarissen niet
worden aangepast. Dat is toch een
dictaat?

Minister Dales: Ik denk van niet. Alle
elementen liggen nog niet op tafel.
Alle varianten zijn nog niet bespro–
ken. Ze zijn zelfs in het geringste nog
niet benaderd. Ik kan niet verder
gaan met betrekking tot voorspellin–
gen over 1 april I992.

De heer M. Zijlstra (PvdA): In de
brief van de minister-president staat
volstrekt helder, wat er gaat gebeu–
ren. "Praktisch betekent dit, dat ook
over dit half procent zekerheid zou
moeten zijn, alvorens het na 31
maart I992 tot verbetering van de
nominale salarissen kan komen." Dat
betekent toch, dat als er geen
maatregelen genomen kunnen
worden om het ziekteverzuim met
0,5% naar beneden te halen — dit is
een kwestie van werkgevers en
werknemers gezamenlijk, gelet op de
arbeidsomstandigheden — 0,5% in
mindering zal worden gebracht op de
loonruimte voor het jaar I992-I993?
Een andere conclusie is uit deze
passage niet te trekken.

Minister Dales Ik denk dat er sprake
is van een denkfout. Als de heer
Zijlstra zegt dat de terugdringing van
het ziekteverzuim in het samenspel
van werkgevers en werknemers moet
worden bezien, heeft hij groot gelijk.
Dat kan ook niet anders. Hier spreekt
dan ook niet een straffende werkge–
ver of iets dergelijks. Hier spreekt de
overheid tot de Kamer en zij doet
mededelingen over de te verwachten
financiële situatie die een duistere
wolk inhoudt voor de toekomstige
onderhandelingen.

De heer M. Zijlstra (PvdA): Maar als
het ziekteverzuim niet naar beneden
gaat, is de boodschap: wij gaan
0,5% korten op de loonruimte.

Minister Dales: Dan is de bood–
schap: dan hebben wij als werkgever

in de onderhandelingen een nieuw
probleem ter grootte van 0,5%.

De heer M. Zijlstra (PvdA): Neen, er
staat dat er dan gekort zal worden.

Minister Dales Er staat niets over
korten. Het gaat om een mededeling
aan de Kamer met betrekking tot de
te verwachten financiële situatie van
de overheid. Die mededeling wordt
door niemand betwist. Die medede–
ling is bovendien onmisbaar. Hoe het
precies zal uitwerken voor wat de
ministervan Binnenlandse Zaken
straks namens het kabinet wel en
niet zal kunnen doen, hoort men
alsdan.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! De minister zegt dat er
dan een onduidelijke situatie
ontstaat.

Minister Dales: Dat heb ik niet
gezegd.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Is de veronderstelling juist dat, als
onverhoopt die 0,5% ziekteverzuim
niet wordt gerealiseerd, het mogelijk
is dat aanpassing van de nominale
salarissen plaatsvindt?

Minister Dales: Wij zullen eerst de
economische ontwikkeling moeten
afwachten. Wij moeten afwachten of
het allemaal niet nog veel erger is.
Laten wij het ook eens van die kant
bekijken. Wij zijn doende, aan de
Kamer mede te delen dat wij grote
problemen hebben met betrekking
tot de financiële situatie. Tal van
maatregelen moeten worden
getroffen; wij hebben er ook
vanmiddag over gesproken. Een van
die maatregelen houdt in dat, willen
wij komen met een bod zoals het tot
dusverre is gedacht, ook dit pro–
bleem nog moet worden opgelost.
Dat is de mededeling. Daaraan kan
men conclusies verbinden zoveel
men wil; ik ga nu niet verder dan de
stelling dat dit geen onduidelijkheid
is maareen onheilvolle mededeling.
Men zou kunnen spreken over een
donderwolksituatie. Nadere differen–
tiatie vind ik op dit moment echt niet
reëel.

De voorzitter: Ik meen dat in deze
termijn dit punt nu van alle zijden is
belicht en dat men zo langzamerhand
in herhalingen vervalt. Ik verzoek de
minister, haar betoog te vervolgen.

Minister Dales: Voorzitter! De heer
Zijlstra vraagt hoe de 0,4% inciden–
teel, genoemd in de brief van de
minister-president, zich verhoudt tot
het jaarlijkse incidenteel van de
overheid. Voorop zij gesteld dat de
3,4% verhoging structureel is, dus
geen eenmalig of incidenteel karakter
draagt. Het woord "incidenteel"
wordt overigens in verschillende
betekenissen gebruikt. Deze
betekenis van het woord is een
andere dan die van het zogenaamde
"jaarlijkse incidenteel", hetgeen bij
de ministeries is gebudgetteerd op
0,75% Er is hier sprake van verwar–
ring als gevolg van de verschillende
betekenissen van één en dezelfde
term. Dat is heel vervelend, moet
eigenlijk niet kunnen maar gebeurt
toch.

Voorzitter! Vervolgens kom ik op
het model voor de arbeidsvoorwaar–
denonderhandelingen in de verdere
toekomst. Blij ben ik met de positieve
houding die de verschillende
woordvoerders hebben ingenomen
ten opzichte van mijn voorstellen
voor dit overlegstelsel. Graag
beantwoord ik nu een aantal
specifieke vragen over dit onder–
werp. Mevrouw Scheltema vraagt of
rijks– en gemeentepolitie onder één
sector vallen. Het antwoord is:
jazeker. Valt onder de sector
burgerlijk rijkspersoneel ook het
burgerpersoneel van Defensie? Dat is
op dit moment inderdaad het geval
maar overwogen wordt, dit personeel
onder de sector Defensie te laten
vallen. Die mogelijkheid wordt nu
besproken.

Gevraagd is voorts hoe de indeling
in sectoren op rijksniveau zich tot een
eventuele civil service verhoudt. Bij
invoering van een civil service kan ik
niet uitsluiten dat de indeling in
sectoren op rijksniveau inderdaad
opnieuw ter discussie komt. Je kunt
niet alles extrapoleren en dan nog
steeds een gaaf model overhouden.
Ik wijs erop dat de sector onderwijs
niet ook het personeel van het
ministerie bevat. Dat zult u geweten
hebben.

Dan heeft de Zijlstra gevraagd naar
de positie van het personeel in
overheidsziekenhuizen. Hij pleit voor
instelling van een aparte sector. De
positie van deze groep verdient
inderdaad speciale aandacht. Binnen
het sectormodel is er ruimte voor het
onderling afstemmen van binnen
verschillende sectoren bestaande
homogene groepen. Het personeel
van overheidsziekenhuizen is
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inderdaad zo'n homogene groep.
Afstemming van het arbeidsvoor–
waardenoverleg zal in het werkgever–
soverleg geschieden. Een werkgroep
is verder bezig met mogelijkheden en
wenselijkheden van verdere privatise–
ring en derhalve aansluiting bij de G
en G-sector te onderzoeken.

De heer Van der Vlies vroeg om
samen met mijn ambtgenoot van
Onderwijs en Wetenschappen na te
gaan of binnen de sector onderwijs
een verdere decentralisatie met
name in de richting van de instellin–
gen van hoger en wetenschappelijk
onderzoek in het onderwijs mogelijk
en wenselijk is. Ik ben hiertoe gaarne
bereid.

Mevrouw Scheltema vroeg naar de
integrale budgettering in het kader
van het overlegstelsel. Ten principale
ben ik van mening dat integrale
budgettering uiteindelijk de voorkeur
verdient. Echter, een dergelijke
aanpak is niet zonder vergaande
consequenties, ook ten aanzien van
het budgetrecht van uw Kamer dat
wij zeer hoog achten en op generlei
wijze willen aantasten. Het vereist
naast een zekere afbakening, daar
waar apparaatskosten een duidelijk
programmakarakter hebben en naast
besluitvorming in het kabinet, ook
instemming van de Staten-Generaal
en een wijziging van de Comptabili–
teitswet.

Ik ben inderdaad voornemens om
met u bijvoorbeeld in een gecombi–
neerde vergadering van de Commis–
sie voor ambtenarenzaken en die
voor de rijksuitgaven hierover
expliciet van gedachten te wisselen.
Hoewel ik het ten principale eens ben
met de integrale budgettering, meen
ik dat de normalisering van het
overlegstelsel hierop niet hoeft te
wachten, al kunnen bepaalde zaken
naar voren worden geschoven,
voordat andere finaal geregeld zijn. Ik
geef dat ook in mijn brief aan.

De heer Schutte (GPV): U sugge–
reerde, evenals in uw brief, een
gesprek met de beide kamercommis–
sies. Moet ik hieruit afleiden dat u
voornemens bent de Kamer nog
nadere stukken te doen toekomen,
alvorens een gesprek plaatsvindt? Ik
denk dat er op basis van alleen dit
stuk onvoldoende materiaal in zit.

Minister Dales Dit stuk zou voor
beide commissies geagendeerd
kunnen worden. Ik ging ervan uit dat
er altijd iets voor een nieuwe
commissievergadering wordt

gezonden. Ik neem echter in dank uw
suggestie aan dat er vergaderd kan
worden op basis van het materiaal
dat er ligt.

De heer Schutte (GPV): Ik heb het
omgekeerd bedoeld. Ik meen dat dit
globale stuk weinig handvat biedt om
een concrete discussie te voeren.

Minister Dales: Dat vond ik ook Er
zal dus iets naders moeten komen.

De heer Rosenmöller vroeg hoe de
budgetten van de verschillende
sectoren vastgesteld worden. In
beginsel zullen de arbeidsvoorwaar–
denmandaten van de sectoren, die
deel uitmaken van de rijksoverheid,
evenredig moeten worden vastge–
steld. Correcties zijn daarop alleen
mogelijk in verband met evidente
mefficiency en evenredige arbeids–
knelpunten. Overigens zijn dit
elementen van het model die in
studie en bespreking zijn, maar nog
finaal aanvaard moeten worden door
het kabinet. U moet mij daarop niet
nu al willen vangen.

Mevrouw Scheltema vroeg naar de
toekomst van de schalenstructuren
en de systemen van functiewaarde–
ring in zo'n model. In een sectoren–
model is het mogelijk dat tussen
verschillende sectoren, verschillende
salarisontwikkelingen ontstaan. Een
verplichte standaard op het gebied
van functiewaardering en geharmoni–
seerde schalenstructuur staat
hiermee op gespannen voet. Ik meen
echter dat de salarisstructuur van de
ambtelijke politieke en semi-politieke
topfuncties moet blijven bestaan en
als ijkpunt blijft fungeren voor de
overige bezoldigingsindelingen.

De heer Linschoten heeft gevraagd
hoe ik denk over een stichting van de
arbeid voor de overheid. In de eerste
jaren van een sectormodel zullen de
onderhandelingen over de pensioen–
afspraken en de sociale zekerheid
nog centraal zijn. Hij heeft dat zo
begrepen; hij vindt dat juist. Ook
indien de gedachtenontwikkeling
over deze onderwerpen ertoe leidt
dat hierover sectoraal onderhandeld
kan worden, zal er op centraal niveau
toch nog een forum nodig zijn waarin
partijen met elkaar van gedachten
kunnen wisselen. Ik ben inderdaad
van plan om te gelegener tijd met
mijn overlegpartners nader van
gedachten te wisselen over het tot
stand komen van een dergelijk forum,
waarbij zich inderdaad al een
vergelijking met de Stichting van de
arbeid heeft opgedrongen.

Hoe kan, zo vroeg de heer
Rosenmöller, het sectorenmodel in
de praktijk worden ingevoerd? Ik heb
in mijn brief aangegeven dat de
voorkeur van het kabinet ernaar
uitgaat om per sector naar het
sectorenmodel te groeien. Eind deze
maand zal het kabinet een beslissing
nemen over een meer concrete
invulling van deze fasegewijze
invoering van het voorstel. Er zal naar
gestreefd moeten worden dat met
ingang van de arbeidsvoorwaarden
1992, sectoren die daartoe bereid en
in staat zijn, zelfstandig onderhande–
lingen kunnen voeren. Ik verwacht
dat de sectoren defensie en burger–
lijk rijkspersoneel en politie daartoe
dan in staat zijn.

De heer Linschoten heeft nog
gesproken over de wenselijkheid van
een formeel wettelijke vastlegging
van het overlegstelsel. Dat is nu wat
prematuur. Het overlegstelsel is
namelijk met de in gang gezette
beweging naar een sectorenmodel
nog te zeer in beweging om nu al
hoofdlijnen wettelijk te kunnen
vastleggen. Het zou ontwikkelingen
kunnen blokkeren. Dat is onwenselijk.

Ik ben er, overigens met plezier,
toe overgegaan, ook op wens van de
centrales, om het neerleggen van het
overeenstemmingsvereiste in
regelgeving te bevorderen. Daarbij
wordt aan een AMvB met voorhang–
procedure gedacht, zodat het èn
wijzigbaar is — dat moet het wel
blijven — èn vastligt èn onder uw
aandacht blijft. Op het ogenblik denk
ik niet aan verdere regelgeving ter
zake.

De heer Linschoten (VVD): Dat is
jammer, want de Kamer heeft in het
kader van haar budgetrecht juist bij
het overeenstemmingsvereiste een
bepaalde rol. Zo'n regeling betekent
dat het salaris, als er geen nadere
afspraken zijn, in ieder geval het
daaropvolgende jaar moet worden
doorbetaald. Als dit soort regelingen
tot stand komen, vindt mijn fractie
het noodzakelijk dat ook de wetgever
daarover in formele zin zijn zegje
doet.

Minister Dales Dat vind ik ook.

De heer Linschoten (VVD): Dit is bij
uitstek iets wat bij wet in formele zin
geregeld moet worden en niet bij
AMvB.

Minister Dales: Ik sprak alleen nog
maar over één element, en wel het
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overeenstemmingsvereiste. Ik had
het in dat verband over een AMvB
met een voorhangprocedure. De
aanvaarding daarvan is gebonden
aan de instemming van de Kamer.
Dat lijkt mij niet strijdig met uw wens,
mijnheer Linschoten, waarmee ik het
overigens eens ben. Zoiets moet je
niet zo maar langs de Kamer laten
glippen.

Voorzitter! Er is naar geïnformeerd
hoe ik de desbetreffende motie-Pau–
lis van zins ben uit te voeren. Ik
herhaal wat ik in het debat van
enkele maanden geleden heb
uitgesproken: ik voel mij door die
motie zeer gesterkt in mijn beleids–
voornemens. Ook nu weer beschouw
ik de inbreng van de heren Zijlstra en
Paulis als een aanmoediging om op
de ingeslagen weg voort te gaan.

Tegelijkertijd dient wel te worden
bedacht, dat een grootschalige
aanpak, zoals ik die indertijd heb
geschetst, een soort grand design,
mede met het oog op de vele
problemen en gevoeligheden op dit
terrein — daar weet ik nu wat meer
van dan toen — niet van de ene op
de andere dag tot stand kan worden
gebracht. Het probleem dat door de
heer Sonnevelt naar voren is
gebracht, maakt zeker deel uit van de
door mij gewenste integrale aanpak.
Gezien het prille stadium waarin een
en ander zich nog bevindt en gezien
het feit dat de gesprekken en de
onderhandelingen met de diverse
betrokken partijen nog moeten
worden gestart, waar wij nu ove–
rigens vlak voor staan, lijkt het mij
niet gewenst om nu reeds op
onderdelen een voorschot te nemen.
Dat zou alleen maar weer misver–
standen kunnen kweken.

Ik ben het eens met de heer Paulis,
als hij zegt dat er een eind lijkt te zijn
gekomen aan de mogelijkheden om
via het ABP bij te dragen aan de
oplossing van de budgettaire
problematiek van het Rijk. Ik heb dat
trouwens ook heel goed van de
Kamer begrepen bij de behandeling
van de laatste uitnamewetten. Ik ben
voornemens, de Kamer nog voor het
zomerreces in een brief nader te
informeren over mijn plan van aanpak
en zo mogelijk over het daarbij
passende tijdschema. Dit acht ik zelf
gewenst, maar er zijn nog heel wat
meer partijen en personen bij
betrokken.

De maatregelen van de overheid in
het kader van de arbeidsongeschikt–
heid zijn vorig jaar aangekondigd en
waar mogelijk uitgevoerd dan wel in

uitvoering genomen. De Tweede
Kamer kan de toegezegde voort–
gangsrapportage op zeer korte
termijn verwachten. Wij zijn er in de
ministerraad vrijwel doorheen. Als
een element nog niet ver genoeg is,
kan de Kamer de rest krijgen. Het is
een groot pakket.

Ik kom bij het voorstel van de heer
Pont over het inleveren van ziekteda–
gen. Laten wij wel wezen: de heer
Pont spreekt niet dan nadat ik het
weet en ermee instem. Zijn voorstel
is een sympathleke gedachte, die al
een tijdje geleden in het kader van de
ministerraad, niet in de hele raad,
besproken is. Zijn opmerkingen zijn
interessant en van waarde; zij
hebben nog niet tot besluiten geleid,
maar liggen nog wel in de race om
zover te geraken. Het is overigens
duidelijk dat deze aanpak slechts één
kant van de medaille is. Ik stel mij
voor dat wij maatregelen zowel in de
arbeidsvoorwaardelijke sfeer als in de
managementsfeer zullen moeten
treffen, zoals geïntensiveerde inzet
van bedrijfsgezondheidszorg,
verbetering van arbeidsomstandig–
heden en veel meer verantwoordelijk–
heid van het kleine management. De
Kamer wordt erover geïnformeerd.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Mag ik hieruit de conclusie trekken
dat het idee over de twee wachtda–
gen, dat de minister-president met
zoveel verve bracht in het debat over
de Tussenbalans, van tafel is?

Minister Dales: Er is in principe
helemaal niets van tafel. Zeker is het
idee niet van tafel dat je in een uitruil
zoals door de heer Pont aangegeven,
interessante resultaten kunt bereiken.
Het is ook niet van tafel in die zin dat
ik het de Kamer als een besluit van
de minister kan aanbieden

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Erkent u dat er een verschil is met
wat de minister-president in het
debat over de Tussenbalans gezegd
heeft? Hij heeft het niet zomaar als
een voorstelletje genoemd, maar met
kracht gezegd dat dat middel zal
worden ingezet. Wij komen het tot op
heden nog niet tegen en ik heb
gevraagd of het op sectoraal niveau
komt. Er is een wezenlijk onderscheid
met datgene wat de heer Pont
voorgesteld heeft en wat al dan niet
in de ministerraad besproken is. Dat
houdt in dat er iets wordt verhoogd,
waar vervolgens wat vanaf wordt
gehaald. Het laatste vindt u interes–

sant. Daarom vraag ik u of het eerste
minder interessant is dan wel van
tafel is.

Minister Dales Dat is inderdaad een
andere vraag. Ik was aan het
antwoorden op de vraag van de heer
Zijlstra over de uitlatingen die de
heer Pont mocht doen in de ruimte
die hlj heeft als ambtenaar van
Binnenlandse Zaken. Hierop aanslui–
tend deelde ik u mede dat van al die
elementen nog niets vaststaat, zeker
niet voor zover zij in decentraal
overleg thuishoren. Misschien heeft
dit al ergens een aanvang genomen,
maar wellicht nog nergens, want er is
nog nauwelijks tijd voor geweest. De
Kamer krijgt het allemaal terug en
ziet het dan vanzelf wel. Het moet
allemaal, zoals gebruikelijk is, door
de zeef van de ministerraad en dan
krijgt de Kamer op een gegeven
moment een kabinetsstandpunt.

De heer Zijlstra heeft naar de
ziekteverzuimcijfers gevraagd. Een
van de grote lastigheden waarmee
wij zitten, is dat op dit moment geen
ondubbelzinnige cijfers te geven zijn.
Er zijn wel cijfers te geven, maar ik
beschik op dit moment niet over
zonder meer te vergelijken cijfers van
de gehele rijksoverheid. Op dit
moment heb ik wel een uniforme
opzet van ziekteverzuimregistratie in
voorbereiding. Deze is op het niveau
van de ministerraad in discussie en
er moet haast mee gemaakt worden.
Ik hoop en streef ernaar dat zij aan
het eind van 1991 operationeel is en
dat wij in 1992 op een veel minder
lompe wijze dan nu, omdat wij de
verschillen niet echt goed kunnen
waarderen, de cijfers van de
gewenste daling van het verzuim
kunnen vaststellen. Het is echt
dringend nodig. Overigens kan ik wel
zeggen, dat op grond van de mij
bekende cijfers van departementen
het ziekteverzuim bij de rijksoverheid
op 8,6% gesteld kan worden.

In het debat over de grote
efficiency heb ik reeds gezegd, dat
de lijn die het kabinet voor ogen staat
behelst, dat gaandeweg elementen
van de bestuursdienst geëffectueerd
zullen worden. In dit stadium kan ik
nog niet aangeven hoe ver wij
daarmee in Nederland willen gaan.
De richting is wel duidelijk. Het gaat
om het beperken tot kerntaken, het
gaat om decentralisatie van rijksta–
ken en om verzelfstandiging van
uitvoerende diensten. Een en ander
kan uiteindelijk van invloed zijn op de
status van het overheidspersoneel.

Tweede Kamer Centraal akkoord/overlegstelsel
8 mei 1991
TK78 78-4404



Dales

Het heeft echter mijn voorkeur om
daarover te gelegener tijd te oordelen
en ons niet in een te vroeg stadium
te vermeien met gedachten, die
bovendien bij het personeel en de
centrales zeer gevoelig liggen.

D

De heer M. Zijlstra (PvdA):
Voorzitter! Ik dank de minister voor
haar uitvoerige beantwoording, maar
ook na de uitleg ben ik toch nog
steeds van mening, dat de brief, die
een beslag legt op de middelen voor
het arbeidsvoorwaardenoverleg voor
het volgende jaar, ongelukkig is. Niet
ontkend kan worden, dat er kennelijk
over de 0,5% een interpretatiever–
schil is tussen de Kamer en de
minister. Echter, gelet op de manier
waarop de brief is geschreven, houd
ik het erop dat dit er inderdaad toe
leidt, dat het simpelweg ten koste
gaat van de loonruimte voor het
volgende jaar, als maatregelen tot
beperking van het ziekteverzuim niet
slagen. In de brief van de minister–
president wordt de vergelijking
getrokken met de korting op het
Gemeente– en het Provinciefonds.
Maar werkgevers in die sectoren
hebben dan de keuze om te korten
op het volume — dat geldt ook voor
de G en G-sector - dan wel op de
beschikbare ruimte voor lonen.
Volgens de brief van de minister-pre–
sident is die keuze er niet. Daarin
staat, dat het ten koste gaat van de
loonruimte als wij er niet in slagen
om het ziekteverzuim 0,5% te laten
dalen. Uit de opmerkingen van de
minister heb ik begrepen, dat het
ziekteverzuim 8,6% is. Ik wil erop
wijzen, dat het ziekteverzuim het
vorige jaar in Nederland gemiddeld
9,1 % was. Kennelijk ligt het 0,5%
lager dan gemiddeld in Nederland
het geval was. Ik blijf erbij, dat die
brief geen gelukkige bijdrage levert
aan het arbeidsvoorwaardenoverleg
voor het volgende jaar.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Mag ik daaruit ook concluderen, dat
u eigenlijk zegt, dat de brief beter
niet geschreven had kunnen worden?

De heer M. Zijlstra (PvdA): Ik houd
er niet van om tegen mensen te
zeggen, dat zij geen brieven mogen
schrijven. Wat mij betreft, mag
iedereen brieven schrijven. Alleen
staat het de Kamer vrij om een
oordeel te geven over de inhoud van
die brieven. U hoort mij niet zeggen,

dat de minister-president die brief
niet had mogen schrijven. Ik vind het
echter weinig gelukkig.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Ikvraag u om de politieke uitspraak
te doen, dat die brief beter niet
geschreven had kunnen worden.

De heer M. Zijlstra (PvdA): Ik doe
de hele middag al aan politiek en ik
heb u meegedeeld hoe de Partij van
de Arbeid over de inhoud van deze
brief denkt. Ik heb er geen behoefte
aan om te zeggen dat iemand geen
brieven mag schrijven. Ik vind dat
overbodig. Het is echter volstrekt
helder wat het standpunt van de
Partij van de Arbeid met betrekkmg
tot de inhoud van deze brief is.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Wij praten langs elkaar heen.
Niemand zegt hier dat iemand niet
een brief mag schrijven. Het gaat om
de vraag of het niet beter zou zijn
geweest dat die brief niet was
geschreven. U zegt zelf ook: het is
een ongelukkige brief en daarmee
wordt een zware hypotheek op de
onderhandelingen van volgend jaar
gelegd.

De heer M. Zijlstra (PvdA):
Voorzitter! Deze discussie leidt tot
een herhaling van zetten. Ik vind niet
dat wij dat moeten doen. Ik heb er
geen behoefte aan om uit te spreken,
dat een brief niet geschreven had
mogen worden. Het enige wat ik wil
zeggen is, dat ik niet gelukkig ben
met de inhoud van de brief.

De heer Linschoten (VVD):
Concreet betekent dat, dat de Partij
van de Arbeid de laatste zin van de
brief inhoudelijk niet voor haar
rekening wenst te nemen.

De heer M. Zijlstra (PvdA): Ik heb
een– en andermaal glashelder, ook bij
interruptie, gezegd wat ik van deze
passage vind. Het lijkt mij, dat ons
standpunt voldoende duidelijk is.

De voorzitter: U kunt uw betoog
vervolgen, want wij komen tot een
herhaling van mededelingen.

De heer M. Zijlstra (PvdA):
Voorzitter! Ik wil vervolgens een
opmerking met betrekking tot de
VUT-problematiek maken. In het
akkoord staat dat de 260 mln. die
gemoeid is met de 60-jarigen-VUT-
maatregel het volgend jaar toevalt

aan het decentraal overleg. Betekent
dat nu, dat per sector besloten kan
worden om de VUT-leeftijd op 60
jaar te handhaven? Ik begrijp dat dit
het geval is, gelet op de opstelling
van het akkoord.

De minister zegt, dat de VUT om
allerlei overwegingen niet in deze
vorm gehandhaafd moet worden. De
lijkt enigszins in strijd met het
bereikte akkoord. Daarin wordt
namelijk de mogelijkheid om de VUT
voor 60-jarigen te handhaven open
gelaten, zij het op decentraal niveau.
Hoe ernstig zijn de bezwaren van de
minister? Stel dat de werknemersor–
ganisaties zeggen, dat zij bereid zijn
om voor de VUT te betalen en die te
betrekken bij de beoordeling van de
ruimte voor het arbeidsvoorwaarden–
overleg. Zal de minister om allerlei
maatschappelijke redenen dan
zeggen: dat moet niet? Is dit het
standpunt van de minister? In dit
verband denk ik ook aan het volgen–
de, gelet op de rol van de werkgever.
Verwacht de minister niet dat de VUT
heel hard nodig zal zijn om tot een
verantwoord sociaal beleid te kunnen
komen, gelet op wat er bij de
rijksdienst in het kader van de
decentralisatie en de grote efficien–
cy-operatie gaat gebeuren?

D

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Voorzitter! Ik dank de minister voor
de zorgvuldige beantwoording voor
zover het het toekomstig arbeids–
voorwaardenoverleg betreft. Ik heb
hierover geen nadere vragen meer.
Wel kom ik nog even terug op het
akkoord dat onlangs met de centrales
werd gesloten en op de brief van de
minister-president te dien aanzien.

Nog steeds heb ik geen antwoord
gekregen op mijn vraag waarom het
nu juist de minister-president moest
zijn die dit de Kamer moest schrijven.
Waarom heeft de minister dat niet
zelf gedaan? Wat was de diepere
reden daarvoor? Kwam dit niet
geheel overeen met haar portefeuil–
le? Hierover wil ik graag meer
duidelijkheid. Het is nog steeds een
mistige zaak. Ook voor de centrales
is het niet prettig te moeten merken
dat, nadat met de minister van
Binnenlandse Zaken een akkoord is
gesloten, vervolgens de minister-pre–
sident namens de minister van
Binnenlandse Zaken, maar ook
namens de minister van Financiën
en, naar ik aanneem, het hele kabinet
in een brief iets anders schrijft. Met
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het oog op de toekomstige onder–
handelingen is het uitermate
belangrijk, dat uitgelegd wordt
waarom deze brief door de minister–
president is geschreven.

Vervolgens kom ik toe aan de
beantwoording door de minister van
de concrete vraagpunten die hier,
naar aanleiding van de brief, aan de
orde zijn geweest. Mij is uit haar
antwoord duidelijk geworden dat zij
echt op het laatste moment alleen
een globaal voorbehoud heeft
gemaakt ten aanzien van de 0,4%
loonruimte voor het volgend jaar. Dat
moet worden beschouwd als een
voorbode van zwarte wolken die
volgend jaar boven de onderhande–
lingen zullen gaan drijven. Dat was
één punt. Dat voorbehoud is niet
gemaakt ten aanzien van het
ziekteverzuim. De reden daarvoor is,
dat de kaderbrief dat op het allerlaat–
ste moment nodig maakte. Ik vind
het uiterst merkwaardig dat dit na
twee dagen opeens duidelijk is. Als
de minister gevraagd wordt wat de
passage over het ziekteverzuim
precies inhoudt, wordt het heel
mistig. Zijn dat die donderwolken die
boven die andere 0,4% hingen? Ik
kreeg de indruk dat dit iets meer is.
Over die 0,4% moet wat meer
zekerheid worden gekregen. De
minister zei dat het geen dictaat is.
Een waarschuwing is het ook niet.
Misschien moest zij zelfs wel zeggen
dat het volgend jaar allemaal veel en
veel erger zal worden. Ik zie alleen
maar de donkere wolken, de
duisternis en de mist toenemen.
Waarom is die brief überhaupt
geschreven, als het zo onduidelijk is
hoe zwaar de hele situatie in
Nederland volgend jaar bij de
onderhandelingen zal zijn? Door de
brief op deze manier te formuleren
en duidelijkheid te suggereren, doet
zij onrecht aan. De minister doet
alsof het duidelijk is waarmee men in
de onderhandelingen van het
volgende jaar rekening moeten
houden. Ondertussen twijfelt zij en
zegt dat hierover gesproken kan
worden, omdat het geen dictaat is.
Ondertussen voorziet zij andere
duistere wolken. Waar zijn wij dan
mee bezig! Mijn fractie kan zich in
deze brief niet vinden. Een en ander
verdraagt zich niet met de moderni–
sering van het overleg waarmee wij
bezig zijn. Dit soort dictaten worden
niet heel strak vooruit opgelegd. Wij
accepteren de interpretatie van die
brief ook niet en wij willen die voor
niet geschreven houden.

D

De heer Schutte (GPV): Voorzitter!
Ik dank de minister voor haar
antwoord. Kan zij nog reageren op
mijn opmerking over het element in
de overeenkomst: werk boven
inkomen? Er is sprake van een
combinatie van een aantal afspraken
in de overeenkomst, die naar mijn
gevoel het karakter dragen dat het
werk boven inkomen aardig in de
knel dreigt te komen.

Dan de veelbesproken brief van de
minister-president. Die brief was
volgens de minister bedoeld om de
Kamer te informeren over de
betekenis van de overeenkomst voor
de meerjarenraming. Dat sluit ook
aan bij datgene wat de minister-pre–
sident hierover zelf heeft gezegd in
zijn brief van 25 april aan de ACOP.
Dat is niet onduidelijk. De woorden in
die brief zijn zo helder dat elke zin
daarin, zowel in deze Kamer als
daarbuiten, zo ongeveer tot kritiek
heeft geleid. Ik moet constateren dat
ook het antwoord van de minister die
helderheid niet erg heeft vergroot. Ik
heb al gezegd dat ik het met de
zakelijke mhoud van die brief eens
ben. Wij moeten ook constateren dat
het de inhoud van de overeenkomst
als zodanig niet direct beïnvloedt.
Het legt alleen een hypotheek op. De
algemene conclusie die ik wil
trekken, is dat de minister-president
er beter aan zal doen om het in het
vervolg aan de vakminister over te
laten, de Kamer te informeren over
de betekenis van besluiten waarvoor
het kabinet de verantwoordelijkheid
heeft aanvaard.

D

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! Ik dank de minister voor
haar antwoorden. Zij begon haar
betoog met een relativering van het
percentage van 3,4 die in punt 1 van
het akkoord staat. Wij kunnen daarin
meegaan, maar dat werpt toch ook
een wat andere blik op de brief van
de minister-president. Daarin wordt
een relatie gelegd tussen de 3,4% en
de 3% die vermeld is in de Miljoe–
nennota. Ik heb die Miljoenennota bij
mij. Er staat in dat de contractloon–
stijging in 1991 in ieder geval niet
meer moet bedragen dan de 3% die
nu nog voor 1990 wordt verwacht. Is
de contractloonstijging in 1991 niet
gewoon 2,85% en is er derhalve niet
sprake van min 0,15 in plaats van
plus 0,4? Wij praten hier over 1991.

Dat gebeurt ook in de veelgeprezen
Miljoenennota, waar nu zoveel over
te doen is, omdat de generieke
salarisverhoging 3,4% is. Graag krijg
ik een heel helder antwoord van de
minister. Wij zitten hier dicht bij de
sleutel voor de oplossing van het
probleem.

Voorzitter! Ik vind dat de minister
over het ziekteverzuim een hoop mist
creëert, terwijl de minister-president
klip en klaar zegt hoe het erop staat.
De heerZijlstra heeft zijn uitspraken
daarnet geciteerd. Deze situatie is
onverkwikkelijk. Het is in strijd met
het open en reëel overleg dat wij
wensen te voeren, het is terug naar
het dingistische model. Dat is
onwenselijk. Als werkgever mag je
best iets zeggen. Als je het doet,
moet dat niet alleen tegen het
parlement, maar ook tegen de
partijen waarmee je CAO's hebt af te
sluiten. Ik leg de Kamer hierover een
uitspraak voor.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de door de
minister-president aan de Kamer
gestuurde brief van 19 april jl.
(21800-VII, nr. 24) over de nieuwe
ambtenaren-CAO als niet geschreven
te beschouwen en de Kamer daarvan
schriftelijk op de hoogte te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Rosen–
möller, Linschoten en Scheltema-de
Nie. Naar mij blijkt, wordt zij voldoen–
de ondersteund.

Zijkrijgtnr. 27 (21800-VII).

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! Ik sluit mij aan bij de
vraag van collega Schutte over de
kwestie "werk boven inkomen". Ik
zou daar graag nog iets naders over
horen van de minister.

Ik sluit af met de VUT voor
60-jarigen. Ik krijg sterk de indruk dat
de minister het idee heeft dat de VUT
te allen tijde ter discussie gesteld
moet worden. In het bedrijfsleven
kan het anders zijn, maar mede
gezien de problematiek van de
rijksoverheid, kan de VUT bijdragen
aan een sociale oplossing van een
probleem dat al de nodige spanning
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zal gaan opleveren. Als de VUT
steeds ter discussie wordt gesteld,
wordt het paard achter de wagen
gespannen. Dan is sprake van
contraproduktiviteit.

D
De heer Paulis (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Wij hebben naar een
boeiende uiteenzetting geluisterd
over ontstaan en duiding van de brief
van de minister-president die ons
mede namens de minister van
Binnenlandse Zaken is geworden. Ik
vroeg mij af waar deze discussie mij
aan deed denken. Opeens wist ik het:
Kafka, loepzuiver Kafka. Meer zeg ik
hier niet van.

Minister Dales Zou de heer Paulis
mij een nadere locus classicus
kunnen geven? Aan welk boek moet
ikdenken?

De heer Paulis (CDA): Ik doel op de
discussie zoals zij zich heeft afge–
speeld. Het was verwarrend, onzuiver
en bureaucratisch. Vergelijkbare
beelden ben ik bij Kafka tegengeko–
men.

Ik kom op de status van de
ambtenaar. De minister heeft terecht
gezegd dat dit een moeilijk en
gevoelig punt is. Zij heeft ook gezegd
dat er nadere studie nodig is. Ik stem
daar volledig mee in. Ik vraag haar
wel of zij kan zeggen hoe haar
voorstelling is van de manier waarop
het proces vorm kan krijgen. Hoe kan
die studie plaatvinden? Op welke
wijze denkt de minister hierover
nader met de Kamer van gedachten
te wisselen?

Ik ben erg blij met de reactie van
de minister inzake het ABP. Het is
een majeur punt waar wij het
volstrekt over eens zijn. Een goede
zaak! Flink doorgaan!

D

De heerTerpstra (CDA): Mijnheer
de voorzitter! De CDA-fractie heeft
grote waardering voor de waarderen–
de woorden die de minister heeft
gesproken over de gedachte van de
heer Linschoten om ook in de
collectieve sector een stichting van
de arbeid-achtige constructie na te
streven. Daarnaast spreken wij de
hoop uit dat de waardering van de
VVD-fractie voor deze nieuwe
stichting van de arbeid aanmerkelijk
groter mag zijn dan de waardering

die de VVD-fractie heeft voor de
reeds bestaande Stichting van de
arbeid.

De heer Linschoten (VVD): De heer
Terpstra doet dat vaker.

De heer Terpstra (CDA): Nee, ik doe
het nu voor de eerste keer.

De heer Linschoten (VVD): Ik heb
gevraagd, hoe de minister aankijkt
tegen het ontwikkelen van een
instituut, zoals de Stichting van de
arbeid, in de overheidssector. Ik heb
met belangstelling het antwoord
gezien, maar ik heb nog steeds de
opvatting van mijn fractie daarover
niet gegeven.

De heer Terpstra (CDA): Ik had niet
gedacht dat een partij iets voorstelt
waar zij zelf tegen is, maar het is
inderdaad mogelijk.

Het overeenstemmingsvereiste
vinden wij de kern van het nieuwe
overlegstelsel, en wij kunnen ons
goed vinden in de gedachte van de
minister om dat voorlopig in een
AMvB op te nemen. Later kunnen we
dan nog discussiëren over een
eventuele verdergaande wettelijke
regeling.

Ten aanzien van alle interrupties
van collega's over de inhoud van
brieven die al of niet gewenst
geschreven zouden zijn, is het mij
opgevallen dat dezelfde sprekers zich
wel hebben uitgesproken voor het
nieuwe overlegstelsel, met een
overeenstemmingsvereiste, en in de
interrupties de indruk wekten dat ze
die gedachte alweer vergeten waren.
De minister was die gedachte niet
vergeten, en daarom kon ik mij daar
helemaal in vinden.

Ik wil een vraag die ik in eerste
termijn heb gesteld, herhalen, en wel
over de werkgeversvorming in de
overheidssector. Die vraag is gericht
op het feit dat wij nog overleg
hebben met sectoren van het
onderwijs. Hoe ziet de minister
voorlopig de vorming van de
werkgever in het onderwijs? Is dat de
minister van Onderwijs en Weten–
schappen, en welke rol speelt daarin
het bijzonder onderwijs ten aanzien
van bestaande besturen? Worden zij
geacht, werkgever te worden?
Gaarne een indicatie van de minister.

D

De heer Linschoten (VVD):

Mijnheer de voorzitter! Ik vind dat de
minister, en met haar het kabinet,
wat te gemakkelijk wegkomt met al
het gedoe dat is veroorzaakt. De
minister heeft met geen woord
gerept over het gegeven dat zij door
het kabinet, nadat er een concept–
overeenkomst was, is teruggestuurd
naar het overleg met de mededeling
"Het is allemaal toch net een beetje
te duur. Bent u bereid, in dit informe–
le overleg met mij nog enige
nuanceringen of aanpassingen te
overwegen?".

Voorzitter! Ik moet uit de loop der
dingen vaststellen dat de centrales in
dat informele overleg daartoe niet
bereid waren, en dat toen de
bewindslieden maar hebben
besloten, de overeenkomst te
ondertekenen en later aan de Kamer
te melden, hoe dat uitgelegd moet
worden. Daarmee zijn wij als Kamer
op het verkeerde been gezet. Ik ben
er bij mijn beoordeling van de hele
situatie van uitgegaan, dat het
kabinet zich gehouden wist aan de
afspraken die met de centrales van
overheidspersoneel waren gemaakt.
En toen er een brief kwam, die er wat
anders uitzag dan de inhoud van die
afspraken, en wij de notulen lazen
van de vergaderingen, dacht ik dat er
op het punt van de informatie aan de
Kamer iets mis was. Uit het antwoord
van de minister blijkt nu dat aan de
informatie van de Kamer niets
ontbreekt, maar dat de minister van
Binnenlandse Zaken, het kabinet, de
bonden voor overheidspersoneel
voor het lapje heeft gehouden, dat
hier in deze brief wel staat wat de
bedoeling is van de punten 1 en 10
van de overeenkomst, maar dat in
het overleg met de centrales van
overheidspersoneel daarvan geen
melding is gemaakt. Voorzitter! Dat
valt te laken. Als de minister van
Binnenlandse Zaken als werkgever
overleg pleegt met de centrales van
overheidspersoneel, en er moeten
nuanceringen aangebracht worden
met betrekking tot de loonstijging die
wordt afgesproken, dient dat in het
overleg te gebeuren. Op dat punt valt
op te merken dat om 5 voor 12 daar
tenminste een mededeling over is
gedaan door het kabinet. Op het
tweede punt, de taakstelling van het
terugdringen van het ziekteverzuim
met 0,5%, is dat helemaal niet
gebeurd, en moet ik vaststellen dat
het kabinet zich niet gehouden voelt
aan de afspraken die het met de
bonden heel expliciet heeft gemaakt,
gegeven de notulen van de vergade–
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ringen, maar dat wij als Kamer op dat
punt wel goed zijn ingelicht. Dat kan
natuurlijk helemaal niet, omdat een
dergelijke manier van opereren
flagrant in strijd is met de regels die
bestaan op het punt van het voeren
van open en reëel overleg. Ik
voorspel het kabinet dat het hier een
heel grote blunder mee heeft
begaan. Indien volgend jaar op grond
van financieel-economische overwe–
gingen reparaties noodzakelijk zijn,
dan zal deze hypotheek op dat
overleg het voor het kabinet vrijwel
onmogelijk maken om die reparaties
te realiseren. De minister kent de
uitspraak in kort geding van de
president van de rechtbank in Den
Haag met betrekking tot de interpre–
tatie van het begrip open en reëel
overleg. Zij kent de uitleg van dat
begrip door de commissie-Albeda.
Het is door de manier van opereren
door het kabinet, door deze brief —
daarom had hij nooit geschreven
mogen worden — de facto onmoge–
lijk om datgene te doen wat het
kabinet eigenlijk zou willen, als het
kabinet zich tenminste aan die
spelregels houdt. Met andere
woorden, ook mijn fractie vindt dat
deze brief nooit geschreven had
mogen worden.

Ook op het volgende punt komt de
minister te gemakkelijk weg. In het
overleg heeft zij geen enkel voorstel
gedaan met betrekking tot het
terugdringen van het ziekteverzuim.
Dat vindt mijn fractie onbegrijpelijk.
In het gemeenschappelijk beleidska–
der en in het najaarsoverleg heeft het
kabinet een– en andermaal tegen alle
andere werkgevers in dit land
gezegd: kom nu heel snel met
afspraken op het punt van het
terugdringen van het ziekteverzuim
en het voorkomen van arbeids–
ongeschiktheid. Het kabinet zelf
volstaat in de overeenkomst met de
ambtenaren echter met een verwij–
zing naar decentraal overleg. Er
wordt niet één maatregel genoemd.
En in de brief aan de Kamer staat
alleen maar dat, als er in de loop van
het komend jaar geen effecten zijn,
de lonen van de ambtenaren niet
zullen stijgen. Hoe verhoudt de
laatste zin uit de brief van de
minister-president zich overigens
met het beginsel dat er overeenstem–
ming moet zijn voordat er sprake is
van aanpassingen?

Ik wil nog een opmerking maken
over het antwoord van de minister
met betrekking tot het overlegstelsel.
Wij zijn het op een aantal punten met

haar eens. Een debat met deze
spreektijden is volstrekt onvoldoende
om uitvoerig met elkaar stil te staan
bij alle ins en outs die daarbij aan de
orde zijn. Ik wil nu volstaan met één
opmerking. De VVD-fractie vindt
hetgeen er op het punt van het
overlegstelsel gebeurt, te belangrijk
om aan partners overte laten, zeker
gezien de positie van de overheid en
de positie van de Kamer, met haar
budgetrecht. Wij zijn van mening dat
als er een beeld is met betrekking tot
het model dat in de toekomst gaat
functioneren, daar niet alleen een
discussie over moet plaatsvinden in
deze Kamer, maar dat dat model bij
wet in formele zin geregeld moet
worden. Ik neem aan dat wij nog de
gelegenheid krijgen om op een later
moment daarover met de minister
van gedachten te wisselen.

D
De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! In de
SGP-fractie bestaat niet zoveel
ervaring met de "leefstijl" in de
ministerraadsvergaderingen. Uit het
debat van vanmiddag heb ik wel de
indruk overgehouden dat, zou het
zich met de soberheid die de
minister-president voorgeeft te
bevorderen binnen de ministerraad,
verdragen dat er eens iets gevierd
wordt, deze minister in de eerstko–
mende ministerraadsvergadering
geen gebakje meeneemt voor bij de
koffie om te vieren dat zij groen licht
heeft gekregen van de Kamer over
het centraal akkoord, voor zover
nodig, en om haar dankbaarheid te
tonen met het feit dat de minister–
president zo'n geweldige bijdrage
heeft geleverd aan de sfeer rondom
het debat en de verwerking van het
centraal akkoord. Mijn indruk is dat
het al met al toch een heel ongelukki–
ge affaire is geweest en dat die brief
eerder misverstanden heeft opgeroe–
pen dan dat hij verhelderend heeft
gewerkt.

Het centraal akkoord zelf is een
onderhandelingsresultaat, een
kwestie van geven en nemen. Je kunt
niet alles krijgen wat je graag wilt. De
werkelijkheid komt ergens in het
midden te liggen. Dat kan ik begrij–
pen. Toch wil ook ik, evenals
anderen, naar voren brengen dat de
werkgelegenheid en de arbeids–
ongeschiktheid toch wat op de
achtergrond zijn geraakt. Dat is
jammer. Het waren eerder aan–
dachtsgebieden, maar ze zijn nu wat

weggedrukt door andere zaken. Deze
zijn ook belangnjk Ik noem de
afbouw van de VUT, de flexibilisering
van de pensionering en de bestrijding
van het ziekteverzuim. De SGP-frac–
tie heeft grote belangstelling voor
deze zaken. Wij hopen dat een
daadkrachtige aanpak kan worden
bevorderd. Wij wachten de voorstel–
len hierover af.

Met waardering heb ik kennis
genomen van de concrete en
onvoorwaardelijke toezegging van de
minister, dat zij zich over de decen–
tralisatie binnen de sector onderwijs
met haar collega van Onderwijs zal
verstaan.

D

Minister Dales Mijnheer de
voorzitter! De heer Zijlstra heeft
gevraagd of de mogelijkheid bestaat
dat, waar overeengekomen is om
over de vrijvallende gelden van de
VUT-60 decentraal te onderhande–
len, de VUT decentraal weer wordt
ingericht. Mijn antwoord is: in ieder
geval niet bij de rijksdienst, want de
ministers voeren een rljksbeleid uit
en het overeenstemmingsvereiste zal
op dat punt dus niet tot stand kunnen
komen.

Voorzitter! Ik kom nu in de
verleiding om een keer een uitzonde–
ring te maken en ook eens te
vertellen hoe het in de ministerraad
is gegaan, maar ik vind dat toch te
gek. Laat ik maar zeggen: als de
Kamer hieraan hecht, dan schrijf ik
die brief volgend jaar zelf. Dat is
geen enkel probleem en dat zou het
ook nu niet geweest zijn. Ik zeg de
Kamer dit gewoon toe.

Voorzitter! De heer Schutte heeft
een vraag gesteld over werk boven
inkomen. Hij heeft gevraagd of dit
principe in de knei komt. De beschik–
bare ruimte was precies genoeg voor
koopkrachtbehoud. Dit leidt er niet
toe om te spreken van een "poen–
contract", waar nog van alles in zat
wat aangewend had kunnen worden
voor goede doelen. Daarom zijn er
weliswaar enkele, maar toch weinig
werkelementen in het contract. Er is
een A en 0-fonds en er zijn wat extra
middelen voor scholing.

De heer Terpstra heeft gevraagd
naar mijn visie op de ontwikkeling
van een werkgeversvereniging in de
onderwijssector. Dit is inderdaad een
lastige kwestie. Een echte werkge–
versvereniging die onderhandelt in
de sector onderwijs, voorzie ik niet.
Hoe aardig ook, dit lijkt mij niet
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denkbaar of realiseerbaar. De
onderhandelaar in die sector zal dus
de minister van Onderwijs en
Wetenschappen zljn. Deze zal
uiteraard rekening moeten houden —
en dat ook zeker doen — met de
opvattingen van de werkgevers in het
onderwijsveld.

De heer Rosenmöller vroeg hoe
het met de 2,85% en de 3% zat. Het
contract is in 1991 2,85% waard.
Voor 1992 geeft het een structureel
effect van 3,4%. Het structurele
effect ligt dus 0,4% boven de in de
Miljoenennota beschikbare 3%. In
1991 blijft het contract dus onder de
3%.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Nu dreigen wij appels met peren of
verschillende jaren met elkaar te
gaan vergelijken.

Minister Dales: Ik vergelijk niets. Ik
geef gewoon aan hoe het zit in de
achtereenvolgende jaren.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Het gaat in 1991 om een bedrag van
2,85%. In de brief van de minister–
president staat: omdat het 3,4% is
terwijl in de Miljoenennota 1991 3%
staat. Dit kan voor 1991 nooit een
argument zijn om te doen wat de
minister-president doet. Hoe het in
1992 moet gaan, zien wij bij de
begroting en de Miljoenennota 1992
dan wel weer. Maar het argument
kan nooit zijn dat een contractloon–
stijging van 3% te veel is in 1991
voor een contract dat voor 1991
2,85% is.

Minister Dales: Dat wordt ook niet
gezegd. Het contract is gewoon
getekend en daarover is ook geen
ruzie.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Dat vraag ik niet. U begrijpt toch wat
ik bedoel, of niet?

Minister Dales: Nee, daar begrijp ik
niets van.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Dat was dan de goede vraag. Mag ik
het dan uitleggen, voorzitter?

De voorzitter: Daar had u een
termijn voor. U kunt een of twee
zinnen aan dit punt besteden.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
In de brief van de minister-president
staat: "De generieke salarisverho–

ging van 3,4% per 1 april 1991 ligt
0,4% boven de 3% als vermeld in de
Miljoenennota 1991." Ik stel vast dat
u zegt dat het contract voor 1991
voor de ambtenaren een hoogte
heeft van 2,85%. Dat ligt dus lager
dan wat in de Miljoenennota 1991
staat aangegeven. Dat kan toch nooit
een argument zijn om vervolgens
maar af te zien van die 0,4%? Dat is
wat de minister-president doet en ik
vraag u opheldering over die situatie.

Minister Dales Zeker en ik geef u
die nu opnieuw. Het gaat overigens
niet alleen om de minister-president.
Ik heb u al gezegd dat ik hem
volgend jaar heus zelf zal tekenen,
want dat spaart ons geweldig veel
tijd op de laatste dag voor een klein
recesje. Dat heb ik nu zeer wel
ingezien. Ik heb u gezegd dat het
gaat om het structurele effect voor
de verdere doorwerking. Daar is dus
een probleem en daarover is door het
kabinet iets gezegd, en in het geheel
niet over het contract dat dit jaar
loopt. Ik heb daarover mijn vreugde
uitgesproken. Hoewel de tijd voor
een gebakje allang voorby is, en wij
dat meestal niet zo doen, had het
daarbij best gepast.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Ik ben het volstrekt met u eens dat
het gaat om de structurele doorwer–
king in 1992 en verder. Dat snap ik
natuurlijk ook wel. Alleen kan dan
niet anders worden geconcludeerd
dan dat de minister-president, met in
zijn kielzog onder andere u, in deze
brief het verkeerde argument
hanteert.

Minister Dales Ik heb hierop niet
veel meer terug te zeggen en ik kan
er ook niet veel meer over uitleggen.

Ik neem er kennis van dat de heer
Linschoten weer nader onheil over
volgend jaar oproept, maar ik zal er
met nog meer spanning op wachten.

De heer Linschoten (VVD): Mijn
stelling is dat het kabinet onheil voor
het volgend jaar heeft opgeroepen,
dat doe ik niet. Ik ben niet eens in de
positie om dat te doen.

Minister Dales U voorspelt het en ik
wacht het af.

De beraadslaging wordt gesloten.

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

Daartoe wordt besloten.

Sluiting 18.31 uur.

D

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

1. drie koninklijke boodschappen, ten
geleide van de volgende voorstellen
van (rijks)wet:

Goedkeuring van het op 20
december 1988 te Wenen tot stand
gekomen Verdrag van de Verenigde
Naties tegen de sluikhandel in
verdovende middelen en psychotrope
stoffen, met bijlage (22080, R1406);

Goedkeuring van het op 8 novem–
ber 1990 te Straatsburg tot stand
gekomen Verdrag inzake het
witwassen, de opsporing, de
inbeslagneming en de confiscatie van
opbrengsten van misdrijven (22081,
R1407);

Wijziging van artikel 51 a van de
Uitleveringswet, ter uitvoering van
het Verdrag van de Verenigde Naties
van 20 december 1988 tegen de
sluikhandel in verdovende middelen
en psychotrope stoffen (22082).

Deze koninklijke boodschappen, met
de erbij behorende stukken, zijn al
gedrukt en rondgedeeld;

2. een brief van de Directeur van het
Kabinet der Koningin houdende
machtiging voor de minister van
Financiën tot het aanbieden van de
suppletore begrotingen samenhan–
gende met de Voorjaarsnota 1991.

De voorzitter stelt voor, deze brief
voor kennisgeving aan te nemen;

3. drie brieven van de voorzitter van
de Eerste Kamer der Staten-Gene–
raal, met de mededeling, dat zij in
haar vergadering van 7 mei 1991 de
haar door de Tweede Kamer
toegezonden voorstellen van wet,
gedrukt onder de nummers 19816,
20079 en 21721, heeft aangeno–
men.

De voorzitter stelt voor, deze brieven
voor kennisgeving aan te nemen;

4. de volgende brieven:
een, van de ministers van Justitie

en van Binnenlandse Zaken, over de
stand van zaken met betrekking tot
de reorganisatie van de politie
(21461, nr. 33);
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twee, van de minister van Binnen–
landse Zaken, te weten:
een, ten geleide van een aanvullende
notitie op het regeringsstandpunt
(21042, nr. 8);
een, ten geleide van hoofdpunten
sociaal statuut regionale politie
(21800-VI,21800-VII, nr. 38);

een, van de staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen, ten
geleide van van supplementen bij
besluiten inzake bekostigingsstelsels
(21800-VIII, nr. 91);

twee, van de staatssecretaris van
Financiën, te weten:
een, met een oordeel over amende–
menten en moties bij het wetsvoor–
stel Brede herwaardering (21198,
nr. 35);
een, ten geleide van antwoorden op
vragen van de vaste Commissie voor
financiën (21885, nr. 185);

twee, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, te weten:
een, over een aantai strategische
ontwikkelingen (18986, nr. 2);
een, over besprekingen met Duits–
land inzake het grensoverschrijdend
vervoer (21800-XII, nr. 52);

een, van de ministers van Econo–
mische Zaken en van Volkshuisves–
ting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, ten geleide van de
notitie "Technologie en milieu;
technologie als schakel tussen
ecologie en economie" (22085);

een, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
ten geleide van de notitie inzake de
relatie tussen banenpoolplaatsen en
WSW-plaatsen (21800-XV, nr. 70);

een, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, ten
geleide van de nota "Jeugdvoorlich–
ting W.O.II-heden, verantwoording
en voornemens" (19958, nr. 5).

Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;

5. de volgende brieven:
een, van de staatssecretaris van

Justitie en van de minister van
Binnenlandse Zaken, ten geleide van
het eindrapport "Stuurgroep
Bestuurlijke Preventie van Criminali–
teit";

een, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, ten
geleide van de beleidsnota 1991 van
het Directoraat-Generaal van de
Arbeid.

De voorzitter stelt voor, deze brieven
niet te laten drukken en voor

kennisgeving aan te nemen. Kopie is
gezonden aan de betrokken commis–
sies;

6. de volgende brieven e.a.:
een, van het WODC, ten geleide

van het rapport "Voorlichting over
vandalisme doorgelicht";

een, van VLS, ten geleide van het
VLS-Milieu-special.

Deze brieven liggen op de griffie ter
inzage.
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