77ste vergadering

Dinsdag 7 mei 1991
Aanvang 14.00 uur

Voorzitter: Deetman
Tegenwoordig zijn 130 leden, te
weten:

Vos, Vreugdenhil, Vriens-Auerbach,
Weisglas, Willems, Witteveen-Hevin–
ga, Wolters, Ybema, Van Zijl, K.
Zijlstra en M. Zijlstra,

Aarts, Achttienribbe-Buijs, Aposto–
lou, Beckers-de Bruijn, Beijlen–
Geerts, Beinema, J.H. van den Berg,
J.T. van den Berg, Biesheuvel,
Bijleveld-Schouten, Blaauw, Blauw,
Boers-Wijnberg, Brinkman, Brouwer,
M.M. van der Burg, V.A.M. van der
Burg, Buurmeijer, Van de Camp,
Castricum, De Cloe, Dees, Deetman,
Dijkstal, Van Dis, Doelman-Pel,
Eisma, Van Erp, Esselink, Feenstra,
Franssen, Frinking, Frissen, Van
Gelder, Gerritse, Van Gijzel, Ginjaar–
Maas, De Graaf, Gualthérie van
Weezel, Haas-Berger, Van Heems–
kerck Pillis-Duvekot, Van der Heijden,
Hermes, Hillen, De Hoop Scheffer,
Van Houwelingen, Huibers, Huys,
Van lersel, Janmaat, Janmaat-Abee,
A. de Jong, G. de Jong, M.D.Th.M.
de Jong, Jurgens, Kalsbeek-Jasper–
se, Kamp, Kersten, Koetje, Koffeman,
Kohnstamm, De Kok, Koning, De
Korte, Korthals, Korthals Altes,
Krajenbrink, Laning-Boersema,
Lansink, Leerling, Leers, De Leeuw,
Van Leijenhorst, Leijnse, Lilipaly,
Linschoten, Mateman, Melkert,
Middel, Van Middelkoop, 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, Schartman,
Scheltema-de Nie, Schimmel,
Schoots, Schutte, Sipkes, Smits,
Stoffelen, Swildens-Rozendaal,
Tegelaar-Boonacker, G.H. Terpstra,
Van Traa, Tuinstra, Van der Vaart,
Valk, Te Veldhuis, Vermeend,
Versnel-Schmitz, Verspaget, De
Visser, Vliegenthart, Van der Vlies,

en de heer Lubbers, minister-presi–
dent, minister van Algemene Zaken,
mevrouw Dales, minister van
Binnenlandse Zaken, de heren
Andriessen, minister van Economi–
sche Zaken, Pronk, minister voor
Ontwikkelingssamenwerking, Van
Amelsvoort, staatssecretaris van
Financiën, Van Voorst tot Voorst,
staatssecretaris van Defensie, en
mevrouw Ter Veld, staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgelegen–
heid.

Tweede Kamer

Regeling van werkzaamheden

D
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:
Van Mierlo, Groenman, Wolffensper–
ger, Ter Veer Tommel, Spieker en
Lankhorst, wegens het bijwonen van
een begrafenis;
Nuis en Scheltema-de Nie, alleen
voor de middagvergadering, wegens
het bijwonen van een begrafenis;
Jorritsma-Lebbink, Lonink en
Wöltgens, wegens verblijf buitens–
lands, ook morgen;
Bolkestein en Soutendijk-van
Appeldoorn, wegens bezigheden
elders;
Van der Linden, wegens verblijf
buitenslands;
Mulder-van Dam en Van Rey,
wegens ziekte;

Middel, wegens bezigheden elders,
alleen voor de middagvergadering;
Castricum, wegens verplichtingen
aan de overzijde, alleen voor de
middagvergadering.
Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.
De voorzitter Ingekomen is een
bericht van het overlijden van het
oud-lid van deze Kamer, de heer G.
Mik. Namens de Kamer heb ik een
brief van rouwbeklag gezonden.
Het bericht wordt voor kennisgeving
aangenomen.
De voorzitter De overige ingeko–
men stukken staan op een lijst, die op
de tafel van de griffier ter inzage ligt.
Op die lijst heb ik voorstellen gedaan
over de wijze van behandeling. Als
aan het einde van de vergadering
daartegen geen bezwaren zijn
ingekomen, neem ik aan, dat de
Kamer zich met de voorstellen heeft
verenigd.
Regeling van werkzaamheden
De voorzitter: Aangezien voor het
stuk gedrukt onder nummer 22058
de termijn is verstreken, stel ik vast,
dat wat deze Kamer betreft, de
daarbij ter stilzwijgende goedkeuring
overgelegde stukken zijn goedge–
keurd. Ik stel voor, de brief voor
kennisgeving aan te nemen.
Aangezien voor kamerstuk 22062 de
termijn is verstreken, stel ik voor,
deze stukken voor kennisgeving aan
te nemen.
Ik stel voor, alle voor heden geagen–
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voorzitter
deerde stemmingen te verplaatsen
naar morgenmiddag één uur.

vergadering door te geleiden naar de
minister.

Ook stel ik voor, morgen te stemmen
over wetsvoorstel 21198 (Brede
herwaardering) en de daarbij
voorgestelde moties.

Daartoe wordt besloten.

Op verzoek van de commissie stel ik
voor, wetsvoorstel 21199 (Raad
voor verkeer en waterstaat) tot nader
order van de agenda af te voeren.
Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.
De voorzitter: Het woord is aan de
heer Willems.
De heer Willems (Groen ünks):
Voorzitter! Op 9 april heb ik bij de
regeling van werkzaamheden de
minister van VROM om een nadere
toelichting gevraagd op zijn brief
over het overleg met het bedrijfsle–
ven over de verpakkingen. Dat heeft
geleid tot een nadere brief, waarin
het tijdschema werd aangegeven
waarbinnen de regering, de minister,
de Kamer nader zou informeren.
Overigens, de datum 1 april is door
de minister zelf als deadline gefor–
muleerd. Om die reden heb ik daar
bij de regeling van werkzaamheden
naar gevraagd. Ik citeer een uitspraak
van de minister uit november: "Op 1
april volgend jaar moet de strategi–
sche discussie verpakkingen
afgerond zijn. Zo niet, dan heb ik
geen andere keus dan gebruik te
maken van mijn bevoegdheden en de
verpakkingsindustrie voor te schrijven
wat er gebeuren moet."
Voorzitter! De minister heeft ons
inmiddels laten weten dat hij begin
mei met een nadere standpuntbepa–
ling zal komen. Begin mei is voorbij.
De vraag is nu, hoe lang wij nog
moeten wachten. Omdat informatie
zowel bij het departement als bij
andere belanghebbenden mij heeft
geleerd dat er een grote vertraging
dreigt, aangezien de onderhandelin–
gen lijken vast te lopen, heb ik er
belang bij en behoefte aan om door
de minister nog deze week nader
geïnformeerd te worden over de aard
en de omvang van de vertragingen,
zodat de Kamer op de kortst
mogelijke termijn met hem over het
project verpakkingen kan discussië–
ren.
De voorzitter: Ik stel voor, het
stenogram van dit deel van de

Tweede Kamer

De voorzitter: Het woord is aan de
heer Rosenmöller.
De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! De afgelopen dagen is er
enige onduidelijkheid ontstaan over
het besluit van het kabinet met
betrekking tot de koppeling voor
1992. Er zijn vele berichten over
verschenen, tegenstrijdige berichten.
Tevens verwijs ik naar de verschillen–
de reacties van de Partij van de
Arbeid en het CDA. In een televisie–
uitzending van RTL4 zei collega
Brinkman zelfs dat hij informeel wel
iets wist maar dat hij dat formeel niet
kon melden. Op de persconferentie
hield de minister-president zich
enigszins op de vlakte met betrekking
tot die koppeling voor 1992. Via u,
voorzitter, vraag ik het kabinet of het
afgelopen vrijdag en zaterdag
besluiten heeft genomen over de
koppeling voor 1992. Zo ja, hoe
luiden dan die besluiten? Zo neen, op
welk moment zullen die besluiten dan
genomen worden?
De voorzitter: Ik stel voor, het
stenogram van dit deel van de
vergadering door te geleiden naar
het kabinet.
Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: Het woord is aan
mevrouw Verspaget.
Mevrouw Verspaget (PvdA):
Voorzitter! Namens de fractie van de
Partij van de Arbeid wil ik de regering
vragen om een brief over de recente
ontwikkelingen in Zuid-Afrika,
waaronder met name het probleem
van de politieke gevangenen en het
toenemend geweld.

Zaken en de staatssecretaris van
Defensie, over het wapenexport–
beleid van Hollandse Signaal
Apparaten (HSA).

D
De heer Rosenmöller (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! Ik heb de
volgende vragen aan de verschillende
bewindslieden.
1. Heeft u kennis genomen van de
uitzending van Veronica Nieuwslijn
van 2 mei jongstleden, waarin
duidelijk werd dat Hollandse Signaal
Apparaten BV bereid is te praten
over verkoop van Goalkeepers aan
Irak?
2. Deelt u de mening dat dit
absoluut onaanvaardbaar is?
3. Waarom heeft een hoge
functionaris van het Directoraat-ge–
neraal materieel van Defensie aan
Holland Signaal een waarschuwing
gegeven? Met wat voor soort
geclassificeerde informatie is HSA
onvoorzichtig omgesprongen?
Waarom werd de handelwijze van
HSA door het ministerie als onvoor–
zichtig gekarakteriseerd? Was hierbij
op enigerlei wijze sprake van een
relatie met Irak?
4. Bent u bereid (nogmaals) in
contact te treden met HSA en hen
erop te wijzen dat de regering op
geen enkele wijze zal meewerken aan
export van de Goalkeeper en
eventueel andere wapensystemen
richting Irak en dat HSA zich verre
dient te houden van elk contact met
de Iraakse autoriteiten, zolang het
internationale wapenembargo geldt?
5. Welke les trekt u uit deze affaire
ten behoeve van de controle op
naleving van het Nederlandse
wapenexportbeleid?

D

Aan de orde is de beantwoording
van vragen, gesteld overeenkomstig
artikel 121 van het Reglement van
orde door het lid Rosenmöller aan de
staatssecretaris van Economische
Zaken, de minister van Buitenlandse

Minister Andriessen: Mijnheer de
voorzitter! Als u het goed vindt, wil ik
graag de vragen 1, 2, 4 en 5
beantwoorden en wil ik voor vraag 3
het stokje overdragen aan mijn
collega van Defensie.
Op vraag 1 wil ik het volgende
antwoorden. Ik heb inderdaad de
tekst van die uitzending nauwkeurig
nagelezen. Daaruit blijkt niet dat
Holland Signaal bereid was om
wapens te leveren aan Irak. HSA was
slechts bereid te praten met een
onbekende tussenpersoon.
In vraag 2 vraagt de heer Rosen–
möller of dit onaanvaardbaar is. Het
gesprek als zodanig is natuurlijk niet

Vragen
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Andriessen
ongeoorloofd. Als ik zelf voor de
keuze had gestaan, had ik het echter
niet zo gedaan. Ik had, gegeven het
feit dat er in het gesprek meermalen
wordt gesproken over een ambassa–
de van Irak, waarschijnlijk gedacht
dat het een fake was en dat ik voor
de gek werd gehouden. Ik vind het
ook onverstandig van de betrokkene
van HSA dat hij naar dat gesprek is
toegegaan. Ik had dat dus niet
gedaan. Ik kan echter niet zeggen dat
er iets ongeoorloofds is gebeurd,
hoogstens iets onverstandigs. Ik kan
ook niet constateren dat er iets
onwettelijks is gepasseerd. Gelukkig
leven wij nog altijd in een land waar
iedereen met iedereen mag praten,
zolang er maar niets uitkomt dat op
grond van wetten of wat dan ook niet
mag.
Het antwoord op vraag 4 is als
volgt. Sinds het begin van de oorlog
tussen Iran en Irak — dat is dus al
een hele tijd geleden - heeft
Nederland geen exportvergunning
voor militaire goederen, met als
eindbestemming deze landen,
verleend. Sinds de Golfcrisis en het
VN-embargo tegen Irak is het
iedereen bekend dat dat niet kon. Het
Nederlandse beleid op dit punt is
bekend bij het gehele Nederlandse
bedrijfsleven. Er zijn regelmatig
contacten, ook met HSA, over
exportzaken. HSA is zeer wel op de
hoogte van het embargo. Ik heb geen
gegevens dat HSA zich daar niet aan
zou houden. HSA is zich volkomen
bewust van wat ze wel en wat ze niet
mag.
Op vraag 5 is het antwoord het
volgende. Als ik naar de feiten kijk,
dan blijkt dat er alleen sprake is van
overleg met een onbekende tussen–
persoon. Er is geen sprake van een
contract en een illegale transactie.
HSA blijkt zich zeer bewust te zijn enkele dagen geleden is dat nage–
gaan - van de regels. Uit het geheel
blijkt nergens dat die regels zijn
overtreden. Er is dus geen enkele
reden om te concluderen dat het
wapenexportbeleid, zoals wij dat
kennen, niet zou werken zoals het
behoort.

gegevens. Daarbij ging het dan met
name om de procedures die in acht
moeten worden genomen bij het
verstrekken van informatie aan
potentiële klanten. Uit waarnemingen
door Defensie, na de gesprekken die
vervolgens hebben plaatsgevonden,
is overigens gebleken dat er hele
duidelijke verbeteringen zijn aange–
bracht. Verder is het mij in het geheel
niet bekend dat er door Defensie op
enigerlei wijze een waarde-oordeel
over het handelen van HSA is
uitgesproken.
Het gesprek dat met HSA is
gevoerd, had een algemeen karakter.
Het ging juist over de algemene
procedures. Het gesprek had geen
enkele relatie met een specifiek land
of zelfs met een specifiek geval.

D

van het gesprek van collega Vos met
de directie van HSA? Wat was
daarvan het resultaat? Waarom heeft
hij niet ook contact opgenomen met
de Nederlandse regering om op deze
gang van zaken te wijzen?

D
Minister Andriessen Voorzitter! Ik
ben blij dat de heer Rosenmöller en
ik het op bepaalde punten eens zijn.
Ik kan niet helemaal beoordelen of de
regeringscommissaris een taak in
dezen kan hebben. Het beleid dat op
grond van verschillende wetten
wordt gevoerd, staat op zichzelf los
van de werkzaamheden van een
commissaris bij een onderneming.
Tamelijk recent heeft de Kamer een
vrij dik boekwerk ontvangen dat
handelt over de positie van de
regeringscommissaris aan de ene
kant en die van de Staat aan de
andere kant. Er moet wel een
onderscheid worden gemaakt, maar
ik denk dat in de praktijk, zeker bij
een onderneming als HSA, dit soort
zaken wel in de vergadering van
commissarissen aan de orde komen.
Als HSA zich bewust is van wat wel
en wat niet kan, dan de weet de
regeringscommissaris dat net zo
goed. Daar heb ik dan ook helemaal
geen zorgen over.
Voorzitter! De opmerking van de
heer Rosenmöller over controle aan
de bron is weinig relevant. Om
gesprekken als bron te beschouwen,
zo ver gaat men zelfs in Duitsland
niet. In Oost-Duitsland deed men dat
vroeger wel, maar wij willen niet dat
telefoongesprekken en dergelijke
geregistreerd worden en dat er
eventueel ingegrepen kan worden.
Het controleren van ontwerp-con–
tracten en dergelijke vind ik eigenlijk
niet in ons stelsel passen. Maar als
wij het vermoeden hebben dat er iets
verkeerd gaat, zal de ECD onmiddel–
lijk alle correspondentie en dergelijke
weghalen om te onderzoeken of er
iets illegaals is gebeurd.

Staatssecretaris Van Voorst tot
Voorst: Mijnheer de voorzitter! Ik zal
antwoord geven op vraag 3. Bij
routinecontroles door Defensie bleek
het nodig om de puntjes op de i te
zetten met betrekking tot de
beveiliging van geclassificeerde

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! Soms blijken de wegen
van de wapenhandel ondoorgronde–
lijk te zijn. Ik ben het overigens
volstrekt met de minister van
Economische Zaken eens, dat er nog
geen illegale activiteiten hebben
plaatsgevonden. Dat kunnen wij hier
vaststellen. Voorzitter! Op zichzelf
ben ik tevreden met het antwoord
van de minister op de eerste twee
vragen. In diplomatieke taal zegt hij:
dat had je eigenlijk niet moeten doen.
Ik heb toch nog een vraag aan de
minister. Is hij bereid de regerings–
commissaris bij HSA opdracht te
geven scherp in de gaten te houden
welke exportactiviteiten HSA
onderneemt?
Het antwoord op de laatste vraag
vond ik wat onbevredigend. Omdat
er geen illegale activiteit is geconsta–
teerd, behoeft het beleid niet
aangescherpt te worden. Als er
echter een deal gemaakt zou zijn, zou
HSA zich niet tot de Nederlandse
regering gewend hebben. Ik ben er
namelijk volstrekt van overtuigd dat
dit bedrijf het boekje kent. Vindt de
minister niet dat er controle aan de
bron moet plaatsvinden, zoals dat in
Duitsland gebeurt? Zouden de
bevoegdheden van de ECD niet
uitgebreid moeten worden, zodat
men vrij inzage heeft in de contrac–
ten van de desbetreffende onderne–
mingen?
Voorzitter! Collega Vos kwam aan
het woord in de uitzending en ik heb
ook een vraag aan hem. Hij heeft
naar aanleiding van berichten van
januari jongstleden contact opgeno–
men met HSA. Wat was de inhoud

De heer Vos (PvdA): In januari
verscheen een bericht in Het
Financieele Dagblad, waarin een
medewerker van HSA liet weten dat
er wellicht na afloop van de Golfcrisis
mogelijkheden zouden zijn om zaken
te doen met een land als Irak. Ik heb
toen onmiddellijk contact opgeno–
men met de raad van bestuur van
HSA om mijn verbijstering hierover

Tweede Kamer
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Vos
uit te spreken. Het merkwaardige is
dat de directie van HSA hetzelfde
deed en ongeveer een kwartier
daarna een persbericht heeft
uitgegeven waarin stond: wij deden
geen zaken met Irak, wij doen geen
zaken met Irak en dat zal ons ook
nooit gebeuren. Dat was voor mij
voldoende om de zaak te laten
rusten. Ik heb op dit moment geen
aanleiding aan die mededeling te
twijfelen.

D
De heer Gualthérie van Weezel
(CDA): Voorzitter! Mijn fractie is
verontrust over de berichtgeving. Dit
werpt een dubieus licht op de
mentaliteit van werknemers van HSA.
Ik wil in dit verband graag de vraag
stellen of er vanwege de vertakkin–
gen van HSA met Frankrijk en het
Franse bedrijfsleven contact is tussen
de Nederlandse en de Franse
overheid om dit soort zaken zoveel
mogelijk te voorkomen, aangezien
het werkt aan een desastreuze
beeldvorming.

D
Minister Andriessen: Voorzitter! Ik
geloof dat wij niet moeten overdrij–
ven. Ik heb reeds gezegd dat ik dit,
als ik die werknemer was, niet had
gedaan, omdat ik "nep" had
vermoed. Dat is niet gebeurd. Je
kunt dus zeggen dat de werknemer
niet zo verstandig is geweest, maar
hij heeft niets illegaals gedaan en hij
is vervolgens niet op een "verkeerd"
pad gegaan. Het is goed dat de heer
Vos nog eens heeft aangehaald hoe
de directie heeft gereageerd en hoe
hij er zelf tegenover staat. Er zijn dus
voldoende controlemechanismen
ingebouwd, is het niet van de
overheid dan wel van het parlement
zelf. De heer Vos heeft zelf ook
gezegd, dat er genoeg controleme–
chanismen zijn ingebouwd in het hele
systeem. Het is daarom echt niet
nodig om hierover nog eens met
Frankrijk te praten. Overigens heb ik
er geen bezwaar tegen om nog eens
een brief te schrijven naar de
"moeder" van HSA. Wij moeten de
zaak echter niet overtrekken.

over leveranties aan Irak. Mijn vraag
aan de minister is of dat overleg
inderdaad heeft plaatsgevonden en,
zo ja, met welk oogmerk. Dat kan
toch geen ander oogmerk zijn dan
om uiteindelijk te leveren? Wij
hebben in het kader van de crisis in
het Midden-Oosten gezegd: wij
vechten tegen onze eigen wapens. Er
is een VN-embargo. Die leverantie
kan dus niet plaatsvinden.
Ik zou de minister willen vragen of
hij HSA duidelijk wil maken dat een
dergelijk overleg zinloos is maar dat
het resultaat van dat overleg ook
absoluut onacceptabel is voor de
Nederlandse overheid.

D
Minister Andriessen Voorzitter! Ik
heb geprobeerd duidelijk te maken maar ik doe het nogmaals - dat
HSA zich hier volkomen van bewust
is. Men weet precies waar men wel
en waar men geen vergunningen
voorzal krijgen. Het is helemaal niet
nodig om daarover opnieuw te
overleggen. Hoogstens checken wij
nog even, zoals wij vorige week
gedaan hebben. Wij vonden toen bij
HSA dan men exact weet wat men
wel en wat men niet kan doen. Als wij
enige reden zouden hebben om te
twijfelen, dan kunnen wij optreden.
Wij kunnen onmiddellijk via de ECD
op de geëigende wijze nagaan of
HSA zich precies houdt aan wat wel
en niet mag. Wij kunnen ontwerp–
contracten opvragen, maar wij
kunnen dat slechts doen als wij het
vermoeden hebben, dat er een
strafbaar feit is. Dat vermoeden
bestaat op dit ogenblik in genen dele.
Integendeel, wij hebben geen andere
kennis dan dat HSA zich houdt aan
wat wel en niet mag.

D

De heer Van Gijzel (PvdA): Voorzit–
ter! De minister heeft gezegd dat er
sprake is van overleg en dat er
bereidheid is bij HSA om te praten

Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Voorzitter! Als mijn collega Rosen–
möller het heeft over "aanpakken bij
de bron", bedoelt hij uiteraard niet:
gebruik maken van allerlei afluiste–
rapparatuur, maar wel: kijken wat er
gebeurt. HSA kan volgens de
minister onverstandig geweest zijn
om te gaan praten over mogelijke
leveranties aan Irak, maar het
volgende moment hebben wij weer
een illegale wapenhandel. Wil de
minister daarom niet overwegen om
een andere vorm te kiezen, bijvoor–
beeld permanent iemand daar
stationeren? lemand die zelf de

Tweede Kamer
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boekhouding bij kan houden, die
maandelijks om rapporten kan vragen
en die de internationale contacten
bijhoudt?

D
Minister Andriessen Voorzitter! Dat
wil ik zeker niet. Ik zou niet weten
waarop ik een dergelijk "waakhond"gedrag zou moeten baseren.
Misschien is het goed om nog eens
duidelijk te zijn. De bevoegdheden
van de ECD in dezen houden onder
andere in dat hij, als het nodig is, een
preventief onderzoek kan instellen op
grond van de verruiming van de
bepalingen uit 1989. Als ik wil, kan ik
nu zeggen: ga dit of dat eens even bij
de HSA controleren. Men heeft dan
inzage in alle documenten die men
voor die controle nodig heeft. Ik heb
overigens op dit ogenblik geen
enkele reden om te zeggen dat het
nodig is dat dit gebeurt, want de
HSA - ik heb dat nu al een paar keer
gezegd — is zich volstrekt bewust
van wat wel en wat niet kan. Mij
heeft via de bekende kanalen geen
enkele aanvrage bereikt om een
exportvergunning voor wapens naar
een land waar zij niet naar mogen
worden geëxporteerd. Ik heb dus ook
geen enkele aanleiding om die
controle te laten uitvoeren.

D
De heer Blaauw (VVD): Voorzitter!
De minister noemde als criterium
voor geen leverantie aan Irak slechts
het wapenembargo. Ik moet toch
aannemen dat zelfs zonder wapen–
embargo voor Irak zowel het
mensenrechtencriterium, het
spanningsgebiedcriterium, alswel
het nieuwe criterium van reasonable
sufficiency, waarover wij over enige
tijd spreken bij de behandeling van
de nota inzake wapenexport, gelden?
Mijn tweede opmerking maak ik naar
aanleiding van het antwoord van de
staatssecretaris. In hoeverre is er een
waterdicht schot aangebracht, zodat
er geen technologie-overdracht
plaats kan vinden binnen het concern
Thompson CSF, moederbedrijf van
HSA, ten aanzien van deze gevoelige
materie? In hoeverre denkt de
regering een en ander in te passen in
een toekomstige benadering van een
wapenexportbeleid in de EG?

D
Minister Andriessen: Voorzitter! De
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Andriessen
criteria die door de heer Blaauw zijn
genoemd, zijn mij bekend. Ik heb ze
voor alle zekerheid ook zelf nog
opgeschreven: spanningsgebied,
mensenrechten, internationaal
wapenembargo en het nieuwe
criterium van de reasonable suffi–
ciency. Ik heb overigens in dit
verband alleen maar het wapenem–
bargo genoemd, omdat dit criterium
in de kwestie betreffende Irak
voldoende is. De andere criteria
spelen - dat is al eerder naar voren
gebracht — daarbij in voorkomende
gevallen natuurlijk ook een rol. De
beantwoording van de tweede vraag
laat ik graag over aan de staatssecre–
taris van Defensie.

D
Staatssecretaris Van Voorst tot
Voorst: Mijnheer de voorzitter! De
vraag gaat over de verhouding van
het Nederlandse bedrijf ten opzichte
van het Franse moederbedrijf. Er zijn
op zichzelf geen specifieke afspraken
gemaakt, aangezien de aigemene
regel inhoudt dat, ongeacht de
eigendomsverhoudingen, ieder
bedrijf dat in Nederland is gevestigd
voor de hier geproduceerde produk–
ten moet voldoen aan de algemene
criteria zoals Nederland die hanteert
in het kader van het wapenexportbe–
leid en van de In– en uitvoerwet. Op
die basis is het systeem derhalve
sluitend.

D
De heer Buurmeijer (PvdA):
Mijnheer de voorzitter! De minister
heeft gesproken over "slechts een
bereidheid om te praten". Vervol–
gens heeft hij gezegd dat er "sprake
van overleg" is. Collega Van Gijzel
heeft de minister daarop zoëven
aangesproken. Kan de minister
duidelijker aangeven of er feitelijk
sprake is geweest van overleg tussen
HSA en een derde partij en of er
sprake is geweest van wat de
minister noemt "de bereidheid tot
praten middels overleg"? Ik voeg
daar, om het nog iets te preciseren,
aan toe dat HSA zelf bekend heeft
gemaakt dat er alleen sprake is
geweest van telefonische en
schriftelijke contacten met een
persoon. Is dat wat de minister
"overleg" noemt en is dat wat de
minister "bereidheid tot praten"
noemt, of heeft hij iets anders op het
oog? Als het laatste het geval is.

Tweede Kamer

verzoek ik hem hier nader uiteen te
zetten wat er dan aan de hand is
geweest.

D
Minister Andriessen: Voorzitter! Ik
ben bang dat er nu twee zaken door
elkaar worden gehaald. In de eerste
plaats is er het transcript van het
verhaal voor de media. Het ging om
telefoongesprekken die zouden zijn
gevoerd vanuit een ambassade van
Irak. Ik heb daarvan al gezegd dat ik
daar niet "ingevlogen" zou zijn, maar
dat is niet relevant. Naar aanleiding
daarvan heeft er geen gesprek
plaatsgevonden, want de betrokkene
was er niet. In de tweede plaats heb
ik gezegd: ik heb constant overleg —
dat is dus heel iets anders - met
HSA. Ik heb wel vaker overleg met
ondernemingen die dit soort
produkten uitvoeren. Je moet
namelijk constant op de hoogte zijn
van wat er gebeurt. Vaak wordt ook
de vraag gesteld of een of ander
produkt wel of niet kan worden
geëxporteerd. Dat noem ik overleg.
Ik heb gezegd dat mij daarbij
gebleken is dat HSA exact weet wat
wel en wat niet kan. Verder kan ik
weinig meedelen over de gesprekken
die mijn medewerkers met HSA
hebben, want artikel 20 van de In– en
uitvoerwet verbiedt mij om daarover
in het openbaar exacte gegevens te
verschaffen. Dat bedoelde ik met
overleg; het andere betreft een
telefoongesprek dat verder niet is
opgevolgd.

minister wel erg lakoniek, ook gezien
de discussies die wij gehad hebben
bij de algemene beschouwingen van
vorig jaar over de noodzaak om het
wapenexportbeleid te verscherpen, in
het bijzonder het beleid inzake de
export naar Irak en het Midden-Oos–
ten. Er is een wapenembargo, de
heer Blaauw heeft gerefereerd aan
een ander criterium, namelijk
mensenrechten, en wij zullen nog een
discussie voeren over een nota die er
ligt. Als dit verhaal niet op televisie
was geweest, had de minister niets
geweten en wij ook niet. Wij weten
dat de onderhavige transacties vaak
illegaal zijn. Ik begrijp niet waarom de
minister zo afhoudt dat hij de ECD
niet een wat duidelijker rol kan geven
in de wapenhandel en in de mogelijke
illegale transacties die op touw gezet
kunnen worden zonder dat hij en wij
daar weet van hebben.

D

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Voorzitter! Ik vind de

Minister Andriessen: Voorzitter! Ik
heb deze zaak zelf aangeduid als
"fake", ik was er niet ingetrapt, en
zie het nog steeds als "fake". Dit
neemt niet weg dat mevrouw
Beckers wel gelijk heeft als zij zegt
dat er in de illegale wapenhandel het
een en ander rondgaat. Dat zijn
echter zaken die naar mijn gevoel
niet direct betrekking hebben op
Nederland en op de materie waar wij
mee te maken hebben. Ik heb de
bevoegdheid en de plicht om te
controleren of de embargo's, de
exportverhinderingen, precies
plaatsvinden zoals zij moeten
plaatsvinden en om ervoor te zorgen
dat er geen vergunning wordt
gegeven als dat niet mag gebeuren.
Als daar twijfel over is, treed ik op.
En dat is te zien geweest in het
andere geval, dat op het ogenblik in
onderzoek is en waar ik verder geen
commentaar op kan geven. Daar
gebeurt het dus wel. Ik heb echter
helemaal geen zin om mij te begeven
in een circuit waar ik niets mee te
maken heb en waar ik op zichzelf
niets uit zie komen dat mij aanleiding
geeft om me daarin te begeven. Ik
heb ook helemaal geen zin om mee
te doen aan allerlei ingewikkelde
dingen zoals "cloak and dagger
stories".
Waar ik wel zin in heb is om op te
treden als ik ook maar enig vermoe–
den heb dat er iets niet goed is. En
zojuist heb ik aangegeven dat dat kan
op grond van de uit 1989 daterende
verruiming van de wetgeving ten
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D
De heer Eisma (D66): Als reactie op
een vraag van het CDA suggereerde
de minister dat hij een brief zou
sturen naar het Franse moederbe–
drijf. Mag ik ervan uitgaan dat die
brief over deze affaire echt gestuurd
wordt? Kan de Kamer daarvan een
afschrift ontvangen?
D

Minister Andriessen: Als ik zeg dat
ik iets doe, dan doe ik het. De brief
zal ik zo formuleren dat hij geschikt is
om openbaar gemaakt te worden en
dus zeker ook geschikt is voor
verzending naar de Kamer.

D
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aanzien van de ECD. Ik zou niet
weten wat je de ECD verder nog kunt
opdragen. De dienst kan preventief
optreden, stukken opvragen en
optreden als er een vermoeden is.
Als er werkelijk iets is waardoor de
zaak verkeerd dreigt te lopen, kunnen
zij alle stukken krijgen. Ik zou niet
weten wat je in een rechtsstaat als
de onze verder nog zou kunnen doen.
En ik zou ook niet verder willen gaan.

ken. Ik meen dus dat de echte
oplossing inderdaad gevonden moet
worden in een afstemming van het
Europese wapenexportbeleid
De voorzitter: Wenst de minister
van Buitenlandse Zaken ad interim
hier nog wat aan toe te voegen, gelet
op de laatste zin van de heer
Weisglas?
Minister Lubbers: Neen.

De heer Weisglas (VVD): Voorzitter!
Ik kom nog even terug op de vraag
die collega Blaauw aan de staatsse–
cretaris stelde en die wellicht niet
helemaal goed is overgekomen. De
staatssecretaris zei het zelf al: het
ging niet zozeer om produktover–
dracht als wel om de overdracht van
kennis inzake de technologie van
HSA aan het Franse bedrijf. Op welke
wijze kan de regering dergelijke
overdrachten voorkomen? Is hier een
rol weggelegd voor het overleg in
Europees verband? Misschien wil de
minister van Buitenlandse Zaken ad
interim vooral op die Europese
dimensie ingaan.

De voorzitter: Als dat zo is, dan
volstaan wij met u geluk te wensen
met uw verjaardag.

D
De heer Vos (PvdA): Mijnheer de
voorzitter! Ik vind dat er nog enige
onduidelijkheid in de woordkeus van
de minister van Economische Zaken
is met betrekking tot de vraag of er
ook daadwerkelijk een ontmoeting
heeft plaatsgevonden met een derde
persoon. Uit een brief van Signaal
aan Veronica, die inmiddels open–
baar is, haal ik de volgende woorden
aan: een ontmoeting heeft echter
nimmer plaatsgevonden. Kan de
minister dat bevestigen?

D
Staatssecretaris Van Voorst tot
Voorst: Voorzitter! Wat ik hierop kan
zeggen is dat althans mij geen
middelen ter beschikking staan om
niet-gerubriceerde kennisoverdracht
tegen te gaan. Ik denk ook dat dit
een zaak is die in eerste aanleg
binnen het bedrijf hoort.
Ik kom weer terug op het antwoord
waarin ik een en ander relateerde aan
produkten. Aan de ene kant wijs ik op
het feit dat wij voor het hele wapen–
exportbeleid een zorgvuldig
systeem kennen. Aan de andere kant
— en dat was een tweede element
van de vraag van de heer Blaauw in
eerste aanleg — werken wij wel
degelijk aan een verdere afstemming
daarvan in Europees verband. Dat
gebeurt echter via het kader van de
Twaalf en niet in eerste aanleg via de
bilaterale hoek.
Op de specifieke vraag of ik
middelen heb om de overdracht van
kennis van een element van het
concern naar het andere tegen te
gaan, is het antwoord: neen. Ik weet
overigens niet of, als er die er wel
zouden zijn, daarmee enige bijdrage
geleverd zou zijn aan het hypoteti–
sche probleem dat wij hier bespre–
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Minister Andriessen: Voorzitter! Ik
weet daar niets van. Ik ben ook niet
zo onzorgvuldig geweest. Ik neem
inderdaad aan dat er geen ontmoe–
ting heeft plaatsgevonden. Ik dacht
dat dit ook uit het transcript bleek. Ik
zou niet weten hoe ik zou moeten
checken of er al of niet een ontmoe–
ting is geweest.

1. Is het waar dat, zoals gemeld in
NCRV-radio op zondag 5 mei
jongstleden, het budget voor
noodhulp voor dit jaar al voor twee
derde op is, zodat de uitgaven voor
noodhulp in de loop van dit jaar
waarschijnlijk ten koste zullen gaan
van structurele hulp?
2. Ten koste van welke hulpactivi–
teiten zal dit dan gaan? Is het waar
dat zelfs teruggekomen zal moeten
worden op al gedane toezeggingen?
3. Is het waar dat het aantal
slachtoffers van rampen mede
toeneemt door de toenemende
armoede in de wereld en er dus
grotere inspanningen gepleegd
moeten worden om die armoede te
bestrijden?
4. Deelt hij de mening dat de
noodzaak om hulp aan de Koerden in
Irak en mogelijke toekomstige hulp
aan vluchtelingen in die regio te
geven een direct gevolg is van het
militaire ingrijpen in Irak?
5. Is de minister het met mij eens
dat, als er bezuinigd wordt op de
structurele hulp aan ontwikkelings–
landen, de omvang van rampen in de
toekomst zal blijven toenemen en dus
het beroep op noodhulp zal blijven
stijgen ten koste van structurele
hulp?
6. Deelt hij de mening dat, om dit
te voorkomen, er extra gelden aan
het budget voor ontwikkelingssamen–
werking toegevoegd moeten worden
of dat er een apart financieringsme–
chanisme voor noodhulp moet
komen?

D

Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Voorzitter! Ik wil de minister zes
vragen stellen.

Minister Pronk: Mijnheer de
voorzitter! Om enig inzichtte
verschaffen, wil ik graag een aantal
cijfers presenteren, ook ter vergelij–
king met vorig jaar. De begroting
voor noodhulp bedraagt voor 1991
95 mln Die begroting is sterk
opgetrokken ten opzichte van vorig
jaar. In 1990 bedroeg die 65 mln.
Die was weer hoger dan het jaar
daarvoor. In 1989 bedroeg de
begroting voor noodhulp namelijk 55
mln. Er heeft dus een zeer snelle
stijging van de begrotingspost
noodhulp plaatsgevonden in twee
jaar tijd.
Ik heb op 1 februari een brief aan
de Kamer gestuurd met een overzicht
van de totale noodhulp, zoals zij
besteed is over de verschillende
regio's in het afgelopen jaar. Die
brief is overigens helaas niet gedrukt.
Uit het overzicht kan afgeleid worden
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De heer Vos (PvdA): Kunt u dat
natrekken?
Minister Andriessen: Dan kom ik
terecht bij artikel 20 van de In– en
uitvoerwet.
Aan de orde is de beantwoording
van vragen, gesteld overeenkomstig
artikel 121 van het Reglementvan
orde door het lid Sipkes aan de
minister voor Ontwikkelingssamen–
werking, over het budget voor
noodhulp .

D
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Pronk
dat het desbetreffende bedrag vorig
jaar, 65 mln. zijnde, werd overschre–
den met ongeveer 25 mln. De
uitgaven waren ongeveer 90 mln. Die
overschrijding zagen wij in de loop
van het vorig jaar aankomen. Die is
aanleiding geweest om de begro–
tingspost noodhulp voor dit jaar al op
95 mln. te zetten.
Op dit moment is voor een bedrag
van ruim 110 mln. aan verplichtingen
aangegaan. Dat zijn harde verplich–
tingen plus uitgaven die nog moeten
worden verricht op basis van
gemaakte toezeggingen. Ik noem de
hulpverlening aan de Koerden via het
departement van Defensie en de
extra bijdragen via de Europese
Commissie aan de noodhulp voor de
Koerden en aan de noodhulp voor
Afrika, de voedselhulp. Voorts noem
ik de extra voedselhulp die nu
noodzakelijk is voor Ethiopië, waar de
situatie aanzienlijk aan het verslech–
teren is, en de hulpverlening aan
Bangladesh.
Er zijn enkele extra activiteiten die
binnen afzienbare tijd ook zullen
moeten worden verricht, die mij
eigenlijk tot de conclusie brengen dat
ik nu, begin mei, reeds voor een
kleine 145 mln. heb uitgeven dan wel
heb gecommiteerd of moet commite–
ren omdat daaraan niet valt te
ontkomen. Dat betekent dus dat het
budget inderdaad min of meer voor
twee derde deel was uitgegeven,
maar dat het is overgecommiteerd.
Het gaat om een kleine 145 mln. ten
opzichte van 95 mln.
Die uitgaven zullen inderdaad
moeten worden opgevangen binnen
het totale ontwikkelingsplafond. Dat
was vorig jaar ook het geval. Toen
was er een overschrijding aan het
eind van het jaar van 30 mln.,
namelijk 91 mln. ten opzichte van 65
mln. Nu is er al een overschrijding
van een kleine 50 mln., echter niet
aan het eind van het jaar maar reeds
in mei. Dat is een totaal andere
situatie.
Ik kom op mijn antwoord op vraag
2. Het opvangen van de desbetref–
fende uitgaven binnen de begroting
zal dus ten koste gaan van anders–
zins gecommiteerde bedragen. Het
proces van reallocatie is een
permanent proces. Het is een
permanent in de begrotingsuitvoe–
ringsprocedure ingebouwde tech–
niek. Ik ga ervan uit dat dit vooral zal
geschieden ten laste van bijvoorbeeld
de betalingsbalanshulp. Ook daaraan
is echter een grens Het kan bijvoor–
beeld ook geschieden ten laste van

die schuldenregelingen die wij vrijelijk
kunnen aangaan zonder dat een
aanslag op het garantie-artikel zou
worden verricht, omdat de desbetref–
fende landen toch niet betalen. Er
zijn dus mogelijkheden, maar zij zijn
niet onuitputtelijk.
Voorzitter! Mijn antwoord op vraag
3 is "ja". Het aantal slachtoffers van
rampen neemt toe tengevolge van de
toeslaande armoede, niet omdat er
een directe relatie is tussen het
optreden van een ramp en armoede,
maar wel omdat arme mensen eerder
het slachtoffer zijn van rampen. Zij
kunnen zich daartegen minder
indekken. De grootste rampen, wat
hun effecten betreft, vinden dan ook
plaats in arme landen. Armoede
betekent voor een groot aantal delen
van bevolkingen van ontwikkelings–
landen, dat zij zich in ecologisch
kwetsbare gebieden moeten
vestigen, zoals dat al vanaf I970 het
geval is in Bangladesh. Die ecolo–
gisch kwetsbare gebieden zijn eerder
disaster prone, ze worden eerder
getroffen door natuurrampen.
Daarnaast doen zich ook manmade
disasters voor, rampen die het
gevolg zijn van conflictsituaties
tussen en binnen ontwikkelingslan–
den. Er is een relatie met de aard van
het ontwikkelingsproces en soms ook
met armoede.
Vraag 4: deel ik de mening, dat de
noodzaak om hulp te geven aan de
Koerden in Irak - dit jaar geeft dat
een grote aanslag op de post
noodhulp — en mogelijke toekomsti–
ge hulp aan vluchtelingen in die regio
een direct gevolg is van het militaire
ingrijpen in Irak? Daarop is een zeer
genuanceerd antwoord noodzakelijk.
De positie van de Koerden in Irak is
het gevolg van jarenlange pressie
van de kant van de machthebbers in
Irak. Die dateert al van het midden
van de jaren zestig. Ook daarvoor
was de positie van de Koerden —
maar toen werd er geen aandacht
aan gegeven in de vorm van nood–
hulp, ontwikkelingshulp en vluchte–
lingenbijstand — uiterst nijpend. Je
kunt niet vaststellen dat deze hulp
een direct gevolg is van het militair
ingrijpen in Irak. Het is wel zo, dat
deze actuele situatie, waarin de
Koerdische vluchtelingen zich
bevinden, op een directe manier
gerelateerd kan worden aan de
Golfcrisis en Golfoorlog van het
afgelopen jaar.
Vraag 5 is mij niet helemaal
duidelijk. Er is geen directe relatie
tussen bezuinigingen op structurele

hulp en de omvang van rampen in de
toekomst. Ik verwacht, dat om
ecologische redenen en vanwege de
aard van ontwikkelingsprocessen de
omvang van manmade en natural
disasters hetzij zal toenemen, hetzij
qua effect op arme bevolkingsgroe–
pen zal toenemen. De conclusie is,
dat het beroep op noodhulp zal
blijven stijgen. Dat betekent, dat wij
jaar in, jaar uit door zullen moeten
gaan met het bovenwaarts bijstellen
van de post begrotingshulp. Dat zal
in de loop van een begrotingsjaar,
wanneer de totale bedragen zijn
vastgesteld, altijd ten koste gaan van
de overige posten binnen het kader
van de ontwikkelingsbegroting. Dat is
natuurlijk niet allemaal structurele
hulpverlening.
Ik kom aan het antwoord op vraag
6. Ik meen, dat iedere bewindsper–
soon moet opereren binnen het hem
of haar toegestane begrotingsbe–
drag. Dat geldt voor al mijn collega's
in het kabinet, dat geldt ook voor mij.
Daarvoor zal flexibel moeten worden
geprogrammeerd. Er is sprake van
een zekere mate van flexiblele
programmering, die ook in het
verleden ertoe heeft geleid — de
Kamer weet dat uit de suppletore
begrotingen — dat noodhulp kan
worden gegeven, zonder dat het
totale bedrag voor ontwikkelingssa–
menwerking wordt overschreden.
Wanneer er tegelijkertijd - en dat is
een totaal andere situatie belangrijke aanslagen worden
overwogen op dat ontwikkelingspla–
fond, bijvoorbeeld in het kader van
bezuinigingsoperaties, gedachtenvor–
ming over toerekening aan ontwikke–
lingssamenwerking van minder
eigenlijke activiteiten - verhoging
van de toerekening van de kosten
van asielzoekers aan het ontwikke–
lingsplafond of toerekening van
hulpverlening aan Oost-Europa aan
het ontwikkelingsplafond — dan is
het niet meer mogelijk om flexibel te
programmeren binnen de bestaande
bedragen. Dan is het niet meer
mogelijk om zowel adequate
noodhulp te geven als adequate
structurele hulp te verlenen.
In de situatie waarin wij nu
verkeren vallen een drietal noodhulp–
programma's samen, waarmee een
zeer zwaar beslag wordt gelegd op
de post noodhulp binnen ons
begrotingsblok. Samen met de
gedachtenvorming, waar dan ook,
over extra aanslagen op het plafond,
wordt het uitermate moeilijk om
zodanig noodhulp te geven dat de
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structurele hulpverlening daar niet de
dupe van zal zijn. Het is de Kamer
bekend, dat ik op dat punt uitdrukke–
lijk mijn grenzen heb getrokken. Ik
heb dat hier zowel als in de Eerste
Kamer uitgesproken.

D
Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Voorzitter! Wij hebben de afgelopen
weken in de media de aangrijpende
beelden gezien van Koerdische
vluchtelingen en van slachtoffers van
de ramp in Bangladesh, beelden die
heel veel emoties en ontzettend veel
verontwaardiging losmaakten, orndat
zij zulke mensonterende en menson–
waardige situaties tonen. Een heel
schril contrast daarmee vormt de
discussie op ons Binnenhofse
pleintje over de bezuinigingen. De
minister heeft al aangegeven hoeveel
overschrijdingen er nu al zijn op de
post noodhulp en toch praten wij nog
over bezuinigingen bij Ontwikkelings–
samenwerking. Waarschijnlijk vindt
een verdere vervuiling plaats door
hulp aan Oost-Europa en de opvang
van asielzoekers. Ik vraag mij af of
verdere vervuiling aanvaardbaar is.
Nood breekt wet en noodhulp blijft
noodzakelijk. Terecht blijft de
minister geld ter beschikking stellen.
Toch zit ik met het spanningsveld
tussen noodhulp en structurele hulp.
Eigenlijk hoop ik, dat wij daar eens
wat uitvoeriger over kunnen praten.
Ik vraag de minister daarom, de
Kamer eens een notitie toe te sturen
over de effectiviteit van de noodhulp,
de problemen daarbij, verdere
mogelijkheden, financieringsmecha–
nismen en de relatie tussen noodhulp
en structurele hulp, zodat wij
daarover over een aantal maanden
eens wat uitvoeriger kunnen praten.

Minister Pronk: Voorzitter! Mevrouw
Sipkes plaatst deze vraag tegen de
achtergrond van haar opmerkingen
over verdergaande bezuinigingen en
vervuilingen. Ik heb mijn opmerkin–
gen daarover gemaakt. Die behoef ik
nu niet meer te herhalen.
Voorzitter: Franssen

Minister Pronk: Een notitie zeg ik
van harte toe. Ik wijs er overigens wel
op, dat ik een uitvoerige paragraaf,
die eigenlijk de lengte van een notitie
zoals wij die gewoonlijk aan de
Kamer toesturen al heeft overtroffen,
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heb opgenomen in de nota Een
wereld van verschil. Juist daarom
heb ik, zoals ik had aangekondigd,
een uitgebreid financieel overzicht
aan de Kamer gestuurd omtrent de
besteding van de noodhulp in het
afgelopen jaar. Nogmaals, dat
overzicht is niet in de gedrukte
stukken gekomen, maar dat deed
niets af aan mijn toezegging de
Kamer hierover uitvoerig te informe–
ren.
Als mevrouw Sipkes van mening is
dat het wenselijk is een en ander nog
verder toe te spitsen op de vragen
die zij heeft gesteld, is dat heel goed
mogelijk. In de desbetreffende notitie
zal echter veel teruggevonden
kunnen worden van de nogal
fundamentele discussie over kwaliteit
en aard van de noodhulp en van de
kanalen die gebruikt moeten worden.
Ook komt de vraag aan de orde of
het altijd wel zo noodzakelijk is,
Nederlandse vlaggetjes te plaatsen
bij de uitvoering van de noodhulp,
zoals dat aan de orde is geweest in
de nota Een wereld van verschil.

rest van de beschaafde wereld daar
eigenlijk geen enkel antwoord op
heeft.

D

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Voorzitter! Kan de
minister iets meer vertellen over de
situatie op dit moment bij de
Nederlandse projecten in Bangla–
desh, na de orkanen en overstromin–
gen. Ik doel met name op de
landaanwinnings– en indijkingspro–
jecten, waardoor de landloze boeren
een nieuw bestaan zouden kunnen
opbouwen. Zijn die ook overstroomd?
Is alles daar kapot? Kan hij inschatten
welke consequenties dat heeft voor
de hulp aan Bangladesh?
De minister heeft gezegd, dat wij
moeten uitkijken met de begroting
voor Ontwikkelingssamenwerking bij
mogelijke nieuwe bezuinigingsron–
den. Ik maak evenwel uit zijn
opmerkingen op dat hij, gezien de
toenemende druk op zijn begroting
door al die natuur– en andere
rampen, met name wat de noodhulp
betreft van mening is dat er op korte
termijn op geen enkele manier
nadere bezuinigingen op Ontwikke–
lingssamenwerking mogelijk zijn. Ik
wil ook graag dat hij zich daar heel
hard voor maakt.
Ik zie steeds meer mensen die niet
begrijpen waarom wij onze financiële
discussie soms op de millimeter
voeren, terwijl dit soort dingen
gebeuren en Nederland, alsook de

Minister Pronk: Voorzitter! Het is te
vroeg om een overzicht te kunnen
verschaffen van de totale schade die
er in de kustgebieden van Bangla–
desh is aangebracht door de
overigens nog niet opgehouden
cyclonen aldaar. Ik heb op mijn
bureau een heel klein overzicht
gekregen van de schade aan
Nederlandse projecten. In de
afgelopen twintig jaar hebben wij
daar namelijk nogal een aantal
activiteiten uitgevoerd, juist ook in
het deltagebied, ook rond Chitta–
gong. Ik heb dat overzicht nu niet in
mijn hoofd. Ik weet wel dat een
aantal projecten niet beschadigd is
en dat een aantal andere activiteiten
ondergelopen is. Ook is bekend dat
de aldaar geslagen brug, die u allen
nog wel bekend is uit het Zeeuwse
deltagebied, gedeeltelijk is weggesla–
gen. Vanuit Indonesië gaan er nu
Nederlandse deskundigen, die daar
zitten, naar Bangladesh om de
schade op te nemen. Het gaat erom
dat zij zo spoedig mogelijk kunnen
bijdragen aan het herstel van de
desbetreffende verbinding, die
overigens aldaar een zeer unieke
functie vervult.
Wij hebben jarenlang meegewerkt
aan de opzet van het Flood Action
programma in Bangladesh. Het gaat
om gigantische werken, waarvan het
ook niet altijd even duidelijk is of die
direct grootscheeps gestart kunnen
worden. Er zijn namelijk ook directe
consequenties bij de uitvoering van
bepaalde werken voor de positie van
boeren in het desbetreffende gebied,
die zich daar op grote schaal hebben
gevestigd.
Ik verwacht dat de volgende fase
van de uitvoering van het Flood
Action programma ook aan de orde
komt tijdens de aanstaande consulta–
tieve-groepvergadering, de Aid
Group vergadering, die voor het eind
van deze maand ook voor Bangla–
desh gepland was. Wij zijn van harte
bereid om daar op een verstandige
wijze verder toe bij te dragen. Maar ik
moet wel vaststellen dat het gaat om
zulke glgantische werken, groter dan
de deltawerken in Nederland, dat het
nog decennia zal duren voordat die
op een duurzame wijze effect zullen
hebben. Ik denk ook aan de lange
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Minister Pronk: Voorzitter! 1 Ik zeg
het duidelijk omdat mij dat was
gevraagd. 2. Ik spreek de heer Kok
nooit toe, hij spreekt mij toe. Zo hoort
het ook, want zo liggen de verhou–
dingen.
Op de rest van de vraag wil ik als
volgt antwoorden. Ik lees voortdu–
rend wat iedereen over het ontwikke–

Minister Pronk: Dat laatste zou zeer
kwalijk zijn, voorzitter, want ik
probeer de vragen van kamerleden,
hetzij plenair, hetzij in een mondeling
overleg altijd zo duidelijk mogelijk te
beantwoorden. Ik dacht ook dat ik
een duidelijk antwoord had gegeven
op de vraag maar ik kan mij de vraag
niet meer helemaal goed herinneren.
Het zou mij spijten als ik onvoldoende

duidelijk ben overgekomen. Ik meen
ook, afgelopen donderdag tijdens het
mondeling overleg over de situatie
met betrekking tot de Koerden,
gezegd te hebben dat er problemen
zijn met de financiering van de
noodhulp. Overigens is dit ook een
normaal gremium en ik ben blij met
de mogelijkheid om over de nood–
hulp te spreken. Ook daarom had ik
aan het begin van dit jaar die brief
gestuurd, waarop de Kamer ove–
rigens niet heeft gereageerd. Ook
daarom had ik zo'n uitgebreide
passage in de nota Een wereld van
verschil daarover opgenomen. Maar
daar stond wel meer in en ik begrijp
best dat de passages over noodhulp
niet die aandacht hebben gekregen,
die zij overigens wel verdienen.
Op dit moment heb ik aangegeven
aan welke begrotingscategorieën ik
allereerst denk om er mogelijkheden
tot financiering in te zoeken. De
Kamer weet ook dat de tussenbalans–
operatie een verlaging inhoudt van
het aandeel van de kapitaalmarkt–
middelen onder het ontwikkelingspla–
fond dat dan voor een deel met
begrotingsmiddelen moet worden
gecompenseerd. Ik heb overigens
uitvoerig over die compensatieme–
thodiek overlegd, want dat is meer
aan de orde in de normale gremia
van deze Kamer. Dat was tijdens het
mondeling overleg met de vaste
Commissie voor ontwikkelingssa–
menwerking over de LCL's. Ik zou dat
willen dekken uit de onderuitputting
die verwacht mag worden op het
punt van de hulpverlening aan
Suriname. Zo doen zich soms wel
meer onderuitputtingen voor. Het is
een kwestie van goed programmeren
in de loop van het jaar op een zo
flexibel mogelijke wijze. Ik ben bang
dat het dit jaar erg moeilijk gaat
worden. Ik heb hierover in de
afgelopen week al een aantal
signalen gegeven. Ik sluit niet uit, dat
we in de tweede helft van het jaar
zullen moeten besluiten dat bepaalde
bedragen bevroren moeten worden
in het kader van datgene wat
mevrouw Sipkes in haar vragen de
structurele hulpverlening noemde, de
reguliere hulpverlening aan een
aantal landen die wij in eerste
instantie dit jaar hadden gehoopt te
geven. Dit betekent dus een aantal
uitgaven iets meer in de tijd versprei–
den. Dat is op zichzelf niet drama–
tisch. Het gebeurt vaker. Het is een
kwestie van normaal programmeren
en uitgaven plannen. Ik maak mij
zorgen over de nogal snelle uitput–
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bouwperiode van de werken in
Nederland.
Aan het eind van de beantwoor–
ding van de vragen van mevrouw
Sipkes heb ik uitdrukkelijk gezegd,
dat er wat mij betreft geen verdere
ruimte is voor vervuiling van het
ontwikkelingsplafond, zoals dat in het
regeerakkoord is vastgesteld. Ik heb
mijn grenzen getrokken. Die zijn
bekend. Nogmaals, wat mij betreft
komt er geen verdere verhoging van
de kosten van asielzoekers aan het
ontwikkelingsplafond, boven de
reeds overeengekomen 420 mln. Het
is juist om die verdergaande
vervuiling te voorkomen, dat wij zijn
ingestoken op de tussenbalansopera–
tie inzake de verlaging van het
kapitaalmarktmiddelenaandeel in de
begroting van Ontwikkelingssamen–
werking. Dat was een belangrijke
bijdrage aan de verlaging van het
financieringstekort. Dat is ook
aanvaardbaar gezien de modaliteiten
en de kwaliteit van de Nederlandse
ontwikkelingssamenwerking. Maar
dat is het dan ook.

D
De heer Weisglas (VVD): Voorzitter!
De minister zegt tot twee keer toe
buitengewoon duidelijk — ik
waardeer dat — dat voor hem de
grenzen getrokken zijn en dat verdere
bezuinigingen op Ontwikkelingssa–
menwerking voor hem niet accepta–
bel zijn.
Mijn vraag is dan wel: waarom zegt
de minister dit zo duidelijk? Zijn er in
de kabinetsvoorstellen, met name die
van de minister van Financiën,
minister Kok, elementen die inhou–
den dat er een verdere aanslag wordt
gedaan op de begroting van Ontwik–
kelingssamenwerking? Spreekt de
minister voor Ontwikkelingssamen–
werking via ons, Tweede-Kamerle–
den, als het ware minister Kok als
volgt toe "collega, blijf met je tengels
van mijn begroting af"? Ik kan mij dit
overigens heel goed voorstellen,
gezien de positie van de minister.

D

lingsplafond denktte kunnen zeggen.
Men denkt dat er een grote pot met
geld is waar iedereen makkelijk in
kan graaien. Dat is niet het geval. Dat
zijn gecommiteerde bedragen ten
behoeve van armoedebestrijding in
de wereld. ledereen denkt dat overal
bezuinigd is behalve op Ontwikke–
lingssamenwerking en dat daar nog
veel bezuinigd kan worden. Wat mij
betreft: quod non.
Het is overigens bepaald niet mijn
gewoonte om via een kamerdebat
collega's toe te spreken. Dat is
geenszins het geval. Het is algemeen
bekend dat de politieke discussie
over de kosten van opvang van
asielzoekers in Nederland nog niet is
afgesloten. In die discussie waar
iedereen zich in mengt, zal ik mij
uiteraard ook kunnnen mengen, zeker
desgevraagd.

D
De heer Eisma (D66): Voorzitter! Als
vvij met de minister constateren dat
van het huidige begrotingsartikel
twee derde is uitgegeven en er van
een ruime overcommitering sprake
is, terwijl er nog acht maanden dit
jaar te gaan zijn, vraag ik mij af, ook
als ik de bronnen zoals de betaiings–
balanshulp en het garantie-artikel
waaruit eventueel de extra bijdragen
voor de noodhulp zouden moeten
komen in aanmerking neem, of dit
een reëel antwoord is op de proble–
matiek die ons te wachten staat. Hoe
is dit te rijmen met de tussenbalans–
voorstellen om op de Wellink-facili–
teiten te bezuinigen?
Ten slotte, voorzitter, wil ik vragen
waarom de minister niet in de
normale gremia, die ons ter beschik–
king staan, de inforamtie aan de
Kamer geeft. Ik doel hierbij op het
mondeling overleg dat wij afgelopen
donderdag hebben gehad. Toen
stelde ik een dergelijke vraag maar ik
kreeg niet het antwoord dat de
minister voor de NCRV-radio en Den
Haag Vandaag heeft gegeven.

D
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ting van deze begrotingspost aan het
begin van het jaar. Je mag hopen dat
zich in de tweede helft van het jaar
minder noodsituaties voordoen dan
in de eerste helft van het jaar.
Daarvoor zijn echter op dit moment
geen aanwijzingen.
Wie weet, wordt het probleem met
betrekking tot bijvoorbeeld de
Koerden in Irak politiek eerder
opgelost dan wij een poosje geleden
dachten. Wie weet, is het mogelijk
om door middel van politieke
bemiddeling in Soedan en Ethiopië
de strijdende partijen bijeen te
brengen, waardoor een extra reden
kan worden weggenomen voor het
geven van vluchtelingenbijstand. Er
zijn ook politieke mogelijkheden om
te komen tot de aanpak van een
aantal noodhulpsituaties. Ik hoop dat
de politieke mogelijkheden — die niet
op mijn terrein liggen - door de EG
en de VN met kracht ter hand
worden genomen. Het steeds
proberen op te vangen van deze
deels politieke vragen door aan–
spraak te maken op internationale
noodhulppotten, is natuurlijk geen
fundamentele bijdrage.

D

D

Mevrouw Verspaget (PvdA):
Mijnheer de voorzitter! De laatste
opmerking van de minister sluit aan
op de vraag die ik hem wil stellen. Ik
hoor in zijn woorden dat wij gewild of
ongewild het budget voor Óntwikke–
lingssamenwerking steeds meer
zullen gebruiken voor incidentele
aangelegenheden. Hoe verhoudt dat
zich tot de redevoering die prins
Claus gisteren in Amsterdam heeft
gehouden en verhoudt dat zich tot de
realiseerbaarheid van de doelstellin–
gen die wij in de nota Een wereld van
verschil hebben aanvaard?

Minister Pronk: Mijnheer de
voorzitter! Het is helaas juist dat in
het kader van de internationale
ontwikkelingssamenwerking in
toenemende mate — omdat structu–
rele oplossingen worden uitgesteld
- de incidentele aanpak de boven–
toon dreigt te krijgen. Hoe verhoudt
dat zich tot de nota Een wereld van
verschil? Het is een poging om een

De heer Schoots (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! De PvdA ziet in het
voor ons liggende wetsvoorstel een
uitdrukking van een aantal elementen
van nieuw beleid dat door dit kabinet
is ingezet. Ik wil even stilstaan bij dit
werk aan deze weg van het kabinet.
Het kabinet heeft gekozen voor
decentralisatie. Het is een fundamen–
tele keuze om meer over te laten aan
medeoverheden. Het is een principië–
le keuze, omdat wij deze overheden
— gemeenten in dit geval — beter in
staat achten om het werk op de
werkvloer te verrichten dan de
rijksoverheid. Dit voorstel getuigt van
die opvatting. Het is er een uitwer–
king van. Niet meer de rijksoverheid,
maar de gemeenten krijgen hier het
voortouw bij de invulling van de
bijzondere-bijstandsverlening.
Ik kom dan op een tweede punt:
werk boven uitkering. De uitkering is
er voor degenen die niet in staat zijn
om anderszins in eigen inkomen te
voorzien. Daarbij gaat het vooral om
inkomen uit arbeid. De uitkering
moet daarom worden beschouwd als
trampoline en niet als vangnet voor
achterblijvers. Met dit wetsvoorstel
krijgen de colleges van burgemeester
en wethouders niet alleen de ruimte,
maar ook de opdracht om die ruimte

te gebruiken om de desbetreffende
personen met maatwerk weer op het
spoor naar de arbeidsmarkt te zetten.
Dat is een belangrijke wijziging, die
uitdrukking is van het nieuwe beleid.
Vervolgens kom ik op het derde
punt. De bijzondere-bijstandsverle–
ning is een onderdeel van de
Algemene bijstandswet. Op dat
brede terrein zijn gedachten in
ontwikkeling; er ligt reeds een
voorontwerp herinrichting Algemene
bijstandswet. De staatssecretaris had
op die wijziging kunnen wachten om
dan tegelijk de bepalingen omtrent
de bijzondere-bijstandsverlening te
wijzigen. Dat is niet gebeurd: dit
onderdeel is er uitgelicht en ver–
vroegd. Waar een wil is, zo is
opnieuw gebleken, is ook een weg.
Het wetsvoorstel is een prima
voorbeeld van een belangrijk element
van de sociale vernieuwing. Kortom:
complimenten aan de staatssecreta–
ris!
Rijksconsulenten hebben als
intermediair tussen gemeenten en
het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid een belangrijke
taak. Als ik de memorie van toelich–
ting goed begrijp, dan betreft dit
zowel de signalering van opvallende
ontwikkelingen in het gemeentelijk
beleid en de uitvoering aan het
departement als de signalering van
relevante, landelijke en regionale
ontwikkelingen aan de gemeenten
zelf. Dit stelt hoge eisen aan de
rijksconsulent. Deze wordt mijns
inziens partner van de gemeenten.
Uit de dagelijkse gemeentelijke
praktijk blijkt echter dat de rijkscon–
sulent veelal als controleur wordt
ervaren. Hoewel ikerenig begrip
voor kan opbrengen — er is altijd
sprake van enige spanning - vind ik
dat wel jammer en heeft dat niet mijn
voorkeur. In mijn visie komt het erop
neer, dat de rol van de rijksconsulent
met betrekking tot het realiseren van
de rechtsgelijkheid een beperkte is.
De weg van overleg via bijvoorbeeld
de Vereniging van Nederlandse
gemeenten, eventueel met regionale
bijeenkomsten, is daarvoor waar–
schijnlijk een beter middel. Ik krijg
hierop gaarne een reactie van de
staatssecretaris.
Ik kom dan op de samenhang. Ik
ben het eens met wat de staatssecre–
taris in de memorie van toelichting
stelt, namelijk dat het niet gewenst is
om, naast de bijzondere bijstand, aan
de Algemene bijstandswet verwante
gemeenteiijke fondsen te laten
functioneren. Deze fondsen kunnen
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De voorzitter: Ik verzoek de
minister, binnen het uur van het
vragenuur te antwoorden. Zijn
antwoord moet dus kort zijn!

D

en ander zo goed mogelijk te
structureren vanuit de beperkte
mogelijkheden in Nederland. Hoe
verhoudt dat zich tot de redevoering
van prins Claus, een magistrale
redevoering die uitermate somber is
getoonzet? Prins Claus heeft niet
nagelaten om op die conferentie zeer
veel indruk te maken op het totale
gehoor. Ik deel die analyse in haar
somberheid, maar ik kan haar als
politicus alleen maar vertalen als een
extra mandaat om aan activiteiten op
het gebied van ontwikkelingssamen–
werking verder niet te tornen.
Aan de orde is de behandeling van:
- 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 opleidingen (21644).

De algemene beraadslaging wordt
geopend.
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Schoots
heb, wil ik, wellicht ten overvloede,
het volgende nog naar voren
brengen. Het lijkt mij vanzelfsprekend
dat, mocht de rijksoverheid maatre–
gelen nemen die kostenverhogend
werken voor de bijzondere bijstand,
dit gepaard gaat met gelijktijdige
overheveling van de noodzakelijke
middelen. Gaarne verneem ik van de
staatssecretaris of zij dit standpunt
deelt.
In een interview in Sociaal bestek
nummer 4 in 1990 zegt de staatsse–
cretaris: "Zelfs bijzondere-bijstands–
verlening voor de noodzakelijke
aanschaf van een olifant is bij wijze
van spreken mogelijk. Alleen in
Emmen niet, want daar hebben ze
een dierentuin." Als het hier maar
niet gaat om die olifant die nodig is
om door de rijksporseleinkast te
lopen ter stimulering van het
decentralisatieproces. Deze vorm van
bijzondere bijstand dient het kabinet
zelf te behouden.

worden samengevoegd met en in de
bijzondere-bijstandsverlening. Ik
spreek nadrukkelijk van "samenvoe–
ging". Er blijft namelijk altijd vraag
naar aanvullende voorzieningen die
wel kunnen passen binnen een
gemeentelijk minimabeleid, maar die
geen basis vinden binnen de
bijzondere bijstand als onderdeel van
de Algemene bijstandswet.
Hoewel ik de voorstellen van de
staatssecretaris in artikel 18c, derde
lid, onder a en b, van harte onder–
schrijf, ben ik desalniettemin
voorstander van toekenning van de
bevoegdheid aan het college van
burgemeester en wethouders om een
drempelbedrag voor alle speclfieke,
bijzondere, noodzakelijke kosten van
bestaan te hanteren. Ik wil dit
overigens met handhaving van het
eerder genoemde artikel 18c, derde
lid. Het is geenszins mijn bedoeling
dat systematisch eigen bijdragen die
in een voorliggend voorzieningencir–
cuit gelden, via bijstand ongedaan
worden gemaakt. Ik beoog echter
wel, conform de decentralisatiedoel–
stelling van dit wetsvoorstel, dat het
college van burgemeester en
wethouders ook het drempelbedrag,
uiteraard geïndividualiseerd, in zijn
beschouwingen kan betrekken. Het
voorliggende voorstel van wet sluit
dit uit. Indien de staatssecretaris mijn
gedachten volgt, wordt mijn inziens
bereikt dat samenvoeging van het
gemeentelijk minimabeleid met het
bijzondere-bijstandsbeleid zo min
mogelijk wordt belemmerd. Immers,
in veel gevallen behelst het gemeen–
telijk minimabeleid dat een gemeen–
telijke subsidie wordt verleend tot
een totaalbedrag dat niet of niet veel
hoger ligt dan ongeveer ƒ 177 per
jaar Dus ongeveer ter hoogte van
het drempelbedrag. Het gaat dan
bijvoorbeeld om kosten van maat–
schappelijke participatie, zoals een
bibliotheekabonnement of lidmaat–
schap van verenigingen. Ik ben
voornemens, afhankelijk van het
antwoord van de staatssecretaris, in
tweede termijn een amendement op
dit punt in te dienen.
Over de samenwerking van de
gemeentelijke kredietbank het
volgende. Door middel van de
tweede nota van wijziging wordt de
mogelijkheid van borgtocht ter
verkrijging van een schuldsanerings–
krediet geregeld. Op zich ben ik blij
met deze wijziging. Gemeenten
beschikken hierdoor over een extra
instrument ter bestrijding van
financiële noodsituaties van mensen.

Ik heb slechts één twijfel, namelijk de
verplichte aansluiting van een
gemeente bij de gemeentelijke
kredietbank. Als het een gemeente
lukt om een gemeentelijke-krediet–
bankachtige samenwerking aan te
gaan met een plaatselijk bank of
banken, waarbij in dezelfde mate
rekening wordt gehouden met de
belangen en mogelijkheden van de
individuele cliënt als bij de gemeen–
telijke kredietbank, is voor mij de
exclusiviteit van deze kredietbank
niet nodig.
Hoofddoelstelling van dit wets–
voorstel is dat gemeenten beleids–
matig en financieel meer armslag
krijgen om met behulp van bijzondere
bijstand individuele financiële
noodsituaties aan te pakken. Het is
van groot belang dat gemeenten
hiermee zo snel mogelijk aan de slag
kunnen gaan. Ook bereiken ons
signalen van gemeenten die op
spoedige invoering aandringen. Wat
dit betreft, lijkt afwijking van de
invoering van de "driemaandenter–
mijn" aanvaardbaar. Gemeenten zijn
immers in staat om, als de nieuwe
regeling van kracht is, gaandeweg
een andere invulling te geven aan
hun bevoegdheden dan thans
uitvoeringspraktijk is. Wat Is het
standpunt van de staatssecretaris
over de mening van de Vereniging
van Nederlandse gemeenten inzake
de invoeringstermijn en wat is haar
eigen standpunt over het eventueel
afzien van de driemaandentermijn,
hetgeen overigens mijn voorkeur
heeft?
In mijn schriftelijke inbreng heb ik
stilgestaan bij mogelijke financiële
gevolgen van deze decentralisatie
voor de gemeentelijke huishouding.
Kern van mijn inbreng was dat
voorkomen, of in ieder geval
gerepareerd, moet worden dat er
gemeenten zijn die in financiële zin
structureel uit eigen middelen dienen
bij te lappen en er anderzijds
gemeenten zijn die jaarlijks kunnen
sparen, respectievelijk een andere
bestemming kunnen geven aan hun
deel van de beschikbare 300 mln. Ik
ben blij met de toezegging van de
staatssecretaris dat, indien in de
toekomst mocht blijken dat zich in de
ontwikkeling van de groei van de
netto-bijstandslasten majeure
verschillen tussen gemeenten
voordoen, zo nodig door de beheer–
ders van het Gemeentefonds wordt
bezien op welke wijze dit kan worden
gecorrigeerd.
Nu ik het toch over de financiën

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Hoe dichter
bij de burger des te beter het
bestuur. Dat is althans de gedachte
achter het wetsvoorstel om de
bijzondere bijstand te decentralise–
ren. Volgens gemeenten deed het
landelijke beleid in de jaren tachtig
niet meer volledig recht aan plaatse–
lijke situaties. Wij zien dan ook dat
veel gemeenten een aanvullend
beleid zijn gaan voeren om die
tekorten op te vangen. Voor de
regering is het gemeentelijk minima–
beleid een belangrijk signaal geweest
voor de wenselijkheid van decentrali–
satie van de bijzondere bijstand.
Voorzitter! In zijn algemeenheid
kan de SGP-fractie zich vinden in die
decentralisatie. Het fraaist was het
geweest wanneer dit wetsvoorstel
onderdeel had uitgemaakt van het
wetsvoorstel inzake de integrale
wijziging van de Algemene bijstands–
wet. Het tijdsaspect evenwel is een
belangrijke reden dat de decentrali–
satie van de bijzondere bijstand nu in
een apart wetsvoorstel wordt
geregeld. Wij hebben daarvoor
begrip. Het is de bedoeling dat
gemeenten door de decentralisatie
meer maatwerk kunnen leveren.
Uiteraard ondersteunen wij dat
streven. Wel moeten wij geen al te
hoge verwachtingen koesteren.
Vooral in grote steden waar het
beroep op de bijzondere bijstand het
grootst is, zullen er toch weer regels
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Van der Vlies
nodig zijn en aanvragers in bepaalde
categorieën ingedeeld moeten
worden om het werk van de gemeen–
telijke sociale dienst mogelijk te
maken. Dit werk moet ook objectief
rechtvaardig zijn.
In heel dit wetsvoorstel is een
zekere spannlng voelbaar tussen
objectieve regelgeving en het leveren
van "maatwerk" bij de toekenning
van bijzondere bijstand, een spanning
tussen doelmatigheid en rechtszeker–
heid en rechtsgelijkheid. Met de
decentralisatie krijgen gemeenten
meer beleidsvrijheid. Weliswaar
blijven landelijk vastgestelde normen
bestaan, maar bij de uitwerking
daarvan kunnen per gemeente
verschillen ontstaan. Jurisprudentie
en toezicht via de rijksconsulenten
sociale zekerheid zullen de verschil–
len enigszins in toom moeten
houden. In hoeverre zijn de verschil–
len in gemeentelijk beleid accepta–
bel? Bestaan er voldoende garanties
dat jurisprudentie en consulenten
sociale zekerheid de rechtsongelijk–
heid binnen de perken houden?
Niet alleen tussen gemeenten,
maar ook in een gemeente kunnen
eerder verschillen optreden bij
toekenning van bijzondere bijstand.
Een van de oorzaken daarvan is
zonder twijfel, de verruiming van de
werkingssfeer van de bijzondere
bijstand. Weliswaar mag in principe
voor algemene bestaanskosten geen
bijzondere bijstand gegeven worden,
maar wanneer die kosten door
bijzondere omstandigheden hoger
zijn dan normaal, mag het weer wel.
Alleen voor de kosten van medische
behandelingen die behoren tot de
ontwikkelingsgeneeskunde is er een
categorisch verbod. In het algemeen
zijn dan ook niet meer de aard van de
kosten maar de omstandigheden van
het individu doorslaggevend.
Bijzondere omstandigheden zijn
evenwel een rekbaar begrip,
waardoor de grenzen van de
bijzondere bijstand snel vervagen. In
elke persoonlijke of gezinssituatie zijn
wel bijzondere factoren aan te wijzen
die kostenverhogend werken.
Subjectieve overwegingen spelen bij
de beoordeling daarvan een grote
rol.
De staatssecretaris wil gemeenten
geen verplichting opleggen om een
beleidsplan te maken. Op zichzelf
komt dit overeen met het principe
van de decentralisatie. Nu zullen
grotere gemeenten ongetwijfeld zelf
richtlijnen geven voor de toekenning
van de bijzondere bijstand. Het is een

illusie dat zij geheel geïndividuali–
seerd maatwerk kunnen leveren,
want daarvoor is het beroep op
bijzondere bijstand in die gemeenten
te groot. Kleinere gemeenten kunnen
mogelijk wel zonder schriftelijk
vastgestelde richtlijnen bijzondere
bijstand verlenen. De vraag rijst dan
wel in hoeverre het toezicht op deze
gemeenten door de rijksconsulenten
effectief kan zijn. Waaraan kunnen zij
toetsen wanneer een beleidsplan of
een regeling ontbreekt? En bestaat er
voor de burger wel voldoende
duidelijkheid over hetgeen waar hij
recht op heeft? Graag verneem ik van
de staatssecretaris op welke wijze zij
tegen deze vragen aankijkt. Kortom,
zijn er toch geen redenen aanwezig
om de gemeenten alsnog te verplich–
ten tot een schriftelijke verantwoor–
ding van het te voeren en gevoerde
beleid?
Met de decentralisatie van de
bijzondere bijstand zullen gemeenten
mogelijk meer financiële risico's
lopen. Er is thans sprake van een
onderuitputting. Bij meer voorlichting
bestaat de kans dat er een groter
beroep gedaan zal worden op de
bijzondere bijstand. Tevens wordt de
werkingssfeer van de bijzondere
bijstand verruimd. Als compensatie
krijgen de gemeenten in 1991 300
mln. extra rijksmiddelen. Bij de VNG
leeft de vrees dat het Rijk als gevolg
van de financiële problemen iets van
die 300 mln. zal afknabbelen. In
hoeverre bestaat er grond voor die
vrees? Is de staatssecretaris het met
de VNG eens dat de bijdrage van 300
mln. een absolute voorwaarde is voor
een spoedige invoering van dit
wetsvoorstel?
De verdeling van de rijksgelden
over de gemeenten is gebaseerd op
de uitgaven die gemeenten in het
kadervan de bijzondere bijstand
hebben gedaan in de periode van
1987t/m 1989. Daarmee wordt
aangesloten op de bestaande
situatie. Het gevolg hiervan is wel dat
gemeenten die de afgeiopen jaren
een zuinig beleid voerden, nu over
minder geld beschikken dan gemeen–
ten die een ruimhartig en misschien
soms te ruimhartig beleid hebben
gevoerd. Komen zuinige gemeenten,
wanneer zij een ruimer beleid willen
gaan voeren, daardoor niet in de
problemen? Overigens heeft de
verdeling over de gemeenten de
goedkeuring van de Raad voor de
gemeentefinanciën en dat geeft ons
vertrouwen.
Voorzitter! Voor het Rijk betekent

de decentralisatie van de bijzondere
bijstand het einde van een open-ein–
deregeling, maar nu krijgen de
gemeenten hiermee te maken. Door
verdergaande individualisering en
vergrijzing zullen, met name in de
grotere steden, gemeenten waar–
schijnlijk te maken krijgen met een
structureel groter beroep op
bijzondere bijstand. Het gaat hierbij
niet om onvoorziene, zeer omvang–
rijke stijgingen. Hiervoor kunnen
gemeenten dus geen beroep doen op
het Rijk om extra financiële middelen
te verkrijgen. Op langere termijn
kunnen de kosten echter toch
oplopen. Wij vragen de staatssecre–
taris daarom of het niet wenselijk is
dat regelmatig bezien wordt of het
bedrag dat gemeenten voor bijzon–
dere bijstand krijgen, nog wel
toereikend is. Deze vraagstelling
klemt te meer, nu steeds vaker op de
flankvan regeringsbeleidsdaden en
–voornemens expliciet wordt vermeld
dat er, als het voor burgers te
moeilijk wordt, de mogelijkheid is van
bijzondere bijstand. Ik verwijs als
voorbeeld naar het pakket maatrege–
len ten behoeve van gehandicapten
en hun huisvesting dat ons dezer
dagen bereikte, gepresenteerd door
deze staatssecretaris samen met
haar collega's van VROM en WVC.
Voorzitter! In de laatste nota van
wijzigingen heeft de staatssecretaris
het mogelijk gemaakt dat bijzondere
bijstand wordt gebruikt als borgstel–
ling bij het aflossen van schulden. De
schuldenproblematiek concentreert
zich voor een belangrijk deel bij
mensen met een minimum-inkomen.
Het is de vraag of borgstelling gezien
kan worden als een bijzondere
omstandigheid, waardoor de
algemene noodzakelijke bestaanskos–
ten hoger zijn dan normaal. In
beginsel is er geen sprake van
hogere kosten, maar van normale
kosten die door schulden uit een
kleiner budget betaald moeten
worden. Gezien evenwel het gegeven
dat bijzondere bijstand beperkt blijft
tot borgstelling en niet gebruikt kan
worden voor aflossing van de schuld
zelf, kunnen wij instemmen met deze
verruiming van de bijzondere
bijstand. Wanneer mensen door
borgstelling een aflossingsregeling
kunnen treffen en zo uit een uit–
zichtsloze situatie worden gehaald,
heeft de bijzondere bijstand een
positieve functie gehad.
Voorzitter! Graag zien wij een
reactie van de staatssecretaris op
deze beschouwing tegemoet.
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Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Voorzitter! Het wetsontwerp
Decentralisatie bijzondere bijstand
werd aangekondigd als nieuw beleid.
Maatwerk, zo was de bedoeling,
toegespitst op de mensen die het
nodig hebben. In het vervolg krijgen
de gemeenten meer mogelijkheden
om financiële noodsituaties gericht
aan te pakken. Dat is op zichzelf
prima. Ondanks dat ik dat een goede
zaak vind, wil ik een aantal kantteke–
ningen plaatsen bij dit wetsontwerp.
Ten eerste is bijzondere bijstand
nodig in noodsituaties. Onze mening
is dat het wenselijk is om zulke
situaties zoveel mogelijk te voorko–
men, met andere woorden: om die
hoogst uitzonderlijk te laten zijn. En
dat houdt natuurlijk in dat men van
het allerlaagste minimum normaal
moet kunnen leven. Aan die voor–
waarde voldoet echter het minimum
steeds minder, gezien het feit dat er
van 1982 tot 1990 een ontkoppeling
heeft plaatsgehad. Die heeft voor het
allerlaagste inkomen een structurele
achterstand opgeleverd van ten
minste 15%. Uit publikaties van "De
arme kant van Nederland" blijkt dat
het minimum minder toereikend is
dan in de jaren zeventig om normaal
van te kunnen leven. Dat heeft weer
tot gevolg gehad dat gemeenten op
deze situatie zijn ingesprongen en
een eigen gemeentelijk minimabeleid
hebben ontwikkeld. Die mogelijkhe–
den zijn er gekomen bij gemeenten,
omdat men zag dat er steeds meer
mensen in financiële problemen
kwamen. Dit kabinet heeft opnieuw
gekoppeld, en dat is winst, maar die
winst ging grotendeels verloren door
de verslechtering van een aantal
andere zaken. Ik noem bijvoorbeeld
de verslechtering van de kwijtschel–
dingsnormen. In Amsterdam leidde
dat ertoe dat er 12.000 aanvragers
— die daarvoor wel kwijtschelding
kregen - geen kwijtschelding meer
kregen. Ik noem de verlaging van de
normen voor de vergoeding van de
kosten AAW, de almaar stijgende
kosten van milieuheffingen, open–
baar-vervoertarieven die omhoog
gaan enzovoorts, enzovoorts.
Kortom, als je die achtergrond
bekijkt, is de vraag aan de orde of de
decentralisatie van de bijzondere
bijstand de vermindering van de
koopkracht van het structurele
minimum moet gaan opvangen. Het
zal duidelijk zijn dat de fractie van
Groen Links daar tegen is. Toch heb

ik een beetje het idee dat het in deze
richting gaat. Ik werd daarin gesterkt
door reacties die ondere andere zijn
gegeven van de kant van de fractie
van de Partij van de Arbeid op het
pas verschenen voorstel inzake de
regeling voor gehandicaptenvoorzie–
ningen. Er werd gezegd dat de
verhoging van de eigen bijdrage wel
eens een probleem zou kunnen zijn
voor sommige groepen, maar dat dit
dan zou kunnen worden opgevangen
door een beroep te doen op de
bijzondere bijstand. Dat nu lijkt mij
geen goed idee. De structurele
regelingen moeten zodanig zijn dat
mensen in de toekomst niet opnieuw
voor allerlei noodvoorzieningen
afhankelijk zijn van een beroep op de
gemeente voor bijzondere bijstand.
Met andere woorden: decentralisatie
mag geen alibi zijn voor de verslech–
tering van het normale minimum.
Sterker nog, wij geloven alleen maar
in bijzondere bijstand als het
werkelijk om nieuw beleid gaat. Dat
wil zeggen dat de positie van het
mimimum structureel beter wordt
aangepakt. Graag een reactie op
deze eerste kanttekening.
Een tweede kanttekening bij dit
wetsontwerp is dat decentralisatie
kan, of zelfs moet leiden tot een
zekere willekeur. Dat was indertijd de
reden om een landelijke normering in
te voeren voor de Algemene
bijstandswet. Voor de mensen die
daarvan afhankelijk zijn, vond men
het toen erg vervelend om het maar
over te laten aan het gemeentebe–
stuur en om geen zekerheid te
hebben over de norm die werd
aangelegd. Het zou immers onaan–
vaardbaar zijn als een man of vrouw
met een minimum in Amsterdam veel
beter af zou zijn in Harderwijk, of
andersom. Wij vinden nu het
voordeel van maatwerk opwegen
tegen dat risico, maar zijn wel van
mening dat het toch enigszins
controleerbaar moet blijven hoe de
verschillende gemeenten de normen
gaan aanleggen. Daarom voelen wij
wel iets voor het plan — dat in dit
wetsontwerp overigens wordt
afgewezen — om de gemeenten te
verplichten, jaarlijks een beleidsplan
op dit punt te maken. De argumenten
die daar tegen worden gebruikt,
overtuigen ons niet. Wij vinden dat
het overhevelen van landelijke
bevoegdheden - decentraiisatie —
naar lagere overheden, in dit geval
de gemeenten, best gepaard mag
gaan met een raamwerk, een richtlijn,
een globale verplichting. De landelij–

ke overheid staat bevoegdheden af,
maar zij moet er dan wel voor zorgen
dat de mensen een beroep kunnen
doen op bepaalde richtlijnen om hun
recht te kunnen halen. Ik denk dat
het gemeentelijk beleidsplan, dat
openbaar is, waarover gediscus–
sieerd wordt in de gemeenteraad en
waar de burgers in iedere gemeente
kennis van kunnen nemen, een
zekere waarborg in zich bergt om
niet al te grote willekeur tot stand te
laten komen.
Voorzitter! Een derde kanttekening
betreft het volgende. De regering
meent dat dit een soort gesloten-ein–
deregeling zou moeten zijn en heeft
daarvoor 300 mln. ingeboekt. Er is
gezegd dat dit bedrag ruimschoots
voldoende zal zijn, want er is zelfs
sprake geweest van onderuitputting.
Ik sluit mij aan bij opmerkingen die
hierover gemaakt zijn dat dit wel
eens het gevolg zou kunnen zijn
geweest van te weinig voorlichting.
Als er meer voorlichting komt over
de mogelijkheid om gebruik te maken
van bijzondere bijstand, kan het snel
zijn afgelopen met deze onderuitput–
ting. Mijn vraag is echter nog iets
structureler. Wordt bij het genoemde
bedrag een schatting gemaakt van de
behoefte die er zal zijn aan bijzondere
bijstand en hoe wordt die schatting
dan precies gemaakt? Wordt het
bedrag jaarlijks vastgesteld aan de
hand van die behoefte of wordt er
gekeken naar de toestand van de
rijksbegroting? En wat als er nu niet
een onderuitputting ontstaat, maar er
te veel gebruik gemaakt zal worden
van de bijzondere bijstand? Betekent
dit dat de gemeenten daarvoor zullen
opdraaien, of moeten wij in de loop
van het jaar de rijksbegroting
bijstellen? Enkele verhelderingen ter
zake zouden wel op hun plaats zijn.
Voorzitter! In de wet wordt het
drempelbedrag van ƒ 177 inge–
bouwd, met uitzondering van de
kosten voor scholing, werkervaring
en kinderopvang. Met dat laatste zijn
wij het eens, maar de principiële
vraag rijst of hier een drempelbedrag
moet worden ingebouwd. Ik ben het
wel eens met de inbreng van de
fractie van de PvdA dat dit in feite in
strijd is met de decentralisatiege–
dachte van dit wetsvoorstel. Wij
kunnen natuurlijk vaststellen dat er,
als het gaat om een bedrag van
minder dan ƒ 177, nooit sprake kan
zijn van een financiële noodsituatie,
maar wij hebben hier toch niet met
zijn allen de wijsheid in pacht? En het
is toch zo dat de gemeente juist
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Brouwer
wordt gevraagd om maatwerk te
leveren? Is het niet mogelijk dat dit
maatwerk inhoudt dat het heel
belangrijk is dat er ook een bedrag
lager dan ƒ 177 wordt verstrekt? Er
zijn situaties denkbaar waarin het
belangrijk is dat de vrager dat bedrag
snel van de gemeente kan krijgen. Ik
vind dat het noemen van een
drempelbedrag onnodig betuttelend
is en niet past in het karakter van het
wetsvoorstel. Daarom heb ik een
amendement ingediend. Ik neem aan
dat de staatssecretaris daar al kennis
van heeft kunnen nemen. Zo niet,
dan neem ik aan dat dit op korte
termijn het geval zal zijn. Het is een
heel simpel amendement. Het betreft
namelijk het wegnemen van het
drempelbedrag.
Voorzitter! Op zichzelf zijn wij
voorstander van de verruiming van
het begrip "bijzondere bestaanskos–
ten". Het lijkt heel zinnig, te zeggen
dat dit overgelaten kan worden aan
de gemeenten — aan het behoorlijk
bestuur daarvan — en dat ook een
mogelijkheid gegeven dient te
worden om leenbijstand voor
duurzame goederen of een tijdelijke
woonkostentoeslag te verstrekken.
Dat is een prima idee. Wij vinden het
goed dat ook schuldsanering wordt
genoemd. Maar ook ik heb vragen
over de aanwijzing aan gemeenten
om alleen borgstelling te verlenen
voor schuldkredieten van gemeente–
lijke kredietbanken. Waarom is deze
beperking opgenomen? Argumenten
die de staatssecretaris noemt,
overtuigen mij niet. Zij zegt dat een
gemeente nog altijd een gemeentelij–
ke kredietbank kan oprichten of
ervoor kan zorgen dat er een
dergelijke bank komt. Welke
argumenten voor zijn er om de
borgstelling te beperken tot schuld–
kredieten van gemeentelijke krediet–
banken, want ook schuldkredieten bij
andere banken voldoen natuurlijk aan
voorwaarden? Ik denk dat wij in deze
tijd in een situatie leven waarin het
niet terecht is een verschil te maken
tussen gemeentelijke kredietbanken
en andere banken. Waarom houdt de
staatssecretaris zo vast aan dat
verschil?
Een maatregel die minder goed
was — maar deze is inmiddels
hersteld — was dat het in de
oorspronkelijke bedoeling van het
wetsontwerp lag, scholing alleen te
vergoeden als deze arbeidsmarktrele–
vant zou zijn. In mijn oude aanteke–
ningen, namelijk die van voor 2 mei,
heb ik nog staan dat er toch veel

De heer Van Middelkoop (GPV):
Als de vos de passie preekt, boer,
pas op je kippen.
Voorzitter! Dit lijkt mij een
toepasselijk motto voor de behande–
ling van het voorstel tot decentralisa–
tie van de bijzondere bijstand. Zo op
het oog is er sprake van een royaal
gebaar van het Rijk in de richting van
de gemeenten. De gemeentelijke
beleidsvrijheid voor de uitvoering van
de Algemene bijstandswet wordt
voor een belangrijk deel hersteld. De
sluitstukfunctie van de ABW krijgt
weer meer betekenis. Gemeenten
kunnen maatwerk gaan leveren.
Impliciet komt er ook waardering
voor het gemeentelijk minimabeleid.
De decentralisatie van de bijzon–
dere bijstand wordt aangevuld met
een extra bijdrage aan het Gemeen–
tefonds van 100 mln. Daarmee lijkt
het feest compleet. Dat het ook
anders kan, bewijst de discussie
inzake de Tussenbalans; daarbij
werden decentralisatievoorstellen
vergezeld van een extra korting op de
rijksbijdragen Maar is het gebaar van
het Rijk zo royaal als het lijkt? Daarop

valt nog wel het een en ander af te
dingen, in de eerste plaats omdat het
financiële risico natuurlijk ook
verhuist naar de gemeenten. Het Rijk
is een open-einderegeling kwijt, maar
de gemeenten krijgen er een bij. In
de tweede plaats kunnen wij
gevoeglijk verwachten dat het beroep
op de bijzondere bestand als gevolg
van het rijksbeleid verder zal groeien.
Er heeft nu twee jaar een volledige
koppeling plaatsgevonden van
uitkeringen en minimumloon aan de
loonindex. Gerede twijfel over het
continueren daarvan is op zijn plaats.
Er zullen in de nabije toekomst heel
wat subsidieregelingen worden
gekort of zelfs sneuvelen. Het is een
illusie te menen dat de laagst
betaalden daarvan niets zullen
merken. Lastenverzwaringen door
het Rijk lijken vooralsnog niet erg
waarschijnlijk, maar de financiële
touwtjes rond de gemeenten worden
zo strak aangetrokken dat die
gedwongen zullen zijn hun lasten te
verzwaren. Kortom, het zijn allemaal
factoren die ertoe zullen leiden dat
steeds meer mensen die nu nog met
moeite de eindjes aan elkaar kunnen
knopen, straks acute financiële
problemen kunnen krijgen. Het Rijk
kan zo een groot deel van zijn
financiële problemen oplossen. Het
risico en de rekening komen bij de
gemeenten. Ik meen daarom dat de
gemeenten er goed aan doen, dit
voorstel ten minste met gemengde
gevoelens te bezien.
Het is ook niet voor niets dat de
uitgaven voor de bijzondere bijstand
de afgelopen jaren zo fors zijn
gestegen. Het jarenlang achterblijven
van de gewone bijstand bij de
welvaartsontwikkeling is hier voor
een belangrijk deel mede debet aan.
Is het daarom niet redelijk om, indien
opnieuw besloten zou worden tot het
achterblijven van de minima bij de
welvaartsontwikkeling, de gemeen–
ten te compenseren voor de dan
onvermijdelijke stijging van de kosten
van bijzondere bijstand? Het is
terecht dat de gemeenten de
volledige financiële risico's dragen
als zij zelf ook volledig het beleid
kunnen bepalen en de gevolgen
daarvan kunnen overzien. Een
generieke, relatieve verlaging van de
algemene bijstand, die consequenties
heeft voor de uitgaven voor bijzon–
dere bijstand, behoort echter tot de
competentie van de rijksoverheid.
Dan is het toch niet terecht dat de
financiële risico's daarvan ook voor
rekening van de gemeenten komen?
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mensen zijn die van een minimum
leven en niet meer voor de arbeids–
markt in aanmerking komen, maar
dat het voor hen heel belangrijk kan
zijn dat ook zij voor scholing in
aanmerking komen, cursussen voor
eigen ontplooiing kunnen volgen en
dergelijke, omdat ook zij daardoor de
mogelijkheid krijgen uit het maat–
schappelijk isolement te komen. Nu
lees ik in een persbericht dat het
ontwerp-scholingsbesluit bijstands–
gerechtigden inmiddels door de
staatssecretaris is aangepast - het
is op 2 mei in de Staatscourant
gepubliceerd - en dat daaruit blijkt
dat ook mensen zonder sollicitatie–
verplichting de mogelijkheid krijgen
om bijzondere bijstand te krijgen voor
scholing. Het is maar een heel kort
persberichtje, zodat ik de staatsse–
cretaris vraag of dat klopt. Over
welke scholing gaat dat dan? Zijn hier
nog beperkingen aan verbonden?
Staat het nog in enige relatie met de
arbeidsmarkt of speelt die relatie
helemaal geen rol meer? Wordt de
keus voor de scholing helemaal
overgelaten aan de vrager van
bijzondere bijstand zelf? Met andere
woorden: zijn hiervoor nog nadere
criteria aangelegd of niet?
Voorzitter! Ik wacht de antwoorden
van de staatssecretaris af.

D
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Van Middelkoop
Het totale bedrag dat nu voor de
bijzondere bijstand ter beschikking
wordt gesteld, mag, gezien de
onderuitputting, aan de royale kant
lijken. De mogelijke financiëie ruimte
zal in de nabije toekomst zeker benut
gaan worden, vooral als diverse
gemeenten hun voorlichting gaan
intensiveren. Wel rijst de vraag naar
de verdeling van het totaalbedrag.
Gemeenten met een sterke sociale
structuur ontvangen overcompensa–
tie; gemeenten met een zwakke
sociale structuur zullen al snel meer
nodig hebben dan zij nu ontvangen.
Mijn fractie heeft er in het
eindverslag op gewezen dat de
cijfers uitwijzen dat met name de
bijzondere bijstand aan ouderen sterk
is gestegen. Incidentele uitkeringen
zijn in vijf jaar verdubbeld en
periodieke bijzondere uitkeringen
stegen in dezelfde periode met 50%.
De vraag is of deze stijging voldoen–
de is verdisconteerd in de verdelings–
grondslag die uitgaat van een
gemiddelde over de jaren 19871989. Het aantal ouderen wordt dus
steeds belangrijker bij de bepaling
van de behoefte aan bijzondere
bijstand. De leeftijdsopbouw van een
gemeentelijke bevolking zal daarom
een relatief zwaar gewicht dienen te
hebben bij de verdeling.
Er is een relatie met het feit dat
AAW-voorzieningen niet openstaan
voor 65-plussers. De staatssecretaris
erkent dat in de nota naar aanleiding
van het eindverslag. Ik ben daarom
ook blij dat het kabinet vorige week
de beslissing heeft genomen,
AAW-voorzieningen ook open te
stellen voor bejaarden, al zullen wij
over de financiering van dat plan nog
wel een hartig woordje dienen te
spreken. Het bezwaar tegen de thans
voorgestelde verdeling kan daarmee
echter, althans op termijn, komen te
vervallen.
Voorzitter! Het is een goede zaak
dat de regel wordt herbevestigd dat
geen bijzondere bijstand wordt
verleend wanneer er voorliggende
voorzieningen zijn. Dat heeft in het
verleden tot onaanvaardbare
consequenties geleid. Als door de
verantwoordelijke bewindslieden een
bewuste keuze is gemaakt om een of
meer specifieke kostensoorten niet in
de voorzieningen op te nemen, dan
dient bij de uitvoering van de ABW
bij die keuze te worden aangesioten.
Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de
ontwikkelingsgeneeskunde. Terecht
wordt in de memori 3 van antwoord
opgemerkt dat de beslissingen

daarover dermate veel deskundigheid
vereisen, dat die aan de desbetref–
fende bewindslieden dienen te
worden overgelaten. Toch is dit niet
in alle gevallen bevredigend,
bijvoorbeeld als het gaat om een
levensreddende operatie voor een
kind en als er geen particuliere
fondsen beschikbaar zijn. Dat komt
wel eens voor. Is hier dan niet sprake
van een noodsituatie, waarin van de
algemene regel mag worden
afgeweken?
Hoe verhoudt de categorische
afwijzing van de hiergenoemde
mogelijkheden zich nu met de nieuwe
beleidsvrijheid van de gemeenten? Is
het verschil met de jaren zeventig
niet dat de gemeenten nu zelf geheel
financieel verantwoordelijk zijn voor
de bijzondere bijstand, zodat zij uit
zichzelf al een uiterste terughou–
dendheid aan de dag zullen leggen
bij beslissingen om dure medische
ingrepen uit de bijzondere bijstand te
bekostigen? Zij hebben natuurlijk de
vrijheid om het desondanks toch te
doen.
Een belangrijke verbetering
vergeleken met de huidige situatie is
ook, dat er meer mogelijkheden
komen voor bijstandsgerechtigden
om arbeidsmarktrelevante opleidin–
gen te volgen of om ter zake ervaring
op te doen. Ook opleidingen op
tertiair niveau kunnen nu binnen het
bereik van bijstandsgerechtigden
komen. Ik acht dat een belangrijke
vooruitgang mits de arbeidsmarktre–
levantie vooropstaat.
Eventuele kosten van kinderopvang
mogen geen verhindering vormen.
Ook daarin kan de bijzondere bijstand
voorzien. Ik wil er dan toch wel met
nadruk op wijzen dat hierbij het
belang van de in het geding zijnde
kinderen in het oog wordt gehouden.
Als er voor een kind geen geschikte
kinderopvangvoorziening kan worden
gevonden — niet ieder kind tiert in
een crèche of een kinderdagverblijf
— moet er geen onbehoorlijke dwang
op de moeder worden uitgeoefend,
toch van zo'n voorziening gebruik te
maken met het oog op arbeidsmarkt–
participatie.
Ik ben blij dat in de tweede nota
van wijziging het voorstel uit het
voorontwerp om ook borgtocht voor
een saneringskrediet mogelijk te
maken, in het kader van de bijzon–
dere bijstand naar voren is gehaald.
Ook over dit instrument dient een
gemeente te kunnen beschikken. Het
zal in de praktijk inderdaad veel gaan
om een saneringskrediet dat door
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een gemeentelijke kredietbank ter
beschikking is gesteld. Maar het
komt toch ook voor dat gemeentelij–
ke sociale diensten in nauw overleg
met algemene banken een schuldsa–
neringsregeling treffen? Dan zou
borgtocht niet mogelijk zijn. Ik hoor
graag een nadere toelichting op de
beperking van deze regeling tot
gemeentelijke kredietbanken.
Een laatste discussiepunt waarvoor
ik aandacht wil vragen, is het
wettelijk vastgelegde drempelbedrag.
Ik vind het weinig passend om in een
regeling die ten principale gericht is
op verdere decentralisatie, vast te
houden aan de landelijke uniforme
norm. Het is uiteraard legitiem om uit
efficiency-overweging de verhouding
uitkering/uitvoeringskosten in het
oog te houden. Naar mijn oordeel zijn
de gemeenten echter zelf ook heel
wel daartoe in staat. De uitvoerings–
kosten zullen bovendien per gemeen–
te sterk uiteen kunnen lopen. Voor de
een zal de wettelijke drempel relatief
hoog zijn, voor de ander is die relatief
laag.
Een landelijke uniforme drempel
kan bovendien een obstakel zijn bij
de integratie van gemeentelijke
minimafondsen. Het is niet gezegd
dat die uitkeringen altijd boven het
drempelbedrag liggen. Als het gaat
om het verschaffen van individueel
maatwerk, moeten ook de kleine
maatjes kunnen worden geleverd.
Het belangrijkste bezwaar van de
staatssecretaris is, dat met de
voorgestelde drempel wordt
aangesloten bij de eigen-bijdragere–
geling in de AAW. Zonder drempel
zou de gemeente die eigen bijdrage
voor rekening van de bijzondere
bijstand kunnen brengen en dat zou
een oneigenlijk gebruik zijn. Ik kan
overigens met deze redenering wel
instemmen. Ik ben er niet van
overtuigd, dat dit niet kan gebeuren,
als er wel een drempel is, zoals die
thans wordt gehandhaafd. Het
bedrag van de eigen bijdrage kan
natuurlijk ter beschikking worden
gesteld in de vorm van een of andere
categorie bijzondere bijstandskosten.
Dat is dus nooit helemaal uit te
sluiten. Maar zonder drempel kan dit
worden voorkomen door expliciet te
bepalen, dat de eigen-bijdragerege–
ling AAW niet voor bijzondere
bijstand in aanmerking mag komen.
Daarvoor moet een aparte bepaling
worden gemaakt. Mijns inziens zou
dan het belangrijkste bezwaar tegen
een gemeentelijke drempelregeling
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Van Middelkoop
komen te vervallen. Mag ik een
reactie van de staatssecretaris
daarop?
Enige weken geleden kregen wij
nog een brief van de VNG, waarin
deze organisatie zich bereid verkaar–
de mee te werken aan invoering van
de wet één maand na plaatsing in het
Staatsblad. Die bereidheid was
echter gebonden aan een aantal
voorwaarden. Ik ben benieuwd naar
de reactie van de staatssecretaris op
deze standpuntbepaling van de VNG.
Voorzitter! Ik sluit af. Mijn fractie
gaat graag akkoord met dit wets–
voorstel, maar wil daarbij duidelijk
vastgelegd hebben, dat het budget
dat nu wordt afgesproken voor de
bijzondere bijstand, niet voor lange
tijd wordt vastgelegd. Als beleids–
maatregelen van het Rijk consequen–
ties hebben voor de financiële positie
van de laagst betaalden, dan dient
het budget opnieuw ter discussie te
worden gesteld.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA):
Mijnheer de voorzitter! Een bril
nodig? Wendt u zich tot de bijzon–
dere bijstand. Is met deze zin alles
gezegd over het onderhavige
wetsvoorstel of dekt deze zin juist
niet de bedoeling van de bijzondere
bijstand? Een vraag oproepen
betekent haar ook beantwoorden.
Aan het einde van mijn bijdrage zal ik
voor de CDA-fractie daarop het
antwoord geven. Ik hoor uiteraard
graag van de staatssecretaris, of zij
mijn mening deelt.
Uit de schriftelijke voorbereiding
heeft de CDA-fractie duidelijk blijk
gegeven in te stemmen met de
decentralisatie van de bijzondere
bijstand, zelfs vooruitlopend op de
behandeling van de herziening van
de Algemene bijstandswet. Onze
instemming is vooral gebaseerd op
de gedachte, dat gemeenten beter
op maat toegesneden hulp kunnen
bieden. Voor die realisatie is een
grotere beleidsvrijheid nodig. Tevens
vinden wij een voordeel, dat door de
decentralisatie een geïntegreerd
minimabeleid kan worden gevoerd.
Bij de discussie over de decentrali–
satie, zeker bij deze voorziening,
dringt zich de vraag van rechtsgelijk–
heid op. Laat ik allereerst constate–
ren, dat ook nu, omdat het gaat over
op het individu toegesneden
hulpverlening, verschillen tussen
gemeenten bestaan. De vraag is
echter, hoe groot die verschillen

mogen worden of zijn. Voor de
CDA-fractie is en blijft de individuele
hulpverlening het uitgangspunt en zal
bijzondere bijstand geen generiek
inkomensbeleid mogen zijn of
worden. Het deelnemen aan
werkgelegenheid mag er niet door
worden belemmerd, het moet er
eerder door worden bevorderd.
Een andere randvoorwaarde is en
blijft het kunnen gebruik maken van
een voorliggende voorziening. Maar
binnen die algemene kaders is er
voor gemeenten een grote vrijheid. Ik
ga ervan uit, dat gemeenten tot
zorgvuldige invulling zullen overgaan
en eigen uitgangspunten voor beleid
in notities of regels zullen vastleg–
gen. Dwingende voorschriften vanuit
Den Haag passen, wat mij betreft,
niet bij de decentralisatiegedachte.
Alleen voor gebruikers is het wel zeer
belangrijk om te kunnen toetsen wat
er gebeurt in de gemeenten. Is er
nog wel toezicht vanuit het Rijk
noodzakelijk? Ik denk, dat een
bewaking op afstand heel wenselijk is
om geen al te grote verschillen te
laten ontstaan en te zien, hoe met de
algemene kaders wordt omgegaan.
In de groene reeks van de VNG
over gemeentelijk minimabeleid stelt
de VNG, dat zij zich voorstander
heeft verklaard van een koppeling
van minimabeleid aan de bijzondere
bijstand. Met belangstelling zie ik die
realisatie tegemoet. Nu via de laatste
nota van wijziging borgstelling bij
schulden mogelijk is gemaakt, is een
verdere integratie mogelijk gewor–
den. Uit de laatste brief van de VNG
blijkt, dat er enige moeilijkheden
lijken te ontstaan in sommige
gemeenten, omdat niet alle gemeen–
ten over een gemeentelijke krediet–
bank beschikken. Zou een oplossing
kunnen zijn een gemeentelijke
kredietbank of een daarmee gelijk te
stellen instelling of bank? Daarbij
denk ik zelf aan particuliere instellin–
gen die bezig zijn op basis van
schuldsanering of schuldbemidde–
ling. Graag verneem ik daarop een
reactie van de staatssecretaris.
Zoals ik al eerder opmerkte, gaat
het bij de bijzondere bijstand om hulp
op maat, gericht op het individu in
zijn of haar omstandigheden. Het
gaat erom mensen weer op weg te
helpen, mensen weer te laten
participeren en perspectief te bieden.
Zo is de stimulans om via scholing
weer deel te nemen aan de arbeids–
markt een voorbeeld van het weer
bieden van perspectief, zeker voor de
alleenstaande ouder. Ook ben ik blij

en kan ik ermee instemmen dat bij de
kinderopvang rekening wordt
gehouden met de draagkracht, of
liever gezegd met de eventuele
bijzondere omstandigheden van het
gezin, waardoor de crèche niet
automatisch de enige opvang is.
Bijdragen aan scholing mag naar
mijn mening op het ogenblik alleen
niet vertaald worden als een
arbeidsplicht, gezien de maatschap–
pelijke ontwikkeling. Het moet
duidelijk gezien worden als een
stimulans.
Bij deze vorm van bijzondere
bijstand lijkt het verlaten van het
drempelbedrag mij gerechtvaardigd.
Echter, gezien de overeenkomst met
andere voorzieningen, zoals de AAW,
vindt de CDA-fractie een drempelbe–
drag gerechtvaardigd. Zo langzamer–
hand word ik steeds nieuwsgieriger
naar het beleid van de staatssecreta–
ris, omdat heel recent tot mij is
gekomen, dat er op het ogenblik al
gemeenten zijn die voor grote
categorieën het drempelbedrag
volledig buiten beschouwing laten bij
deelname aan de bijzondere bijstand.
Het lijkt mij van belang te weten welk
beleid de staatssecretaris voert en
wil gaan voeren in het kader van de
bijzondere bijstand.
Ik ben mij bewust dat er van de
sociale diensten en de cliënten een
grote inspanning wordt gevraagd bij
de sanering van schulden en evenzo
bij de beoordeling van aanvragen
voor de maatschappelijke participa–
tie. Zo blijkt regelmatig uit onderzoe–
ken dat een groot aantal mensen op
het ogenblik geen gebruik maakt van
mogelijkheden van bijzondere
bijstand. Ik ben dan ook erg be–
nieuwd of er veranderingen in het
gebruik zullen optreden na de
decentralisatie. Daarbij ga ik ervan
uit, dat de gemeenten zelf voorlich–
ting zullen geven over de uitvoering
van de bijzondere bijstand. Naar ik
heb begrepen, zijn sommige
gemeenten volop aan de gang met
de voorbereiding om zo snel als
mogelijk tot invoering over te gaan.
Zijn voorbereiding en invoering een
maand na het verschijnen in het
Staatsblad aanvaardbaar en moge–
lijk? Hoe handelt de staatssecretaris
bij gemeenten die bijvoorbeeld nu al
bezig zijn met de invoering van het
beleid in het kader van de bijzondere
bijstand, de decentralisatie?
Op basis van het huidige takenpak–
ket en de huidige afspraken zal 300
mln. naar het Gemeentefonds
worden overgeheveld. Ik zeg heel
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Doelman-Pel

De heer Leerling (RPF): Voorzitter!
Het wetsvoorstel dat wij vandaag
eindelijk kunnen behandelen, ligt
geheel in lijn met het door dit kabinet
gevoerde beleid van sociale vernieu–
wing en decentralisatie. De in dit
voorstel beoogde decentralisatie van
de bijzondere bijstand maakt deel uit
van de voornemens tot algehele
herinrichting van de Algemene
bijstandswet. Ik heb begrepen dat
het onderhavige wetsvoorstel daarop
vooruitlopend moest worden
behandeld omdat de nu voorgestelde
decentralisatie niet te lang op zich
kon laten wachten. Met die gang van
zaken als zodanig kan ik volledig
vrede hebben, mede gelet op het
doel dat gediend wordt.
Het wetsvoorstel beoogt, zoals
gezegd, gemeenten ruimere be–
voegdheden te geven voor het
verstrekken van bijzondere bijstand
aan eigen burgers. Een dergelijke
aanpak, waardoor zorg op maat,

zoals wij dat zijn gaan noemen, beter
mogelijk wordt, kan de RPF in
beginsel van harte ondersteunen. In
ons verkiezingsprogramma wordt er
ook voor gepleit, evenals de regering
dat doet, om waar mogelijk en een
op het individu toegesneden aanpak
te realiseren. Deze overwegend
positieve houding is in de schriftelijke
voorbereiding ook duidelijk gebleken.
Het zou goed zijn, als door middel
van de Algemene bijstandswet in
haar geheel veel meer zorg op maat
zou kunnen worden gegeven, waarbij
dan ook veel meer rekening zou
kunnen worden gehouden met de
persoonlijke dan wel gezinsomstan–
digheden. Is dat de lijn die bij de
herstructurering van de Algemene
bijstandswet gevolgd wordt?
De fractie van de RPF wil er echter
geen onduidelijkheid over laten
bestaan, dat het uit een oogpunt van
publieke gerechtigheid èn bijstands–
voorziening èn bijzondere bijstand
geboden is om de sociaal zwakkeren
in onze samenleving — helaas zijn
het er nog velen — te helpen. Dit laat
onverlet de noodzaak, dat de
primaire verantwoordelijkheid voor
degenen die niet op eigen kracht
staande kunnen blijven, niet in de
eerste plaats bij de gemeenschap,
maar bij familie, vrienden dan wel
diaconaat of maatschappelijke
organisaties gelegd wordt.
Ondanks het feit dat wij vele
duizenden bijstandsgerechtigden
kennen, mag ook met dankbaarheid
worden gesteld dat er tal van vormen
van zorgen voor elkaar bestaan en
functioneren zoals dat behoort:
omzien naar weduwen en wezen "in
hun druk". Het zou winst voor onze
samenleving zijn, als de zorg voor
elkaar in particuliere kring prioriteit
kreeg boven zorg op maat door de
gemeenschap. Kan de staatssecreta–
ris zich in deze opvatting vinden?
Ik dank de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
voor de antwoorden die zij heeft
gegeven op vragen die ook door ons
in de schriftelijke behandeling
gesteld zijn. Toch wil ik graag nog
een en ander verduidelijkt hebben.
Allereerst spreek ik nog de hoop uit
dat regering en Staten-Generaal,
zowel hier als aan de overkant, er
alles aan willen en kunnen doen om
de behandeling van dit wetsvoorstel
binnen de kortste keren af te ronden.
De ambtelijke molens hebben om
uiteenlopende redenen bepaald niet
snel kunnen malen, zodat de
aanvankelijk geplande invoeringsda–

tum van 1 januari 1991 bij lange na
niet gehaald kon worden. Denkt de
staatssecretaris dat het mogelijk is
om dit wetsvoorstel binnen één jaar
na indiening (19 juli 1990) inder–
daad in het Staatsblad geplaatst te
krijgen?
Het is mij opgevallen dat in het
wetsvoorstel voornamelijk wordt
gesproken over de rol van gemeen–
ten ten opzichte van het Rijk. Dat lijkt
logisch in het kader van de onderha–
vige materie, maar volgens de fractie
van de RPF is de rol van de samenle–
ving zelf te sterk onderbelicht
gebleven. Gaat het kabinet ervan uit
dat het particulier initiatief en het
diaconaat ook in een verantwoordelij–
ke samenleving, slechts een zeer
marginale rol moeten of kunnen
spelen, als personen of gezinnen in
financiële problemen komen? Het is
mooi als er van overheidswege
rechtszekerheid wordt geboden aan
mensen die zonder hulp onder het
bestaansminimum dreigen te komen
dan wel daar reeds zijn aangeland,
maar ik acht het een betreurenswaar–
dig uitvloeisel van de opgebouwde
verzorgingsstaat, dat hulpbehoeven–
den haast als vanzelfsprekend hun
heil (moeten) zoeken bij de overheid.
Hebben anomisering en individuali–
sering in onze samenleving al zo
toegeslagen dat een groot deel van
de bevolking van familie of naasten
geen enkele hulp meer kan of mag
verwachten? Moet een dergelijke
hulp op een of andere wijze worden
gestimuleerd, alvorens uitkeringen
via de bijzondere bijstand in zicht
komen? De fractie van de RPF zou
met kracht die weg willen bepleiten.
Maar ik vraag graag om een reactie.
Welke rol spelen trouwens de
maatschappelijke organisaties bij het
beschikbaar komen en bij het
toewijzen van middelen in de
bijzondere bijstand? Ik heb begrepen
dat in de ene gemeente dit op een
andere wijze gebeurt dan in de
andere gemeente. De RPF vindt het
een goede zaak, dat door de regering
gehoor is gegeven aan de geluiden
van vele gemeenten dat zij door het
grote aantal centrale voorschriften
binnen het kader van de bijstands–
wet, niet die hulp kunnen bieden die
zij noodzakelijk achten bij de
bestrijding van financiële noodsitua–
ties. De bijstandswet geeft gemeen–
ten momenteel te weinig mogelijkhe–
den tot maatwerk door de bestaande
situatie waarin het Rijk 90% van de
bijzondere bijstand voor zijn rekening
neemt. Deze praktijk leidde ertoe dat
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nadrukkelijk "het huidige takenpak–
ket", omdat ik ervan uitga dat met
bijvoorbeeld het overbrengen van
bepaalde voorzieningen naar de
bijzondere bijstand een bedrag
gemoeid zal zijn. Ik denk aan de
discussie over de voorzieningen voor
gehandicapten en ouderen.
De verdeling die nu wordt aange–
geven heeft onze instemming, maar
ik heb de indruk dat daarover nog
nader overleg met de VNG zal
plaatsvinden, gelet op de brief die wij
hebben ontvangen. De CDA-fractie
heeft bij deze discussie over de
bijzondere bijstand de 90/10- en de
80/20-variant betrokken. De keuze is
gemaakt: het blijft 90/10. Een
grotere betrokkenheid van gemeen–
ten bij de financiering van bijstands–
kosten heeft bij de CDA-fractie altijd
de voorkeur gehad. Gelet op de
argumenten gewisseld bij de
schriftelijke discussie aanvaarden wij
de 90/10-variant. Bij de herziening
van de Algemene bijstandswet
kunnen er echter redenen zijn om
daarop terug te komen.
"Een bril nodig, wendt u tot de
bijzondere bijstand!". Deze zin is wat
de CDA-fractie betreft misleidend. Er
vindt geen individuele toetsing
plaats. De indruk wordt gewekt dat
geen rekening wordt gehouden met
het drempelbedrag en de bijzondere
omstandigheden. Deze voorlichting
dekt onzes inziens niet de intentie
van het wetsvoorstel.

D
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Leerling
veel gemeenten hun toevlucht
hebben genomen tot andere wegen
om zorg op maat te verstrekken.
Door deze wet kunnen veel van de
thans bestaande gemeentelijke
fondsen vervallen. Kan de staatsse–
cretaris rnij meedelen of er een
beperkte ruimte blijft bestaan voor
enkele specifieke fondsen? Ik verwijs
in dit verband naar de memorie van
antwoord op pagina 7. Hoe kan dat
worden geconcretiseerd? Hoe
verhoudt deze mededeling zich
trouwens tot het antwoord dat de
staatssecretaris op pagina 9 van de
memorie van antwoord geeft op onze
vraag namelijk, dat het nemen van
het besluit om al dan niet tot
integratie van fondsen en bijzondere
bijstandsverlening te komen, een
gemeentelijke aangelegenheid is. Op
zichzelf kan ik dat onderschrijven
maar zijn beide antwoorden ook
volstrekt te combineren? Voor ons
was het niet helemaal duidelijk.
Voorzitter! Het bedrag dat jaarlijks
voor de bijzondere bijstand wordt
gereserveerd, wordt conform de
afspraak in het regeerakkoord met
100 mln. verhoogd tot een bedrag
van 300 mln. Hiermee wordt een
extra impuls gegeven om de
zogenaamde nieuwe armoede te
bestrijden. De term bestrijden is hier
wel op zijn plaats omdat een groot
deel van het geld bestemd is voor
herscholing of bijscholing. Mensen
die in reële geldnood verkeren,
worden immers in staat gesteld zich
door middel van scholing een betere
uitgangspostie op de arbeidsmarkt te
creëren. Ik wil de staatssecretaris
echter vragen waarop het bedrag
precies is gebaseerd. Ik heb begre–
pen dat er in de achter ons liggende
jaren al sprake is van een onderuit–
putting van het beschikbare budget
van 200 mln. Is het niet wat overdre–
ven om er nu al bij voorbaat 100 mln.
aan toe te voegen. Inderdaad zal er
een groeiend beroep op de bijzon–
dere bijstand worden gedaan omdat
het aantal centrale voorschriften
vermindert. Ik kan mij goed voorstel–
len dat hierdoor meer geld voor de
bijzondere bijstand nodig is. Kan de
staatssecretaris aangegeven in welke
mate de functie die de huidige
zogenaamde armoedefondsen
hebben, naar verwachting in de
nabije toekomst door de bijzondere
bijstand kan worden overgenomen?
Welk bedrag is, naar haar oordeel,
daarmee gemoeid?
Voorzitter! Het argument dat de
staatssecretaris in de memorie van

antwoord noemt ter onderbouwing
van de 100 mln., namelijk dat er nog
altijd een hoog percentage mensen
geen gebruik maakt van de bijzon–
dere bijstand terwijl zij er wel recht
op hebben, heeft mij niet overtuigd.
Ik zou haar willen wijzen op het
gegeven, dat een substantiële groep
rechthebbenden er geen gebruik van
maakt en dat die groep liever alles in
het werk stelt om zichzelf te redden
met behulp van derden, dan wel
vrienden, dan wel diaconaat of
anderszins. Erkent de staatssecreta–
ris dat die groep er is en dat die
groep nooit een beroep zal willen
doen op bijzondere bijstand? Graag
krijg ik nog een nadere onderbou–
wing van die 100 mln. Vooralsnog
heb ik mijn twijfels over de noodzaak
ervan, maar misschien kan de
staatssecretaris mij overtuigen van
haar gelijk.
Ik koppel hieraan nog de vraag of
het extra bedrag van 100 mln.
inderdaad vanaf 1991, zoals in het
regeerakkoord is afgesproken, zal
worden uitgekeerd aan de gemeen–
ten. Of zal dit bedrag pas worden
betaald als het voorstel kracht van
wet heeft gekregen?
Mijnheer de voorzitter! Het spreekt
voor zichzelf dat de nu beoogde
uitvoeringspraktijk met betrekking tot
de bijzondere bijstand zal leiden tot
verschillen in behandeling tussen
gemeenten. Dat is momenteel ook al
in zekere mate het geval. Ik zie dan
ook niet al te grote bezwaren daarin.
Hierbij speelt wel de vraag of het niet
onrechtvaardig is, dat gemeenten die
zich binnen de grenzen van deze wet
soepeler opstellen dan andere
gemeenten, meer geld uit het
Gemeentefonds ontvangen. De
systematiek van de verdeling van de
voor bijzondere bijstand aan het
Gemeentefonds toe te voegen
middelen is niet erg doorzichtig. Er
zal rekening worden gehouden met
de uitgaven die de individuele
gemeenten in de jaren 1987 t/m
1989 hebben gedaan aan bijzondere
bijstand. Kan de staatssecretaris
helder op een rijtje zetten hoe deze
gelden in de komende jaren zullen
worden verdeeld, ervan uitgaande
dat de aanspraken van de verschil–
lende gemeenten nog wel eens
kunnen wisselen? Zou zij tevens
kunnen aangeven hoe de reserve–
ringsregeling in de praktijk moet
werken?
Voorzitter! In de memorie van
antwoord wordt op pagina 4 op
mogelijke rechtsongelijkheid

ingegaan. De regering hecht belang
aan de geluiden die gemeenten
hierover hebben laten horen. De
gemeenten hebben duidelijk gemaakt
dat centrale regelgeving als een
keurslijf werd ervaren. Ik heb er
eerder op geduid in mijn betoog. Zij
zijn daarom zelf overgegaan tot het
creëren van instrumenten voor
financiële hulpverlening naast de
bijstandswet. Dit gegeven heeft
naast onderzoeksresultaten met
betrekking tot de bestedingsproble–
matiek voor de regering geleid tot de
conclusie dat het gevaar van een te
grote rechtsongelijkheid minder
belangrijk moet worden geacht dan
het gevaar van een uniforme
bijstandsverlening die geen recht
doet aan de noodzaak van differenti–
atie op grond van verschillen in
persoonlijke omstandigheden.
Simpelweg kan worden gesteld dat
geen twee gevallen precies gelijk zijn.
Ik denk dat de toekomst ons zal leren
in hoeverre er een te grote mate van
rechtsongelijkheid kan optreden dan
wel zal optreden. Acht de staatsse–
cretaris het uitgesloten dat in geval
van te grote verschillen in behande–
ling alsnog maatregelen door de
centrale overheid noodzakelijk zijn?
Of verwacht zij dat de rijksconsulen–
ten al voldoende kunnen sturen? Ik
heb begrepen dat het functioneren
van de rijksconsulenten in veel
gevallen niet optimaal is. Daarom
vraag ik de staatssecretaris welke
garanties zij kan geven dat de
gemeenten in de toekomst conse–
quenter dan nu het geval is, een
sanctiebeleid zullen hanteren. Over
het geheel gesproken, is evaluatie
van de wet geboden.
Voorzitter! In de beoogde opzet zal
het voor bepaalde categorieën
personen, bijvoorbeeld bijstandsvrou–
wen die gaan studeren, mogelijk zijn
om de kosten van kinderopvang op
grond van de bijstandswet vergoed te
krijgen. De visie van de RPF op het
door de overheid bekostigen van
kinderopvang mag ik als bekend
veronderstellen. Ik vraag de staatsse–
cretaris echter waarom de kosten die
voor kinderopvang in dit kader
moeten worden gebruikt, niet uit de
brede reeds voor kinderopvang
beschikbare geldstroom - de
algemene middelen — kunnen
worden gefinancierd. Ik ben bereid,
de staatssecretaris op het punt van
de kinderopvang te volgen, onder de
voorwaarde dat de kosten van de
kinderopvang alleen worden betaald
als per geval is aangetoond dat geen
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De heer Linschoten (VVD):
Mijnheer de voorzitter! Dit wets–
ontwerp maakt deel uit van een veel
breder plan van het kabinet om te
komen tot een algehele herinrichting
van de bijstand. Vooruitlopend
daarop beoogt dit wetsontwerp de
bijzondere bijstand te decentraliseren
van het rijksniveau naar de gemeen–
ten, zodat de gemeenten de handen
meer vrij hebben om met behulp van
die bijzondere bijstand individuele
financiële noodsituaties aan te
pakken.
Voorzitter! De kernbegrippen in dit
wetsontwerp en in de schriftelijke
verdediging van de staatssecretaris
zijn: decentralisatie, deregulering en
maatwerk. Mooier kan het haast niet,
zou je zeggen. Het zijn in ieder geval
kernbegrippen waarin de VVD-fractie
zich thuis voelt. Toch kijkt mijn fractie
met enigszins gemengde gevoelens
naar het voorstel dat door de
staatssecretaris is gedaan, ook als
dat voorstel wordt geplaatst tegen de
achtergrond van het beleid dat zij
overigens wil voeren. Daarop zal ik
later terugkomen. Om welke
voorstellen gaat het als wij praten
over dit wetsontwerp?
Ten eerste: het intrekken van het
Bijstandsbesluit landelijke draag–
krachtcriteria. Dit besluit regelt de
vaststelling van de financiële
draagkracht voor noodzakelijke
uitgaven die buiten het normale
bestedingspatroon vallen.
Ten tweede: een verruiming van
het begrip noodzakelijke bestaads–
kosten. Hierdoor zullen onder meer
de volgende elementen onder dat
begrip vallen: leenbijstand voor
duurzame gebruiksgoederen;
tijdelijke woonkostentoeslagen bij
woonkosten boven de maximum–
huurgrens voor huursubsidie; het bij
wijze van individualisering hoger
vaststellen van de bijstand voor
algemeen noodzakelijke bestaanskos–
ten; de bij uitzondering verstrekte
bijstand voor de kosten van medische
en maatschappelijke dienstverlening.
Ten derde: wijzigingen strekkende
tot de mogelijkheid van het verlenen
van bijstand voor kosten die zijn

verbonden aan noodzakelijke
scholing of werkervaring, kosten die
zijn verbonden aan om–, her– of
bijscholing ten behoeve van arbeids–
marktinschakeling en kosten van
hieraan verbonden kinderopvang,
waarbij uiteraard een drempelbedrag
geldt.
Ten vierde: wijzigingen strekkende
tot het bieden van een mogelijkheid
van scholing op tertiair niveau met
behoud van uitkering, alleen in dat
geval waarin die scholing noodzake–
lijk is in relatie tot de herinschakeling
in de arbeid.
Ten vijfde: de mogelijkheid dat
bijstand kan worden verleend in de
vorm van borgtocht, waardoor een
schuldsaneringskrediet bij een
gemeentelijke kredietbank ook kan
worden verstrekt aan cliënten die
daarvoor zonder borgtocht van de
GSD niet in aanmerking zouden
komen op grond van een te beperkte
kredietwaardigheid. Dit voorstel is
pas bij tweede nota van wijziging
door de staatssecretaris voorgesteld.
Naast die vijf elementen, voeg ik
iets toe dat heel erg belangrijk is in
relatie tot dit wetsvoorstel maar dat
niet in dit voorstel zelf wordt
geregeld: het uitbreiden van het voor
de bijzondere bijstand beschikbaar
zijnde bedrag van 200 mln. naar 300
mln. Ook daarover zal ik zo meteen
een enkele opmerking maken.
In zijn algemeenheid heeft de
VVD-fractie er in de schriftelijke
voorbereiding op gewezen, dat als
gevolg van de voorgestelde herschik–
king van de verantwoordelijkheden
tussen Rijk en gemeenten en de
daaraan verbonden vermindering van
centrale normbepalingen een grotere
differentiatie zal ontstaan in de
bijzondere-bijstandsverlening. Dat
zou tot rechtsongelijkheid kunnen
leiden, en dat is een vervelend
bijverschijnsel. De VVD-fractie is niet
de enige die daarop heeft gewezen,
want ook de Raad van State heeft
daarover een aantal opmerkingen
gemaakt. De staatssecretaris stelt
evenwel dat het leveren van maat–
werk door gemeenten ten aanzien
van bijzondere bijstand dient te
prevaleren en voorts dat er voldoen–
de elementen zijn die een tegenwicht
vormen voor een ontwikkeling naar
een te grote differentiatie, zoals: het
bestuurlijk overleg tussen de
staatssecretaris en de VNG, het een
rol laten spelen van het gelijkheids–
beginsel in zijn algemeenheid, de rol
van de rijksconsulenten, de mogelijk–
heid van het geven van aanwijzingen

aan gemeenten, het schorsen van
besluiten en, last but not least, het
niet onaanzienlijke belang dat de
regering op dit punt toekent aan de
uniformerende rol van de jurispru–
dentie.
Als ik onze eigen argumentatie ten
aanzien van de rechtsongelijkheid en
het tegenwicht van de regering naast
elkaar plaats, dan moet ik erkennen
dat de argumenten van de staatsse–
cretaris niet allemaal onzinnig zijn.
Sommige snijden zelfs bepaald hout.
Toch wijs ik er ook bij deze plenaire
behandeling op, dat er een aanzien–
lijk risico is dat in de praktijk wel
rechtsongelijkheid zal ontstaan. Met
het oog daarop is de VVD-fractie van
mening dat in ieder geval binnen
twee jaar een evaluatie van deze wet
moet plaatsvinden, die met name is
gericht op de vraag: is in de praktijk
te veel rechtongelijkheid ontstaan en
hoe hebben al die elementen die
daaraan tegenwicht zouden moeten
bieden, daarop kunnen corrigeren? Ik
hoop dat de staatssecretaris mij wil
toezeggen, dat zij die evaluatie
binnen twee jaar gereed heeft.
Anders overweeg ik op dat punt, de
Kamer in tweede termijn via een
motie om een uitspraak te vragen.
De VVD-fractie is eigenlijk
helemaal geen voorstander van een
uitbreiding van het fenomeen
bijzondere bijstand. Het zou veel
beter zijn als wij het voorkomen van
die bijzondere bijstand kunnen
terugdringen. Bijzondere bijstand
moet bijzonder blijven en dus een
uitzondering voor die gevallen waarin
hij echt noodzakelijk is. Decentralisa–
tie, deregulering en maatwerk zijn
weliswaar goed, maar meer beleids–
vrijheid moet wat dit betreft niet
resulteren in meer beleid. Wij zijn van
mening dat de beleidsvrijheid
waarover wij bij dit wetsvoorstel
praten, niet mag leiden tot het
oprekken van de kaders waarbinnen
bijzondere bijstand wordt verleend.
Dat betreft ook de financiële kaders.
Daarover zal ik zo meteen in relatie
tot de beleidsintensivering van 100
mln. nog wat meer zeggen.
Ik kom dan op de concrete
voorstellen die de staatssecretaris
heeft gedaan. Ten aanzien van het
intrekken van het Bijstandsbesluit
landelijke draagkrachtcriteria heb ik
namens de VVD-fractie twijfels
uitgesproken omtrent de wenselijk–
heid dat gemeenten zelf bepalen
welk inkomens– en vermogensdeel in
aanmerking wordt genomen als het
gaat om de vaststelling van het als
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enkele andere mogelijkheid voor
oppas en opvang aanwezig is.
Ik sluit mijn betoog af. Ik ga in
grote lijnen met het voorstel akkoord.
Ik hoop wel dat de staatssecretaris
een reactie wil geven op de kritische
kanttekeningen die ik heb geplaatst.
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Linschoten
draagkracht aan te merken inkomen
of vermogen, voor zover deze
middelen meer bedragen dan het vrij
te laten vermogen of de algemene
normbijstand. De staatssecretaris
acht het door mij namens de
VVD-fractie voorgestelde aangeven
van grenzen, met behoud van enige
marges, niet wenselijk, gelet op het
feit dat de reikwijdte van het begrip
"bijzondere noodzakelijke bestaans–
kosten" wordt uitgebreid en de
individuele omstandigheden van de
betrokkene voortaan bepalend
worden en gelet op het feit dat uit de
huidige uitvoeringspraktijk blijkt dat
in het merendeel van de gevallen
bijzondere bijstand wordt verleend
aan degenen die aangewezen zijn op
het sociaal minimum en derhalve
geen draagkracht hebben. Alleen dat
laatste argument zou kunnen
rechtvaardigen dat een concrete
grens wellicht overbodig is, daar
voorschriften wat dat betreft
inderdaad geen materiële betekenis
zouden kunnen hebben. Op dit punt
wil ik nu niet met een concreet
alternatief voorstel komen, maar ook
dit moet naar mijn idee worden
meegenomen in die evaluatie
waarom ik zojuist heb gevraagd.
Overïgens heeft de regering ten
aanzien van de als gevolg van die
meer genoemde differentiatie
eventueel te ontstane strijdigheid
met het algemeen belang op basis
waarvan krachtens de Gemeentewet
zou dienen te worden geïnterveni–
eerd, opgemerkt dat situaties die
strijdigheid zouden opleveren op
voorhand niet zouden zijn aan te
geven. Wel somt de regering een
aantal situaties op die strijdigheid
zouden opleveren met het algemeen
belang vanwege doorkruising van het
centraal inkomensbeleid. Op dit punt
is meer duidelijkheid noodzakelijk. De
VVD-fractie wil van de staatssecreta–
ris horen wanneer de regering buiten
dat element van het doorkruisen van
het centraal inkomensbeleid,
strijdigheid met dat algemeen belang
aanwezig acht.
Dan kom ik te spreken over het
tweede voorstel. Inzake de verrui–
ming van het begrip "noodzakelijke
bijzondere bestaanskosten" heb ik er
namens mijn fractie op gewezen dat
indirecte financiering door middel
van de Algemene bijstandswet van
kosten van medische en maatschap–
pelijke dienstverlening door ons als
buitengewoon onwenselijk wordt
ervaren en dus ook eigenlijk niet zou
moeten voorkomen. Ik heb er dan

ook voor gepleit om de beperking
van de uitzonderingsclausule uit te
breiden De regering acht zo'n
uitbreiding op dit moment prema–
tuur, maar heeft in de nota naar
aanleiding van het eindverslag wel
aangegeven dat te overwegen indien
de uitzonderingsclausule ruimer zal
blijken te worden toegepast. De
regering stelt voor dat, indien
indirecte financiering desalniettemin
zou herleven, in het uiterste geval op
grond van artikel 11 van de Algeme–
ne bijstandswet een beperkende
algemene maatregel van bestuur kan
worden getroffen. In de schriftelijke
voorbereiding heb ik de indruk
gekregen dat het de staatssecretaris
op dit punt menens is. Dat wil
zeggen, dat ik ook niet overweeg om
op dit punt een amendement in te
dienen. Amendering zou noodzakelij–
kerwijs helaas leiden tot een rigide
bepaling. Enige ruimte die nu
ontstaat, kan wenselijk zijn, maar dan
moet daar wel op een verstandige
manier mee worden omgegaan. Als
de staatssecretaris het doet zoals zij
in de schriftelijke voorbereiding
aangegeven heeft, dan kan dat onze
steun hebben. Wel zullen wij de
vinger aan de pols houden.
Mijn volgende opmerking betreft
de voorgestelde wijziging in de
RWW. Met betrekking tot bijstand
voor kosten verbonden aan noodza–
kelijke scholing of werkervaring en de
hieraan verbonden kosten van
kinderopvang hebben wij in de
schriftelijke vooorbereiding instem–
mend gereageerd, zij het dat de
regering niet heeft voldaan aan ons
verzoek om een resumé te geven van
de financiële consequenties die
verbonden zijn aan de kosten van
kinderopvang, die in dit verband
worden gekoppeld aan de bijzondere
kosten van het bestaan. Wil de
staatssecretaris proberen ons ter
zake een realistische financiële
prognose te geven? Kan zij wat meer
duidelijkheid verschaffen over de
relatie die er wat dit betreft bestaat
tussen deze financieringsbron in de
zin van de Algemene bijstandswet en
het Arbvo-budget, waarin in termen
van financiering natuurlijk ook een
aantal zaken aan de orde zijn. Het
zou goed zijn als beide aspecten
helder naast elkaar worden gezet,
omdat naar mijn idee hetgeen in de
schriftelijke voorbereiding met
betrekking tot dit onderdeel is
opgemerkt, in ieder geval voor een
deel voorbijgaat aan andere mogelijk–
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heden buiten de Algemene bijstands–
wet.
Dan kom ik aan het vierde punt.
Ook ten aanzien van scholing op
tertiair niveau met behoud van
uitkering heb ik namens de VVD–
fractie in principe instemmend
gereageerd, gelet op het feit dat het
bij deze beperkte mogelijkheid gaat
om scholing of omscholing die
noodzakelijk is voor herinschakeling
op de arbeidsmarkt en die dus
gericht is op het scholen van
werklozen op het tertiaire niveau in
het geval er voor die personen
eigenlijk geen andere relevante
oplossingen voorhanden zijn. In
principe hebben wij daarop instem–
mend gereageerd. Wij beginnen
daarbij overigens wel een klein beetje
op het hellende vlak te komen. Ik
vraag de staatssecretaris derhalve
wat dit betreft precies de afbakening
aan te geven, ook in de richting van
de studiefinanciering. Het moet
duidelijk zijn dat het hierbij om een
zeer bijzondere bepaling gaat die
alleen maar in zeer bijzondere
situaties mag worden toegepast bij
gebrek aan alternatieven. Deze
bepaling kan ook voor deze betrokke–
nen geen alternatief zijn voor de
studiefinanciering. Graag krijg ik op
dit punt een heldere reactie van de
staatssecretaris.
Voorzitter! Mijn vijfde opmerking
betreft de bij de tweede nota van
wijziging voorgestelde mogelijkheid
van bijstandsverlening in de vorm van
een borgtocht voor een schuldsane–
ringskrediet dat uitsluitend verleend
kan worden door een gemeentelijke
kredietbank. Tegen dit instrument
bestaan bij mijn fractie geen
klemmende bezwaren. Wij vragen
ons alleen af waarom de mogelijk–
heid is beperkt tot uitsluitend de
gemeentelijke kredietbanken. Er zijn
hier al meer opmerkingen over
gemaakt. Kan de staatssecretaris dit
nog eens uitleggen?
Mijn zesde opmerking betreft een
zaak die alles te maken heeft met dit
wetsvoorstel, maar die niet in deze
wet geregeld wordt, namelijk de
beleidsintensivering van 100 mln. Dit
betekent een uitbreiding van het
budget dat beschikbaar is voor
bijzondere bijstand met een derde,
terwijl er de afgelopen jaren structu–
reel sprake was van onderuitputting.
Dat kan en zal een aanzuigende
werking op de bijzondere bijstand tot
gevolg hebben. Ik heb al gezegd dat
de VVD-fractie dat een ongewenste
ontwikkeling vindt.
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Mijn fractie acht het echter ook
politiek onverstandig van het kabinet
dit voorstel te doen. Ik snap wel dat
de staatssecretaris goede sier wil
maken, gelet op de sociale vernieu–
wing en op hetgeen in het kader van
de Tussenbalans gebeurd is, maar
wat zijn de feiten? Er is sprake van
onderuitputting, maar in de verdedi–
ging van de staatssecretaris in de
memorie van antwoord wordt
aangegeven, dat het fenomeen
bijzondere bijstand op dit moment
binnen het bestaande budget zonder
problemen gestalte krijgt. Als je dit
op je laat inwerken, komt het
merkwaardig over dat het budget
met een derde verhoogd wordt. Het
is in ieder geval niet noodzakelijk.
Daarnaast vind ik het onbegrijpelijk
dat een kabinet dat zo in de financië–
le problemen zit — afgelopen
zaterdag heeft het enkele miljarden
niet kunnen vinden die wel gevonden
hadden moeten worden — op
zichzelf niet noodzakelijke beleidsin–
tensiveringen laat doorgaan. Dit
gebeurt waarschijnlijk alleen omdat er toevallig in het regeerakkoord een
afspraak over is gemaakt. Dit is
onverstandig beleid.
Voorzitter! Ik sluit mij aan bij
hetgeen is gezegd over de hangmat
en de trampoline. Overigens heeft de
staatssecretaris het copyright van
deze kreten. De VVD-fractie is
nadrukkelijk van mening dat de
Algemene bijstandswet een trampoli–
ne moet zijn en geen hangmat mag
worden. Vergroting van het feno–
meen bijzondere bijstand levert
zonder enige twijfel een bijdrage aan
het hangmat-imago van deze wet.
Het kan de poverty gap vergroten,
waardoor vooral de trampoline-ele–
menten verder onder druk kunnen
komen te staan. Het is onze bedoe–
ling dat mensen die een bijstandsuit–
kering hebben, niet voor een groot
aantal jaren worden verzekerd van
een uitkering eventueel aangevuld
met bijzondere bijstand. Het is onze
bedoeling, alle middelen die beschik–
baar zijn te gebruiken om te voorko–
men dat deze mensen nog langer een
beroep moeten doen op de ABW
en/of op de bijzondere bijstand.
Voorzitter! Het persbericht van 2
mei jongstleden van de staatssecre–
taris heeft mij een klein beetje
verbaasd. De kop daarvan was "meer
mogelijkheden voor scholing in de
bijstand". Er wordt gedoeld op het
ontwerp-scholingsbesluit zoals dat
op 3 mei in de Staatscourant is
verschenen. Ik krijg daaruit de indruk

dat het een kwestie is van vrijheid
blijheid: als je er wat bij wilt leren
terwijl je een bijstandsuitkering hebt,
betalen wij dat natuurlijk voor je. Dat
geldt overigens niet alleen voor
mensen met een bijstands– of een
RWW-uitkering en die een sollicita–
tieplicht hebben, maar ook voor alle
anderen, zoals bijstandsmoeders.
Voorzitter! Dit kom ik in het feitelijke
besluit in de Staatscourant niet
tegen. De regels die in het algemeen
gelden voor mensen die een
sollicitatieplicht hebben, gelden
inderdaad nu ook voor de mensen
die die plicht niet hebben. Maar het
ontwerp-scholingsbesluit zoals dat
gepubliceerd is in de Staatscourant
is een stuk minder vrijblijvend dan de
staatssecretaris in haar persbericht
suggereert. Ik sluit mij wat betreft
dan ook aan bij de vragen die door
mevrouw Brouwer zijn gesteld. Ik wijs
de staatssecretaris op haar toelich–
ting bij dit gepubliceerde besluit. De
lettertjes zijn zo klein dat zij moeilijk
te lezen zijn, maar ik zal het probe–
ren. Ik citeer: "Dit besluit vormt de
uitwerking van de wettelijke be–
voegdheid van de mogelijkheid om
de deelname aan scholing of
opleiding als voorwaarde aan de
bijstandsverlening te verbinden".
Dit komt er heel nadrukkelijk op
neer dat mensen die op dit moment
een sollicitatieplicht hebben met
anderen onder hetzelfde regime gaan
vallen. Dat is een regime waaronder
mensen gedwongen kunnen worden
om scholing te accepteren met het
oog op herinschakeling op de
arbeidsmarkt.
Voorzitter! Als dat het beleid van
de staatssecretaris is, dan gaat het
om een bijstandswet die inderdaad
een trampoline probeert te zijn. Zij zal
hiervoor de steun van de VVD-fractie
krijgen. Wellicht is het verstandig dat
zij, als zij die goede beleidslijn inzet,
ook haar afdeling voorlichting te
kennen geeft dat dit in het land moet
worden duidelijk gemaakt. Het
persbericht dat ik hier heb, duidt
daar niet op.

Mevrouw Schimmel (D66):
Voorzitter! Het wetsontwerp voorziet
helaas niet in de oplossing van een
aantal dringende financiële proble–
men van een groep mensen die op
de rand van de bestaanszekerheid
leeft. Dit geldt met name voor
ouderen in de samenleving, maar niet
alleen zij worden hiermee geconfron–

teerd. De Werkgroep armcede van
het Armoedeberaad in Dordrecht
heeft erop gewezen dat minima er
door de operatie-Oort, de koppeling
tussen lonen en uitkeringen, en de
nieuwe Invorderingswet in koop–
kracht op achteruitgaan; 95% van
alle minima heeft geen recht meer op
kwijtschelding van gemeentelijke
belastingen en heffingen. De Raad
voor het ouderenbeleid heeft
gisteren gesignaleerd dat de nadelige
effecten van de diverse bezuinigings–
maatregelen zich opstapelen voor
iemand die èn 65-plusser, èn licht
gehandicapt èn alleenstaand is en
die een minimum-inkomen heeft.
Ook in Binnenlands Bestuur van 3
mei 1991 wordt gesteld dat het
ruimhartige minimabeleid van
gemeenten verleden tijd is, nu het
Rijk de normen weer aanscherpt.
Gisteren is er weer een pakket
maatregelen aangekondigd. Zo
langzamerhand raken wij het zicht
kwijt op de inkomenspositie van de
groep die op de rand van de
bestaanszekerheid verkeert. Wij
willen daarom graag twee vragen
stellen aan de staatssecretaris.
Welke rol vervult zij in het coördi–
neren van de regelingen die de
inkomenspositie en de sociale
zekerheid van deze groep betreffen?
Kan zij ons een overzicht verschaffen
van de gevolgen van de diverse
regelingen, die zich bij deze groep
lijken samen te ballen?
Voorzitter! Mijn fractie is zowel
tevreden over de inhoud van het
wetsvoorstel als over de voortvarend–
heid waarmee de schriftelijke
voorbereiding is afgerond. Het
verleggen van de financiële en
beleidsmatige verantwoordelijkheid
voor de bijzondere bijstand naar de
gemeenten, spreekt ons aan.
Vermindering van de centrale
normbepaling, het beter tot zijn recht
komen van het individualiseringsbe–
ginsel en het zo dicht mogelijk naar
cle burger brengen van de besluitvor–
ming voor de bijzondere bijstandsver–
lening, juichen wij toe. Daarnaast is
er de mogelijkheid om bijzondere
bijstand voor kinderopvang te
ontvangen, wanneer men deelneemt
aan noodzakelijk geachte scholing of
werkervaring. Dat is een belangrijke
stap voorwaarts ter bevordering van
de economische zelfstandigheid van
vrouwen. Bovendien is de verruiming
van de mogelijkheid om met behoud
van uitkering scholing op tertiair
niveau te gaan volgen, positief.
Een aantal pijnpunten zijn, mede
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naar aanleiding van opmerkingen in
de schriftelijke voorbereiding, via
nota's van wijzigingen uit het
wetsvoorstel gehaald. Ik doel hier op
de nota van wijziging met betrekking
tot de ontwikkelingsgeneeskunde en
die over de integratie van de
schuldsaneringsfondsen. Toch heeft
mijn fractie op een aantal punten nog
enkele vragen.
Ik begin met de tegemoetkoming
studiekosten voor studerenden van
21 jaar en ouder. De TS-21 –plus-re–
geling blijft gehandhaafd voor
studerenden aan MAVO, HAVO,
VWO, lerarenopleidingen in de
tekortvakken en Open universiteit.
Dat betekent echter dat slechts 20%
van de huidige 21-TS-plus-gerechtigden in aanmerking komt voor
bijzondere bijstand. Burgemeester en
wethouders moeten dan overigens
wel tot de conclusie komen dat de
studiekosten noodzakelijk zijn om te
bevorderen dat de betrokkene arbeid
kan gaan verrichten, de zogenaamde
arbeidsmarktrelevantie.
Aangezien op dit moment onge–
veer 26.000 personen een beroep
doen op de TS-21 –plus-regeling lijkt
ons de schatting dat slechts 5000
personen via de bijzondere bijstand in
aanmerking zullen komen voor
noodzakelijke studiekosten, aan de
lage kant. Een en ander zou beteke–
nen dat circa 70% van de 17.000
personen die op het ogenblik van die
regeling gebruik maken geen
arbeidsmarktrelevante opleiding zou
volgen. Kan de staatssecretaris mij
vertellen wat er zal gebeuren indien
deze schatting inderdaad aan de lage
klant blijkt te zijn? Krijgen de
gemeenten de rekening dan nog
gepresenteerd of zal er dan alsnog
sprake zijn van een compensatie?
Een tweede punt inzake de
TS-21 –regeling betreft het feit dat nu
reeds studerenden na 1 augustus
1991 hun eenmaal afgebroken studie
wellicht zullen moeten beëindigen. Ik
verwijs in dezen naar de motie-Nuis/
Willems. Mijn fractie wil dit punt
nogmaals onder de aandacht van de
staatssecretaris brengen. Is de
staatssecretaris alsnog bereid, naar
een financiële oplossing te zoeken
voor betrokkenen, zodat zij hun
opleiding kunnen afmaken?
Voorzitter! Een korte vraag over de
wijziging van artikel 12 van de RWW
inzake de scholing en opleiding op
tertiair niveau. Betekent de wijziging
van artikel 12, lid 4, van de RWW dat
de sollicitatieplicht van de werkloze
werknemer vervalt wanneer hij of zij

Mevrouw Schimmel (D66):
Mijnheer de voorzitter! Ik kom nu te
spreken over voorlichting in het
kader van dit wetsvoorstel. Mijn
fractie heeft, evenals de fracties van
de Partij van de Arbeid en het GPV, in
de schriftelijke voorbereiding
nadrukkelijk gewezen op de noodzaak
van voorlichting in het kader van de
bijzondere bijstand. Het bestaan van
een bijzondere-bijstandsregeling
blijkt bij veel burgers in ons land niet
bekend te zijn. Uit een onderzoek van
Konsumenten Kontakt blijkt zelfs dat
meer dan de helft van de responden–
ten met een minimum-inkomen niet
of onvoldoende gebruik maakt van de
bijzondere bijstand, terwijl zij er in
principe wel recht op zouden kunnen

hebben. Ook in het rapport van het
Sociaal en cultureel planbureau over
1990 wordt daaraan uitdrukkelijk
aandacht besteed. Er lijkt hier sprake
te zijn van een enorm informatiege–
brek, hetgeen een slechte zaak is
voor juist een regeling die de
financiële middelen kan bieden aan
mensen die leven op het bestaansmi–
nimum. Mijn fractie acht het
argument van de regering, dat het
een taak van de gemeente is om de
eigen inwoners over het gemeentelijk
beleid te informeren, maar gedeelte–
lijk waar. Natuurlijk is de specifieke
voorlichting inzake de bijzondere
bijstand een taak en een verantwoor–
delijkheid van gemeenten, maar in
meer algemene zin is hier ook wel
degelijk een taak weggelegd voor de
rijksoverheid. Juist de rijksoverheid
kan grote groepen burgers bereiken.
Gezien de grote omvang van het
niet-gebruik, lijkt mijn fractie dit meer
dan nodig.
Ik kom hiermee op een ander
aspect van het wetsvoorstel, de
problemen van Nijmegen, Groningen
en Dordrecht betreffende de
verdeling van de bijzondere-bij–
standsgelden via het Gemeente–
fonds. De verdeling van de gelden uit
het Gemeentefonds op grond van de
verdeelmaatstaf woonruimte en de
verdeelmaatstaf verfijning sociale
structuur doet volgens de genoemde
gemeenten onvoldoende recht aan
hun relatief zwakke structuur. De
gecombineerde verdeelmaatstaf
blijkt slechts voor 1 5% gebaseerd te
zijn op de verfijning sociale structuur,
hetgeen voor de bedoelde gemeen–
ten leidt tot aanzienlijke tekorten.
Daarentegen leidt de verdeling van
de financiële middelen in andere
gemeenten tot aanzienlijk meer
financiële middelen. Kan de staatsse–
cretaris aangeven in hoeverre deze
optredende herverdeeleffecten in
overeenstemming zijn met het
bestuursakkoord tussen Rijk en VNG,
waarin staat dat ernaar gestreefd
wordt om de herverdeeleffecten
zoveel mogelijk te beperken? Naar de
mening van mijn fractie dient de
bestaande verhouding tussen de
twee verdeelmaatstaven uitdrukkelijk
betrokken te worden bij de evaluatie
van de Financiële-verhoudingswet
1 984. Zou er bij de verdeling van de
bijzondere-bijstandsgelden niet meer
rekening moeten worden gehouden
met de daadwerkelijke behoeften van
de gemeenten, zij het met behulp van
een hantering van een zo objectief
mogelijke verdeelwijze? Ligt het dan
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een ten behoeve van de inschakeling
in de arbeid noodzakelijk geachte
scholing of opleiding volgt?
Ook over het drempelbedrag
hebben wij nog enige vragen.
Waarom neemt de staatssecretaris
dat drempelbedrag op? Wat is de
dringende noodzaak om dat centraal
te regelen? Kunnen wij, na de
voorstellen die ons gisteren bekend
zijn geworden via radio, televisie en
vanochtend via kranten, nog uitgaan
van...
Staatssecretaris Ter Veld: Voorzit–
ter! Mevrouw Schimmel zegt dat zij
de voorstellen alleen kent via radio,
televisie en kranten, terwijl ik toch
meende dat ik die voorstellen
gisteren met mijn collega's Simons
en Heerma nog voordat zij in de krant
zouden kunnen komen, aan de Kamer
heb doen toekomen.
Mevrouw Schimmel (D66): !k heb
de voorstellen niet ontvangen. Ik
begrijp dat mevrouw Brouwer ze ook
nog niet heeft ontvangen.
De voorzitter Mij wordt bevestigd
dat de stukken de Kamer zijn
aangeboden. Als de leden daar niet
de beschikking over hebben gekre–
gen, ligt de fout bij de distributie in
de Kamer en niet bij de staatssecre–
taris.
Staatssecretaris Ter Veld: Ik stel er
namelijk prijs op dat de Kamer de
stukken eerder heeft dan de pers. Ik
heb getracht, te regelen dat dit ook
zo zou gebeuren. Het zou mij anders
spijten.
De voorzitter: U treft volgens mij
geen blaam.

77-4324

Schimmel
beginnen met de kamerleden te
bedanken voor hun grote instemming
met het wetsvoorstel. Ik moet zelfs
zeggen dat ik het bijzonder op prijs
stel, dit wetsvoorstel te kunnen
behandelen vooruitlopend op de
herinrichting Algemene bijstandswet.
Het is immers een wetsvoorstel
waarin een aantal doelstellingen, de
decentralisatie, de sociale vernieu–
wing, het maatwerk, de dergulering
en zelfs nog extra middelen, tot zijn
recht kan komen.
Ik hoop de herinrichting Algemene
bijstandswet volgende maand naar
de Raad van State te kunnen sturen.
De snelheid waarmee de procedure
zich verder voltrekt, heb ik dan in
feite niet in de hand. Een en ander
zal daarna op een zeker ogenblik bij u
terechtkomen. Welke procedure de
Kamer afspreekt, is dan volstrekt uit
mijn hand. Ik hoop inderdaad dat wij
het wetsvoorstel binnen redelijke
termijn kunnen afwerken, want het is
goed als de herinrichting en de
bijzondere bijstand weer op een
gegeven ogenblik bij elkaar komen.
De heer Leerling vroeg mij: vindt u,
mevrouw de staatssecretaris, met mij
dat de kleine solidariteitskring van
het eigen gezin en de eigen kennis–
sen eigenlijk prioriteit moet hebben
boven de grote solidariteitskring van
de samenleving, georganiseerd in de
Staat? Hoewel ik het als zodanig een
goede zaak vind als mensen - en
dat geldt zeker voor kort durende
hulpverlening — naar elkaar omkij–
ken, vind ik het ook goed dat de
bijstandswet van het moment van
invoering de burger het recht gaf op
bijstand en de gemeenschap de
verplichting gaf die bijstand ook te
verlenen. Ik heb een andere achter–
grond als de heer Leerling en vanuit
die achtergrond ben ik zelf altijd zeer
terughoudend bij het afhankelijk
maken van mensen van andere
solidariteitskringen. Dat laat natuur–
lijk onverlet dat, indien die andere
solidariteitskringen zichzelf vorm
geven, dit een goede zaak kan zijn.

niet in de rede om het aandeel van
de verfijning van de sociale structuur
bij deze verdeling te vergroten?
Een volgend punt betreft een
aspect van dit wetsvoorstel waarop
door de fractie van de PvdA in de
schriftelijke voorbereiding al is
gewezen: de noodzaak van het
opstellen van beleidsregels en
regelgeving door burgemeester en
wethouders na raadpleging van
gemeenteraden en het opstellen van
beleidsplannen. Om een planmatige
uitwerking en ontwikkeling van het
gemeentelijke bijstandsbeleid te
verzekeren, kan zo'n beleidsplan een
belangrijk instrument zijn. Wij zijn het
met de staatssecretaris eens dat een
en ander aan de orde zal komen bij
het wetsvoorstel Herinrichting
Algemene bijstandswet. Daarmee wil
ik overigens in herinnering brengen
dat bedoeld wetsvoorstel in het
eerste kwartaal van 1991 ingediend
zou worden. Op welke termijn kan de
Kamer het wetsvoorstel verwachten?
Daar het instrument van het beleids–
plan de staatssecretaris lijkt aan te
spreken, gaat mijn fractie ervan uit
dat het ook bij de herinrichting van
de Algemene bijstandswet geregeld
zal worden. Kan de staatssecretaris
dit al toezeggen?
Uit een oogpunt van helderheid,
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid
zouden de gemeenten wellicht
verplicht moeten blijven en worden
tot publikatie van gemeentelijke
richtlijnen met betrekklng tot de
bijzondere bijstand. Een en ander zou
in de voorlichtingsbrochures van de
gemeenten terug te vinden moeten
zijn. Op die manier krijgen de
inwoners van de gemeenten immers
beter zicht op de specifieke regelge–
ving met betrekking tot de bijzondere
bijstand. Kan de staatssecretarls haar
opvatting over een eventuele
publikatieplicht geven?
De mogelijkheid van bijstand in de
vorm van borgtocht voor schuldsane–
ringskrediet bij een gemeentelijke
kredietbank wordt opengesteld.
Mede naar aanleiding van een
commentaar van de Vereniging van
Nederlandse gemeenten en het
gestelde in het SER-advies herinrich–
ting Algemene bijstandswet krijg ik
graag een reactie van de staatssecre–
taris op de vraag waarom deze
mogelijkheid alleen wordt openge–
steld voor gemeenten die zijn
aangesloten bij of samenwerken met
een gemeentelijke kredietbank. De
gemeenten mogen toch voldoende in
staat worden geacht om in elk

individueel geval zorgvuldig te
beslissen of zij bijstand zullen
verlenen in de vorm van die borg–
tocht. Daarmee sluit ik aan bij
hetgeen mevrouw Doelman en de
heer Linschoten hebben gezegd:
waarom geldt dit niet voor algemene
banken? Graag een reactie van de
staatssecretaris.
Ik kom nu op de bijstandscompen–
satie zoals geregeld in het bestuur–
sakkoord tussen Rijk en VNG. Uit het
bestuursakkoord blijkt dat compensa–
tie zal plaatsvinden voor elke
beleidsmaatregel die door het Rijk
wordt genomen met directe gevolgen
voor de gemeentelijke begrotingsarti–
kelen Algemene bijstandswet, IOAW
en IOAZ. In antwoord op vragen van
mijn fractie in het eindverslag inzake
de mogelijkheid van compensatie in
geval van huurstijgingen en het
loslaten van de koppeling tussen
lonen en uitkeringen, kregen wij als
antwoord dat daarvoor geen
compensatie voor de gemeenten zal
plaatsvinden, ook al leidt dit tot
hogere uitkeringen van bijzondere
bijstand. Het commentaar van de
VNG stelt dat, indien rijksmaatrege–
len leiden tot stijging van het
uitgavenniveau van bijzondere
bijstand, de gevolgen hiervan
automatisch dienen te worden
becijferd en automatische toevoe–
ging aan het Gemeentefonds dient
plaats te vinden. Hier lijkt mij een
verschil van mening te liggen tussen
Rijk en VNG. Ik vraag de staatssecre–
taris dan ook, hierop nader in te
gaan.
Gezien de huidige problemen
inzake de Tussenbalans en het
kennelijke interpretatieverschil van
het bestuursakkoord tussen Rijk en
VNG inzake het al dan niet in
aanmerking komen voor compensa–
tie, lijkt het mijn fractie gewenst om
na verloop van tijd dit wetsvoorstel te
evalueren. Hiertoe zou een evaluatie–
bepaling in het wetsvoorstel moeten
worden opgenomen. Het moment
waarop zo'n evaluatie zou moeten
plaatsvinden, laat ik vooralsnog aan
het oordeel van de staatssecretaris
over. Naar mijn idee valt echter te
denken aan een termijn van twee
jaar. Wat is de opvatting van de
staatssecretaris hierover?

Staatssecretaris Ter Veld: Ik wil

Staatssecretaris Ter Veld: Bij de
bijzondere bijstandsverlening wordt
natuurlijk altijd rekening gehouden
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De vergadering wordt enkele
minuten geschorst.

D

De heer Leerling (RPF): De vraag
ging niet over de bijstandsregeling
als zodanig, maar over de bijzondere
bijstand, dat extraatje. Moet je niet
bekijken of iemand in de kring van
degenen die je na zijn, je kan helpen
voordat de bijzondere bijstand in
zicht komt? Dat was mijn vraag.

77-4325

Ter Veld
met de omstandigheden waarin het
individu, het gezin of de leefeenheid
waartoe de persoon behoort,
verkeert. In die zin — en dat is ook bij
het maatwerk uitermate relevant — is
het natuurlijk altijd van belang welke
andere voorzieningen in die samenle–
ving aanwezig zijn. Ik wil er echter
toch op wijzen dat de burger voor de
bijzondere bijstand - en de rechts–
plicht is in de bijzondere bijstands–
wet uitdrukkelijk geregeld — en voor
bijzondere noodzakelijke kosten
terecht een beroep kan doen op de
gemeenschap. Ik zou niet graag in de
situatie komen die Jan Mens in zijn
boeken over mensen zonder geld
altijd zo treffend beschreef, namelijk
dat je, omdat je onvoldoende
mogelijkheden had, bijna verplicht
was om naar de kerk te gaan, ook al
behoorde je daar niet toe, om daar
de bedoelde ondersteuning te
verkrijgen. Ook de St. Vincentiusver–
enigingen, om een andere sector van
onze samenleving eens te belichten,
hebben natuurlijk een zinvolle taak
gehad. Zoals ik echter van mijn
fractievoorzitter, Thijs Wöltgens, al
begreep — zijn vader was daarin zeer
actief — is het een goede zaak dat
mensen zich tot de gemeenten
kunnen wenden in geval van
bijzondere en noodzakelijke kosten.
Dat het ook een goede zaak is dat
gekeken wordt naar het individu en
de gezinskring en dat het zeker niet
de bedoeling is om mensen te
ontmoedigen om hun buren wel eens
te vervoeren in de auto naar een
bijzondere bijeenkomst en om in
geval van nood wel een aantal
activiteiten te verrichten, is evident.
Naar ik meen, is dat een normale
wijze van met elkaar verkeren in een
samenleving, waarbij een zekere
mate van hulp die men elkaar
vrijwillig biedt, en een zekere
wederkerigheid normaal horen te
zijn. Je mag er echter niet van
uitgaan dat mensen die altijd moeten
zoeken alvorens zij zich ook tot de
gemeente kunnen wenden. Ik denk
wel dat een samenleving waarin
mensen dat soort dingen niet meer
doen onder het motto van "daar
zorgt een ander maar voor" een
bijzonder onplezierige samenleving
wordt en geen samenleving waarin
solidariteit op een juiste wijze tot
uitdrukking komt.
Juist om te bevorderen dat
mensen niet te allen tijde afhankelijk
zijn van anderen, maar ook in een
afhankelijke situatie zichzelf een
bepaald recht mogen toekennen

omdat zij deel uitmaken van die
gemeenschap, vind ik het een goede
zaak dat wij dat in de bijzondere
bijstand als recht regelen.
Mevrouw Brouwer wees op een
ander gevaar dat zij meende te
onderkennen. Zij zei eigenlijk: dat is
mooi, zo'n recht op bijzondere
bijstand, maar is het niet tegelijkertijd
een alibi voor een overheid om te
zeggen: alles wat bijzonder is, kunt u
bij de bijzondere bijstand zien te
krijgen? Dat kan een reden zijn om er
bij de totale inkomensontwikkeling
van uit te gaan dat er altijd wel
uitvluchten zijn en dat dus de
algemene inkomensontwikkeling
geen aandacht meer behoeft te
krijgen. Dat kan natuurlijk ook niet de
bedoeling zijn.
De stellingname dat het minimum–
inkomen voldoende moet zijn om, zij
het op een minimumniveau, te
kunnen functioneren, moet natuurlijk
niet worden uitgehold door te
zeggen: deze stelling is altijd waar.
Dat betekent, en dat is ook het
uitgangspunt van het kabinet, dat wij
ons zeer bewust moeten zijn van
zowel de primaire inkomensontwik–
keling die plaatsvindt door overheids–
beleid, als de secundaire inkomen–
sontwikkeling die kan plaatsvinden,
zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid
van goederen en diensten en de
toegankelijkheid daarvan. Ik ben het
met mevrouw Brouwer volledig eens
dat de aanwezigheid van voorzienin–
gen ook als koopkracht kan worden
aangemerkt. Afbraak van bepaalde
voorzieningen kan in die zin worden
aangemerkt als een aantasting van
de koopkracht. Uitbreiding kan dus
ook worden aangemerkt als een
verbetering.
Dat betekent inderdaad dat wij
voortdurend alert moeten zijn. De
stellingname dat een minimum-inko–
men voldoende is voor normale
uitgaven kan er immers toe leiden
dat, ongeacht de hoogte, de stelling
voortdurend blijft gehandhaafd.
Mevrouw Brouwer wees daar al op.
Ik hoop dat wij, ook door de toekom–
stige wet koppeling met aanpas–
singsmogelijkheden, duidelijk kunnen
maken dat wij zeer serieus de
bedoeling hebben om een evenwich–
tige inkomensontwikkeling te blijven
volhouden, waarbij de ontwikkeling
van het minimum-inkomen uitdrukke–
üjk meegaat met de noodzakelijke
inkomensontwikkelingen in de
samenleving. Dat moet een gelijk–
waardige inkomensontwikkeling zijn.
Wellicht kunnen wij dat bij de

De heer Linschoten (VVD): Ik wil op
dat punt toch wat meer helderheid
hebben. De wet en het geld horen bij
elkaar. Dat is aardig gezegd en dat
kan de staatssecretaris ook wel
vinden, maar wij praten niet over een
wet en een doeluitkering aan de
gemeenten, wij praten gewoon over
een versleuteling via het Gemeente–
fonds. Los van de decentralisatie
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behandeling van de wet koppeling
met aanpassingsmogelijkheden
opnieuw aan de orde stellen.
Ik zei al: het wetsvoorstel inzake de
bijzonder bijstand is een mooi
wetsvoorstel om te behandelen,
omdat een aantal doelstellingen van
het kabinetsbeleid nu weer eens
duidelijk naar voren kan komen. Het
wetsvoorstel heeft inderdaad een
zekere plaats in de sociale vernieu–
wing, een raakvlak. Bijzondere
bijstand als zodanig zou ik niet
wensen te rekenen onder sociale
vernieuwing, maar meer armslag
voor het lokale uitvoeringsniveau kan
ook op dit terrein wel meer mogelijk–
heden bieden voor de gemeenten.
Het moet echter wel betekenen dat
de bijzondere bijstand uitdrukkelijk
blijft liggen binnen het wettelijke
kader.
Ik kom daar straks bij de sociale
participatie-activiteiten nog op terug,
omdat die naar mijn overtuiging niet
per definitie, en in een heleboel
gevallen helemaal niet, vallen onder
de bijzondere en noodzakelijke
kosten van bestaan. Wellicht vallen
zij wel onder de algemeen wenselijke
kosten van bestaan.
Wanneer het gedecentraliseerd is,
dan wordt het bedrag dus door de
gemeente via de eigen middelen
besteed voor bijzondere bijstand. Als
de gemeente dan, haar rechtsplicht
keurig nalevend, toch middelen over
zou hebben, dan is het wel zo dat de
gemeente die eventueel kan benutten
voor andere activiteiten. Als het geld
wordt overgemaakt aan het Gemeen–
tefonds, is het immers gemeentelijk
geld. Het omgekeerde kan niet zo
zijn. Een gemeente zal zich niet
kunnen beroepen op het feit dat zij
zoveel geld heeft uitgegeven aan
sociale vernieuwing, dat zij geen geld
meer over heeft om haar verplichtin–
gen uit deze wet op zich te nemen.
Bij de bespreking van de financiën
kom ik daar nog uitgebreid op terug.
Het geld en de wet horen immers
duidelijk bij elkaar. Het is inderdaad
decentralisatie met de bedoeling om
maatwerk te kunnen leveren.

77-4326

Ter Veld
waar het gaat om de bijstandswet
zelf, is daarbij, als je naar de
financiële kant kijkt, een nog veel
grotere mate van decentralisatie aan
de orde. Het zijn immers gewoon
algemene uitkeringen aan de
gemeenten. Daarmee kan men,
binnen het kader van de eigen
beleidsvrijheid, in feite doen wat men
wil.
Staatssecretaris Ter Veld: Het is
eigenlijk vrij simpel. Ik zei al dat ik er
bij de financiële kant verder op in zou
gaan. Wanneer een gemeente straks
zegt: wij hebben onvoldoende
middelen om deze wet uit te voeren,
zullen wij vragen: hebt u het geld, dat
u had conform deze wet uitgegeven?
Als blijkt, dat een gemeente onvol–
doende middelen heeft om al
hetgeen te doen, wat zij wenselijk
acht, maar dusdanig weinig geld
uitgeeft aan de rechtsplicht die zij
heeft om te voorzien in de bijzondere
of noodzakelijke kosten - wellicht is
het geld uitgegeven aan algemeen
wenselijke kosten — dan kan dit voor
het Rijk nooit een reden zijn om op
die gronden die gemeente een
aanvullend budget te geven. De
gemeenten hebben straks geld — de
heer Linschoten vond het te veel
geld, maar dat is een consistente
gedragslijn van de fractie; ik zal hem
daarop niet aanspreken, het is te
prijzen — en de gemeenten krijgen
een taak. Wanneer door rijksbeleid
de taak wordt vergroot, kan dat een
reden zijn voor extra middelen.
Wanneer een gemeente zegt: wij
vonden het zo jammer, dat wij dit
moesten doen, wij hebben er eerst
andere dingen mee gedaan, dan blijft
gelden, dat die gemeente voldoende
middelen had om die verplichtingen
ingevolge dit wetsvoorstel na te
komen. Het betekent geen doeluitke–
ring. Er is wel sprake van een
rechtsplicht bij de gemeenten,
waarvoor voldoende middelen via het
Gemeentefonds ter beschikking
worden gesteld.

aan te vullen. Dat meerdere, die
verhoging is mooi meegenomen. Die
gemeente stopt dat het volgend jaar
in het exploitatietekort van het
gemeentelijke zwembad. Is het het
voornemen van de staatssecretaris
om in te grijpen? Of zegt zij: dat is de
gemeentelijke autonomie en de
beleidsvrijheid van de gemeente?
Staatssecretaris Ter Veld: Wanneer
de gemeente voldoet aan haar
rechtsplicht om die burgers die op
grond van dit wetsvoorstel recht
hebben op vergoeding van bijzondere
en noodzakelijke kosten van bestaan.
die ook te geven, dan kan ik niet
ingrijpen in de wijze, waarop de
gemeente haar geld besteedt. Als
een gemeente nu komt piepen en
zegt, dat zij onvoldoende geld heeft
voor de bijzondere bijstand, dan zal in
dat geval inderdaad controle
plaatsvinden. Er zal worden ge–
vraagd, waaraan het geld is besteed.
Als het geld aan het gemeentelijk
zwembad is besteed, dan zullen wij
zeggen: gemeente, u had een
rechtsplicht. U kreeg daarvoor extra
middelen uit het Gemeentefonds. U
kunt niet bij ons komen piepen. U
hebt uw rechtsplicht na te leven. Ook
een burger heeft op grond van dit
wetsvoorstel recht op compensatie
voor bijzondere of noodzakelijke
kosten van bestaan.
Ik meen dat wij hier met het
fantastisch mooie spanningsveld te
maken krijgen, waarop iedereen
heeft geattendeerd. Ik kom daarover
in het kader van de financiën nog te
spreken. Er zijn erg veel detailvragen
over diverse gemeenten gesteld.
Uitgangspunt is, dat de gemeenten
een nieuwe taak van het Rijk krijgen
die zij uit eigen middelen moeten
financieren. Er kan niet worden
gedeclareerd. De gemeenten krijgen
daarvoor extra middelen. Zolang het
rijksbeleid daar geen extra taken bij
legt, kan er voor de gemeenten geen
reden zijn om te zeggen: wij hebben
een tekort. Het is wel mogelijk, dat
de gemeenten, hun rechtsplicht op
de juiste wijze uitvoerend, enig geld
overhouden.

punt van de bijzondere bijstand
bijvoorbeeld restrictief te opereren?
Daarover moet de staatssecretaris
wel volstrekte duidelijkheid geven.
Voorzitter: Deetman
Staatssecretaris Ter Veld: Stel, dat
een gemeente zuinig omgaat met de
aan haarter beschikking gestelde
middelen en zij haar verplichting tot
het toekennen van bijzondere
bijstand niet nakomt, omdat zij het
geld willens en wetens gebruikt voor
het opvangen van een ander tekort.
Dan zit die gemeente fout. Ik hoop,
dat wij er dan tijdig bij zijn om de
gemeente niet in ernstiger proble–
men te brengen. Daarvoor zijn het
rijksconsulentschap en het bestuurlijk
overleg. Gemeenten hebben zich, net
zo goed als burgers, aan de wet te
houden.
De heer Linschoten (VVD): Maar in
die wet wordt niet volstrekt omschre–
ven op welke momenten er wel en op
welke momenten er geen sprake kan
zijn van het verlenen van bijzondere
bijstand.
Staatssecretaris Ter Veld: Dat klopt!
De heer Linschoten (VVD): Daar
bestaat enige beleidsvrijheid voor de
gemeentelijke overheid. Er zullen
natuurlijk gemeenten zijn die de
beleidsvrijheid maximaal gebruiken,
om zoveel mogelijk bijzondere
bijstand te kunnen verlenen. Er
kunnen ook gemeenten zijn die het
tegenovergestelde doen. Wat gaat u
doen in het ene en in het andere
geval? Hoe ver gaat die beleidsvrij–
heid?

De heer Linschoten (VVD): Ik doel
eigenlijk op de andere kant van de
medaille. Een gemeente komt tot de
conclusie, dat in het afgelopen jaar
haar deel van die 200 mln. niet
helemaal is benut. In haar beleids–
plan wijst zij op het gegeven — de
staatssecretaris zegt dat ook in de
memorie van antwoord — : de
beschikbare middelen zijn voldoende
om de bijzondere en noodzakelijke
kosten van het bestaan op deze wijze

De heer Linschoten (VVD): Als het
beleid van de gemeenten er nu op
gericht is om op dit punt zeer
restrictief te opereren — het
Bijstandsbesluit landelijke draag-'
krachtcriteria wordt afgeschaft; de
gemeenten kunnen zelf gaan invullen
— wat gebeurt er dan? Hoever gaat
de beleidsvrijheid dan om op het

Staatssecretaris Ter Veld: Ik begrijp
uw vraag volstrekt. Naar beide
kanten kan de meest extreme situatie
zich voordoen. In het ene geval kan
een gemeente zeggen, dat zij er geen
cent voor over heeft. Zij geeft haar
burgers niet wat naar die burgers
menen op grond van de wet hun
recht is. Daarom is het goed dat de
bijzondere bijstand in een wet is
geregeld. Daarmee is de rechtszeker–
heid van burgers in die zin geregeld,
dat zij in beroep kunnen gaan tegen
een gemeente. Zouden wij merken,
naar ik hoop in een vroegtijdig
stadium, dat gemeenten onvoldoen–
de doen aan hun door de wetgever
opgelegde taak tot het verlenen van
bijzondere bijstand, dan hebben wij
een aantal mogelijkheden.
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De mogelijkheden zijn: bestuurlijk
overleg, aanwijzingen, het nemen van
een algemene maatregel van
bestuur, hetgeen niet gebruikelijk is
tegenover een individuele instantie,
overleg met mijn collega's van
Binnenlandse Zaken en gemeentelijke
besluiten voordragen ter schorsing
en ter vernietiging. Dat laatste
gebeurt ook in overleg met Binnen–
landse Zaken.

een gemeente signalen bereiken die signalen bereiken mij natuurlijk —
dat burgers regelmatig van de
rechterlijke macht gelijk krijgen
omdat zij onvoldoende bijstand
krijgen, zou ik al te laat zijn als ik het
op dat moment merkte. Wij hebben
via de rijksconsulenten een advise–
rende, een ondersteunende en ook
een toezichthoudende rol in het
kader van het medebewind.

De heer Linschoten (VVD): Dat hele
instrumentarium kennen wij. Ik heb
het genoemd in mijn eerste termijn.
De vraag waarmee ik zit is wanneer u
iets gaat doen. U zegt nu volgens mij
te gemakkelijk, dat u iets doet als de
gemeente niet voldoet aan de wet.
Die gemeente zal natuurlijk met een
plausibel verhaal komen waarom zij
wel aan haar rechtsplicht voldoet. De
staatssecretaris zal er echter
misschien beleidsmatig wat verder in
gaan. Ik zou zo graag een beetje
duidelijk in beeld hebben hoe groot
of hoe beperkt de beleidsruimte van
een gemeente is, omdat er een
staatssecretaris is die als een bok op
de haverkist zit en met allerlei
maatregelen kan ingrijpen.

De heer Linschoten (VVD): Maar nu
voldoet een gemeente aan haar
rechtsplicht. Na de volgende
gemeenteraadsverkiezingen is in die
gemeente geen enkel lid van de PvdA
meer in die raad aanwezig. De
gemeenteraad, hartstikke rechts...

Staatssecretaris Ter Veld: Ik vind
het leuk dat juist de VVD dit vraagt.
Vrijheid en democratie hebben een
relatie met elkaar.
De heer Linschoten (VVD): Zo is
dat!
Staatssecretaris Ter Veld: De
gemeentelijke overheid is een
democratisch gekozen overheid. Ik
ben er volstrekt van overtuigd, dat in
de meest voorkomende situaties —
naar aanleiding van een enkel
incident maak je geen beleid - de
lokale overheid vanuit haar verplich–
ting om een wet na te leven en vanuit
haar democratische controle de
vrïjheid aankan. De ware vrijheid kent
en herkent haar grenzen. Het zou
echter onjuist zijn als ik op dit
moment zei wat ik zou doen als een
bepaalde situatie zich voordeed. Ik
heb de mogelijkheden aangegeven
die ik heb en de manier waarop ik
kan reageren. Ik heb gezegd dat de
gemeente in het kader van decentra–
lisatie en maatwerk gehouden is de
wet uit te voeren. De burger kan
daaraan rechten ontlenen. Wanneer
de burger meent onvoldoende recht
te krijgen kan hij de normale
beroepsgang van de Algemene
bijstandswet volgen. Wanneer mij uit
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Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Groen Links is er nog!
De heer Linschoten (VVD): ...besluit
dat de wethouder natuurlijk moet
voldoen aan de rechtsplicht, maar zo
restrictief mogelijk, omdat er heel
leuke andere ideeën zijn voor de
extra centjes, de 100 mln. die men
heeft gekregen.
Staatssecretaris Ter Veld: Daar
gaan wij golfcourses voor aanleggen!
De heer Linschoten (VVDj:
Bijvoorbeeld! Ik geloof dat de
karikatuur nu helder genoeg is om
een vraag te formuleren. Is dat de
vrijheid van een gemeente of niet?
Gaat u, met dat vijftal instrumenten
waarvan wij inmiddels allemaal op de
hoogte zijn, ingrijpen of niet?

was, dat ik met dit soort details geen
rekening kon houden.
Staatssecretaris Ter Veld: Normaal
zit er inderdaad een marge tussen
een uitermate schriel beleid dat nog
wel voldoet aan de wetgeving en een
uitermate ruimhartig beleid dat nog
net voldoet aan de criteria voor de
bijzondere bijstand. In werkelijkheid
zal die marge kleiner zijn. Een van de
redenen waarom het goed is om juist
de bijzondere bijstand bij de gemeen–
ten te brengen, is dat de gemeente
een directe relatie met haar burgers
heeft. De schade van een individu is
voor de gemeente nog erger, want
het is dan een schade aan de
gemeenschap als zodanig. Daar is
zoiets ook veel directer merkbaar.
Het vertrouwen hoort ook bij de
gemeente te liggen. Mijn ervarïng
met sociale diensten is ook dat het
vertrouwen daar over het algemeen
zeer terecht ligt. Een gemeente zal
dan ook zo enigszins mogelijk het
noodzakelijke trachten te doen, maar
dan wel zodanig dat haar geen poot
wordt uitgedraaid, als zij daar ook
maar enig vermoeden van heeft.
Nogmaals, wij zullen daar toezicht
op houden. Ons staan middelen ten
dienste om in te grijpen. Maar ik ga
er niet van uit, dat op korte termijn
alle gemeenten zullen zeggen: hoera,
wij krijgen geld, wat fijn; wij hebben
een rechtsplicht voor bijzondere
bijstand, maar als wij dat geld nu
eens lekker afknijpen, kunnen wij
onze gemeentebegroting sluitend
maken. Meestal vrezen bewindslie–
den echter voor de tegenovergestel–
de weg.

Staatssecretaris Ter Veld: Wanneer
de gemeente haar rechtsplicht
nakomt, krijgt de burger, zij het ook
in uw ogen op zeer minimale wijze,
waar hij recht op heeft. Zoals voor
iedere democratie geldt, heeft dan
ook die gemeente het bestuur
gekozen waar zij kennelijk behoefte
aan had. Wanneer de gemeente haar
rechtsplicht niet nakomt, zal ik
ingrijpen.
Ik moet trouwens zeggen dat ik het
zeer op prijs stel dat de afgevaardig–
de het verkiezingsprogramma van de
linkse partijen en de PvdA zodanig
vertaalt, dat hij begrijpt dat met de
PvdA in het college zulks zich nooit
zal kunnen voordoen.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
De staatssecretaris noemt in deze
discussie niet de mogelijkheid van
iedere burger om in zo'n geval op
basis van de wet, een gemeente aan
te spreken, dus om te procederen.
Persoonlijk vind ik het een voordeel
van een wetsvoorstel, zoals het
onderhavige, dat een burger
daarmee veel makkelijker mogelijkhe–
den krijgt om een gemeente direct
aan te spreken. Een burger zal dat
ook zeker doen, wanneer er zoiets
gebeurt als wat de heer Linschoten
vreest, bijvoorbeeld het aanleggen
van golfbanen.

De heer Linschoten (VVD): De
staatssecretaris merkt dat mijn
opmerking zozeer een karikatuur

Staatssecretaris Ter Veld: Ik heb
daar ook op gewezen. Wij zijn het
wat dit betreft dus volstrekt met
elkaar eens. Het feit dat de bijzon–
dere bijstand in een wet is geregeld,
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geeft de burger het recht op dezelfde
beroepsgang als bij de normale
bijstandswet. De burger kan dus in
beroep gaan. Ik zei al dat, als ik zou
merken dat een burger in een
beroepsgang tegen een bepaalde
gemeente regelmatig in het gelijk
gesteld werd, ik al te laat zou zijn om
die gemeente in een ernstig bestuur–
lijk gesprek op haar tekortkomingen
te wijzen.
De heer Linschoten (VVD): Juist om
die reden probeerde ik mijn vraag zo
scherp te stellen. In dit geval toetst
de betrokken rechter namelijk
marginaal. Voor zover het gaat om
de beleidsvrijheid van de gemeente,
zal de rechter dus niet corrigerend
optreden. Die rechter zal dan alleen
maar corrigerend optreden, als de
gemeente inderdaad niet aan haar
rechtsplicht voldoet. Vandaar dat het
zo vreselijk belangrijk is dat wij de
precieze bandbreedte van die
beleidsvrijheid kennen, als wij deze
wet behandelen.

regeerakkoord staat? Zeker, het staat
in het regeerakkoord. Het is mooi dat
wij ons wat dit betreft letterlijk aan
het regeerakkoord kunnen houden.
Bovendien is die 100 mln. niet
precies berekend. Er is geconsta–
teerd dat er uitgaven waren in het
kader van de bijzondere bijstand, dat
er geïndividualiseerde woonkosten–
toeslagen zijn die nu onder de
bijzondere bijstand zijn geregeld en
dat er op een aantal punten, zeker
wanneer wij kijken naar de noodzaak
van de bijstand om als springplank te
kunnen functioneren naar de
arbeidsmarkt, behoefte zou zijn aan
extra middelen. Is de 100 mln. die in
het regeerakkoord staat nu zeer
essentieel? Voor een deel was die
essentieel, namelijk om ook bij de
overheveling naar het Gemeente–
fonds, de herverdelingseffecten te
kunnen mitigeren. Het grote voordeel
van extra geld bij herverdeling is, dat
je herverdeling kunt laten geschieden
zonder dat gemeenten erop achter–
uitgaan. Bij decentralisatie van
andere activiteiten hebben wij
ervaren dat er problemen kunnen
ontstaan omdat met hetzelfde of
minder geld er bijzonder grote
herverdelignseffecten optreden. In
feite hebben wij de 100 mln. mede
gebruikt om de verdeling op een
juiste manier te kunnen doen. Bij die
herverdeling zijn wij uitgegaan van de
historische uitgaven voor het bedrag
van 200 mln., dat thans wordt
uitgegeven. Wij hebben dat gedaan
op basis van de gedeclareerde
uitgaven over 1987, 1988 en 1989.
Dat gaf een aardig gemiddelde. Toen
hebben wij de 100 mln. verdeeld,
waarbij wij rekening hebben gehou–
den met relevante indicatoren zoals
het aantal bijstandsontvangers, het
aantal WSW'ers, het aantal WAO/
AAW'ers en het aantal minderheden.
In feite was dat een zeer sterke
aansluiting bij de sociale structuurge–
meenten. Dat leidt tot geringere
herverdeeleffecten.

om met enige vreugde te constateren
dat ze erop vooruitgaan.
Bij de sociale structuurgemeenten
houden wij inderdaad rekening met
de inkomensverdeling. ledere andere
wijze van verdelen zou tot grote
herverdeeleffecten aanleiding
hebben gegeven. Ik kan riooit zeggen
dat de 100 mln. is gebaseerd op een
exacte bereking. Wel gaan gemeen–
ten, zoals Nijmegen, Groningen en
Dordrecht, erop vooruit juist door
deze systematiek van de verfijning
van de sociale structuur Deze drie
gemeenten, die klagen dat ze er niet
van rond kunnen komen, krijgen er
het volgende bij. Nijmegen krijgt er ƒ
824.000 bij: plus 23%; Groningen
krijgt er ƒ 1.608.000 bij: plus 39%;
en Dordrecht krijgt er ƒ 422.000 bij:
plus 15%. Deze gemeenten hebben,
dunkt mij, hiermee voldoende
mogelijkheid om hun rechtsplicht
voor de burger op een juiste en
adequate wijze vorm te geven.
Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Mogen we daarbij ervan uitgaan dat
de feitelijke cijfers voor 1990 niet
veel afwijken van de jaren daarvoor?

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Als de Kamer die niet gedetailleerd
invult, zal het heel belangrijk zijn om
die ook via bijvoorbeeld de jurispru–
dentie ingevuld te krijgen. Het gaat
wel om het feit dat wij hier spreken
over bijzondere bijstand in geval van
noodsituaties en dergelijke. Dat is
natuurlijk voor interpretatie vatbaar.
Ik heb nog een andere vraag over
de middelen die het Rijk ter beschik–
king stelt. In de schriftelijke voorbe–
reiding is ook door de VVD-fractie
gevraagd: hoe komt u aan die 300
mln.? Dat is eigenlijk het kader
waarmee het Rijk de gemeenten op
pad stuurt. Welnu, ik heb een aantal
ramingen gezien. Ik heb ook naar
voren gebracht: gesteld dat die
ramingen uit de hand lopen, omdat
er meer werkloosheid is of omdat de
mensen door de bezuinigingen meer
in de problemen komen. De werke–
lijkheid kan dus heel anders zijn dan
de ramingen van het Rijk. Wat gaat
er dan gebeuren? Zegt het Rijk dan
"achteraf gezien, moeten wij dus
meer dan 300 mln. in de pot
stoppen" of "dat is helemaal het
risico van de gemeenten"?

Mevrouw Schimmel (D66):
Mijnheer de voorzitter! Ik wil even
een aanvullende vraag, ter verfijning,
stellen. Zit er ook het aantal AOW'ers
bij?

Staatssecretaris Ter Veld: Het is
goed, nu alvast op de financiële
aspecten in te gaan, hoewel ik dat
meestal aan het eind van mijn
antwoord doe. Komen wij aan de 100
mln. omdat dit bedrag, zoals de heer
Linschoten constateerde, in het

Staatssecretaris Ter Veld: Ik kom
daar straks op. Eigenlijk zitten ze er
nauwelijks bij, en ik zal u straks
uitleggen waarom er voor uw zielige
geval van de 65-plus licht gehandi–
capte alleenstaanden met een
minimum-inkomen een reden kan zijn

Staatssecretaris Ter Veld: Als ik kijk
naar de feitelijke cijfers voor 1990
dan constateer ik dat in 1987 in
totaal is gedeclareerd aan bijzondere
bijstand - ik tel niet de woonkosten–
en individuele toeslagen mee — ƒ
124.627.000; in 1988 was dat ƒ
118.847.000; in 1989 w a s d a t f
126.165.000; in 1990wasdatf
143.852.000. De stijging, waar de
heerVan Middelkoop naarvroeg, zat
inderdaad voor een deel in de
incidentele uitkeringen aan de
boven-65-jarigen, zij het dat er een
ook stijging zit in de incidentele
uitkeringen aan de onder-65-jarigen.
Die incidentele uitkeringen stegen
het hardst.
Eerlijk gezegd moet ik constateren
dat met deze extra bijdragen aan het
Gemeentefonds naar mijn stellige
overtuiging, gemeenten zeer goed
kunnen voldoen aan hun rechtsplicht.
Dat betekent desalniettemin dat
waneer door bijzondere maatregelen
- er wordt terecht verwezen naar de
voorzieningen voor gehandicapten er een extra belasting voor de
gemeenten kan komen, wij in overleg
met VNG en de Raad voor gemeente–
financiën er adequate compensatie
voor zullen moeten bieden. Bij deze
regeling, die vanuit de AAW naar de
bijzondere bijstand gaal, moet ik er
zeer alert op zijn dat ik vanuit de ene
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duidelijk maken. Als er een goed
beleidsplan en een goed jaarverslag
zijn, zal dat de controle van de
rechtmatigheid en doelmatigheid van
uitgaven bijzonder vergemakkelijken.
Aangezien de gemeenten toch al
weinig gesteld zijn op steekproefsge–
wijze controles van de rechtmatig–
heid van uitgaven en op andere
controles van hun beleid, wil ik tegen
iedere gemeente zeggen: de wijze
waarop u zich meer controleerbaar
opstelt, zowel voor de gemeenteraad
en de burgers als voor het Rijk,
maakt de omgang met beide veel
plezieriger.
Ik wil echter zeker niet overwegen
om in dit wetsvoorstel een publikatie–
plicht op te nemen voor een dergelijk
beleidsplan en het jaarverslag. Bij de
komende discussie over de herinrich–
ting van de Algemene bijstandswet
en ook bij de nieuwe Gemeentewet
kunnen wij dit punt echter opnieuw
aan de orde stellen. Hoewel ik weinig
voel voor een in de wet geregelde
evaluatie, vind ik dat wij bij de
herinrichting van de Algemene
bijstandwet op deze punten moeten
terugkomen: loopt het zoals wij
hadden gedacht, is er toch niet de
noodzaak om dergelijke sociale
beleidsplannen verplicht te stellen?
Dan zal de onderhavige wet immers
een jaar of anderhalf en misschien
zelfs twee jaar functioneren. Ik heb al
gezegd dat ik niet precies kan
inschatten, hoe groot die termijn is.
Ik zal in mijn informatie aan de
gemeenten over de toekomstige
verhouding tussen de rijksconsulen–
ten en de gedecentraliseerde
bijzondere bijstand benadrukken, dat
het voor een gemeenteraad beter en
gemakkelijker is om zijn eigen
verantwoordelijkheid te nemen als hij
de beschikking heeft over de cijfers
waarin wij hier bij alle gemeenten zo
geïnteresseerd zijn. Bovendien zullen
wij dat, denk ik, allen in onze partij
uitleggen als wij het over dit soort
wetgeving hebben.

hand, de sociale verzekeringskant,
niet mijn andere hand, de Algemene
bijstandswet, met extra lasten belaag
zonder die op adequate wijze te
compenseren. Wij zullen dus op het
terrein van de regeling voor gehandi–
capten inderdaad met de gemeenten
overleg voeren over de extra last die
bij de gemeenten terechtkomt. In de
richting van mevrouw Schimmel
merk ik op dat er ook een extra baat
is voor de gemeenten. Een deel van
de incidentele uitkeringen aan de
boven-65-jarigen — ik denk dan aan
de rolstoel - en een deel van de
periodieke uitkeringen van de
bijzondere bijstand — ik denk dan
aan de vervoerskosten voor ouderen
- gaan straks weg bij de bijstand.
De eigen bijdrage zal natuurlijk een
extra belasting op de bijstand kunnen
leggen. Ik kom straks te spreken over
eigen bijdragen en drempelbedragen.
De heer Van Middelkoop vroeg
concreet of ik precies vasthield aan
de sociale structuur. Bij de voorge–
stane verdeling van de 300 mln. gaat
80%, dus nagenoeg het huidige
aandeel in de uitgaven, naar de
gemeenten die onder de verfijning
sociale structuur vallen. Het aandeel
van de gemeenten die vallen onder
de verfijning sociale structuur, in de
landelijke bijstandsuitgave bedraagt
82%. Het is dus ongeveer gelijk. Er is
geen sprake van overcompensatie of
ondercompensatie ten aanzien van
deze groep gemeenten.
Als collega-bewindslieden iets
afwentelen naar de kant van de
bijzondere bijstand en als mijn oog
daar niet op valt, dan zal de VNG
ongetwijfeld mijn collega-bewindslie–
den daarop aanspreken en mij
daarop attenderen. Ik voel mij samen
met de andere bestuurders van het
Gemeentefonds zeker verantwoorde–
lijk voor een adequate compensatie,
die niet als overcompensatie beoogd
kan worden. Wanneer algemeen
kabinetsbeleid, bijvoorbeeld een
verhoging van de uitkeringen
conform de Wet aanpassingsmecha–
nismen die op 1 juli tegemoet kan
worden gezien, ertoe leidt dat ook de
minimum-uitkeringen sterker stijgen
dan de prijscompensatie, dan is er
geen aanleiding om tegen de
gemeenten te zeggen: alle uitkerin–
gen zijn omhoog gegaan, dus jullie
kunnen met minder geld toe. Ik weet
niet precies wat het percentage van
de koppeling is op 1 juli. Het
uitgangspunt blijft niettemin dat het
minimum-inkomen adequaat is voor
de normale uitgaven. Er kunnen

echter problemen zijn op het terrein
van bijzondere noodzakelijke
uitgaven. Even zo goed kan zich de
situatie voordoen dat het minimum–
inkomen slechts de koopkrachtga–
rantie krijgt in enig jaar. Ik hoop het
niet, maar een aanpassingsgrond in
de Wet aanpassingsmechanismen
kan daartoe leiden. Is het in dat geval
noodzakelijk om de gemeenten
compensatie te bieden? Neen, want
ook in de Wet aanpassingsmechanis–
men staat uitdrukkelijk dat moet
worden uitgegaan van een evenwich–
tige inkomensverdeling en dat tevens
moet worden bekeken hoe de
koopkracht op een juiste wijze
gewaarborgd kan worden. Bovendien
geldt ook dan dat het minimum-inko–
men voldoende moet zijn om daarvan
de gewone uitgaven te kunnen doen.
Het is juist en het is ook terecht dat
het kabinet hiermee een extra
verantwoordelijkheid op zich neemt.
Die verantwoordelijkheid voor de
inkomensontwikkeling van mensen
met een uitkering hoort ook bij ons
thuis.
Ik stap van het onderdeel financiën
weer over naar het beleid. Ik sprak
over decentralisatie, sociale vernieu–
wing, deregulering en maatwerk. Ook
aan de hand van dit Interruptiedebat
constateer ik dat wij allen een
spanningsveld zien tussen een
individuele benadering en de
rechtszekerheid en –gelijkheid van
burgers. Maar ware ik lid van een
gemeenteraad, zelfs van een
uitermate kleine gemeente, dan zou
ik absoluut aan het college van
burgemeester en wethouders vragen
om mij op de kortst mogelijke termijn
een beleidsplan te geven en na
enkele jaren een jaarverslag te doen
toekomen over de wijze waarop de
sociale dienst of de afdeling sociale
zaken van mijn gemeente is omge–
gaan met de bijzondere bijstand. De
neiging die ik heb, zal niet alleen bij
mijn partijgenoten in de gemeentera–
den aanwezig zijn. Ook in deze
Kamer vindt een ieder het belangrijk.
Ik ben ervan overtuigd dat gemeente–
raadsleden deze vraag zullen stellen.
Terecht! Dan is vervolgens de vraag
gesteld: moet het niet verplicht
worden gesteld? Mevrouw Doelman
stelde: neen, het lijkt mij niet. Vanuit
haar ervaringen uit de gemeente
weet zij dat de gemeenten er, hoe
dan ook, niet onderuit komen. Ik
denk dat er inderdaad enkele
voordelen aan zitten voor gemeenten
om zulks ook te doen. Die voordelen
zal ik aan de VNG c q. de gemeenten

De heer Van der Vlies (SGP):
Daarover wilde ik nu juist een vraag
stellen. Die aanleiding is er nog
steeds. Ik had gevraagd om een
soort jaarverslag om de ontwikkelin–
gen te kunnen beoordelen. Collega
Linschoten vroeg heel helder om een
uitspraak van de staatssecretaris
over een evaluatie en een evaluatie–
moment. Deze twee zaken hangen
natuurlijk met elkaar samen. Als het
een nu niet verplicht maar wel
gewenst is en waarschijnlijk niet
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overal gebeurt, hoe kun je die
uitspraak dan toch op een betrouw–
bare wijze in evaluerende zin doen?
Natuurlijk zijn er de gegevens van de
rijksconsulenten, maar die zullen
geen waterdicht systeem opleveren
van betrouwbare indicaties.

regelgeving, voor zover deze nog
bestaat — ik geef toe dat ze aanzien–
lijk is beperkt, hetgeen ook goed is wordt toegepast door de gemeenten.
De rechtmatigheidstoets in het kader
van de bijzondere-bijstandsverlening
blijft uitdrukkelijk een taak van de
rijksconsulenten. Gemeenten zullen
zich zo nu en dan wel eens afvragen:
nu hadden wij zo'n bijzonder mooi
idee om alle mensen met een
minimum-inkomen... Welnu, dan zeg
ik: ho, categoraal.

ment, kwartaalabonnement op de
krant, korting op het lidmaatschap
van de sportvereniging, gratis
jaarkaart voor de kinderboerderij etc.
kwijtraken. Dit is overigens ook een
gemeente N.N.

Mevrouw Schimmel (D66): U hebt
al een paar keer uitdrukkelijk het
woord "categoraal" genoemd. Wat
verstaat u eigenlijk precies onder
categorale bijstandsverlening? Er zijn
individuele gevallen denkbaar waarin
steeds dezelfde bestaansonzekerheid
voorkomt. Hoe ziet u het onderscheid
tussen individueel en categoraal?

De heer Schoots (PvdA): Dit geldt
waarschijnlijk in zijn algemeenheid.
Kunt u zich een individuele situatie
voorstellen waarin sprake zou kunnen
zijn van het verstrekken van bijvoor–
beeld een zwembadabonnement?

Staatssecretaris Ter Veld: De taak
van de rijksoverheid ten aanzien van
bijvoorbeeld de controle of de
bijzondere bijstand niet per ongeluk
of expres leidt tot een vorm van
categorale bijstandsverlening,
betekent dat hoe dan ook, naast de
ondersteunende functie, sprake blijft
van de toezichthoudende functie van
rijksconsulenten. Ik weet dat de
gemeenten daar niet erg op gesteld
zijn. Gelet op die toezichthoudende
functie en gelet op mijn overtuiging
dat een toenemend aantal gemeen–
ten uit zichzelf zal overgaan tot dit
soort verslagen — in die gemeente–
raden zitten immers ook politici —
zullen wij zeer goed in staat zijn om
een redelijk beeld te geven van de
ontwikkelingen op het terrein van de
bijzondere-bijstandsverlening. Mocht
blijken dat wij er absoluut geen beeld
van kunnen krijgen, dan moeten wij
het inderdaad verplicht stellen. Ik
verwacht echter dat zal blijken dat
het uitstekend controleerbaar en
goed verloopt, zowel voor de burger
als voor de marginale toetsing door
het Rijk. Dan kunnen wij tevreden zijn
met het feit dat de democratie op
lokaal niveau op een uitstekende
wijze functioneert. Dan nemen wij
daar, zoals gebruikelijk, een goed
voorbeeld aan.
Ik zei al dat er bij gemeenten
natuurlijk wel eens een probleem is:
wat moeten die rijksconsulenten van
dat mens Ter Veld bij onze bijzon–
dere-bijstandsverlening? Ik las laatst
in een stuk in Vrij Nederland ook de
opmerking: dan heb je als wethouder
een leuk plan en dan komen weer die
consulenten van Ter Veld en die
zeggen "nee, dat mag niet". Dat zal
zo kunnen blijven. Ik hoop het
natuurlijk niet, maar bijzondere-bij–
standsverlening is aan de wet
gebonden. Dat betekent dat de
rijksconsulenten er ook op moeten
toezien, dat gemeenten niet catego–
raal bijzondere-bijstandsrechten
toekennen. Een dergelijk besluit zou
zich niet verdragen met het karakter
van de bijzondere bijstand. In die zin
zal er zeker sprake blijven van een
toezichthoudende en ondersteunen–
de taak van de rijksconsulenten. Zij
moeten er ook op toezien dat deze

Staatssecretaris Ter Veld: De heer
Linschoten weet dat ik de gemeenten
altijd anoniem zal trachten te
houden. Evenmin is er sprake van
bijzondere bijstand wanneer bijvoor–
beeld uitsluitend voor de minima
gratis toegang wordt geboden tot
alle gemeentelijke voorzieningen,
inclusief het zwembad. Naar mijn
stellige overtuiging is dat een vorm
van inkomensbeleid dat wordt
gevoerd door de gemeenten. Hoewel
ik het een uitermate verstandige zaak
vind wanneer gemeenten erop
toezien dat de voorzieningen die ze
beheren en relevant achten, toegan–
kelijk zijn voor mensen met een laag
inkomen, is het mijns inziens
uitermate ongewenst dat mensen
omdat ze een minimum-inkomen
hebben een dusdanige hoeveelheid
tegemoetkomingen uit de bijstand
ontvangt dat ze, wanneer ze in de
gelegenheid komen betaalde arbeid
net boven het minimum te verrichten,
geconfronteerd worden met een
achteruitgang daar ze hun zwembad–
abonnement, bibliotheekabonne–

Staatssecretaris Ter Veld: In het
kader van de bijzondere bijstand kan
ik mij in individuele situaties veel
zaken voorstellen. Ik wijs er tegelij–
kertijd op dat het altijd wel moet
gaan om een bijzondere situatie.
Vanuit de vakbeweging en andere
gremia bereikt mij vaak het verzoek
een lijst te verstrekken inzake de
bijzondere bijstand. Dat kan ik niet.
Kinderkleding valt onder de normale
bijstand. De heer Van der Vlies had
op dit punt gelijk: het gaat niet alleen
om de kosten maar ook om de
omstandigheden waaronder die
kosten gemaakt moeten worden. In
een zeer specifieke situatie kan het
zijn dat kinderkleding desalniettemin
uit de bijzondere bijstand wordt
vergoed. Zo is bijzondere bijstand
individueel. Kunnen er dan geen
regelingen worden getroffen voor
grote gemeenten? Zeker, dat kan,
maar het kan dan nooit gaan om
categorale bijstand ter zake van
degenen die langer dan twee jaar in
de bijstand verkeren. Wij zullen
daarop zeker toezicht houden. Wij
blijven namelijk medeverantwoorde–
lijk voor de rechtmatigheidstoets
inzake de uitvoering van de bijzon–
dere bijstand.
Ik zal nu ingaan op de vraag van de
heer Schoots en anderen of, als je
het geen bijzondere bijstand noemt,
andere minimafondsen kunnen
worden gehandhaafd. De heer
Schoots deed dat met een intentie,
waar ik het volstrekt mee eens ben.
Hij zei: laten wij proberen om de
ontstane minimafondsen zo veel
mogelijkte incorporeren in de
bijzondere-bijstandsverlening. Ik vind
het grote voordeel daarvan dat bij de
bijzondere-bijstandsverlening
duidelijk een rechtsplicht en een
rechtszekerheid voor de burger
bestaat. Er zijn inderdaad zaken,
zoals sociale participatie, die volgens
mij niet vallen onder bijzondere
bijstand, behoudens in bijzondere
gevallen. Ik heb zelf de indruk dat het
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Staatssecretaris Ter Veld: Laat ik
wat voorbeelden uit de praktijk van
de gemeente N.N. noemen. Mijns
inziens is als categoraal beleid
onaanvaardbaar een extra uitkering
van ƒ 300 per twee jaar voor
huishoudens die langer dan vijf jaar
een uitkering krachtens de Algemene
bijstandswet hebben.
De heer Linschoten (VVD): Dat is
overigens niet de gemeente N.N.
maar een andere gemeente.
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voor gemeenten wel verstandig is om
te zorgen dat bepaalde voorzieningen
goedkoop en toegankelijk zijn voor
een ieder met een laag inkomen,
geleidelijk toenemend qua prijs. Ik
denk hierbij aan de pas-Rotterdam,
die ik met mijn vroegere collega
Kombrink zo schitterend aangekon–
digd zag staan op de Rotterdamse
borden. Ik vind dat een categoraal
minimumbeleid, ook al noem je het
sociale participatie, precies het
omgekeerde effect kan hebben,
namelijk dat het mensen weerhoudt
om echt actief maatschappelijk te
participeren, omdat je dan weer al
die voorzieningen kwijtraakt. Bij de
scholing — waar ik nog op terugkom
— kan er inderdaad een mogelijkheid
zijn om mensen waarvan je op geen
enkele wijze een herinschakeling kan
verwachten, toch in staat te stellen
om bepaalde opleidingen te volgen,
maar dan natuurlijk wel met het
normale drempelbedrag, individueel
getoetst. Daar kunnen dan wel
degelijk PBVE-activiteiten of andere
educatief-sociale activiteiten onder
vallen. Dat gebeurt dan echter met
de normale criteria, namelijk dat het
bijzonder en noodzakelijk moet zijn,
en met een drempelbedrag.
Zal ik in alle gevallen in staat zijn
om er iets aan te doen? Wij hebben
natuurlijk nog de circulaire van
Binnenlandse Zaken van 1985. Ik
overweeg om, als de minimafondsen
zich keurig incorporeren in de
bijzonder bijstand, met mijn collega
van Binnenlandse Zaken te kijken of
die circulaire weg kan. Ik overweeg
ook om met mijn collega van
Binnenlandse Zaken toch nog eens te
bekijken welke maatregelen zij met
mij wil nemen in het geval er duidelijk
sprake is van strijdigheid met het
algemene inkomensbeleid. Het is
natuurlijk mogelijk om op grond van
artikel 185 van de Gemeentewet
maatregelen te nemen. Ik zal altijd
trachten om in een bestuurlijk
overleg, hetzij met een individuele
gemeente, hetzij met de Vereniging
van Nederlandse gemeenten,
afwijkingen aan de orde te stellen en
langs die weg corrigerend op te
treden.
Wat valt er allemaal onder een
bijzondere bijstand? Bijvoorbeeld een
bril. Ik herinner mij nog dat in één
van de Keek op de Week-uitzendin–
gen Dirk vol enthousiasme riep dat
hij een bril had willen halen bij de
bijzondere bijstand, maar dat dat niet
kon omdat hij een algemene
arbeidsongeschiktheidsuitkering had.

Dat edoch was niet de reden. De
reden was dat hij een bril had die
beneden het drempelbedrag lag.
Bovendien hebben wij de overige
inkomenssituaties van Dirk onvol–
doende kunnen toetsen om te weten
of hij desalniettemin toch niet in
staat was om die bril te betalen. Wij
waren niet geïnformeerd over zijn
vermogenspositie. Aangezien hij een
uitkering had in het kader van de
Algemene arbeidsongeschiktheids–
wet, gaat die vermogenspositie ons
normaal gesproken, ook niet aan.
Dus kreeg Dirk geen vergoeding van
de bijzondere bijstand.
Mijnheer de voorzitter! Ik meen dat
er op een aantal terreinen inderdaad
sprake kan zijn van een uitbreiding,
met name omdat er een duidelijke
activeringsrol zit in de bijzondere
bijstand, namelijkom mensen in staat
te stellen, ook als ze nog niet meteen
de arbeidsmarkt kunnen betreden,
zich toch te prepareren op een
hernieuwde stap in het arbeidsleven
om op die manier een eigen inkomen
voor nu en een eigen pensioen voor
later op te kunnen bouwen.
Over de scholing het volgende. De
heer Linschoten vroeg of er een
relatie is met het Arbvo-budget. Wij
hebben geen Arbvo meer, maar CBA
en RBA. Als door een arbeidsbureau
een op werklozen gerichte cursus
wordt aangeboden die geen verdere
kosten met zich meebrengt, is er ook
geen reden voor bijzondere-bij–
standsverlening. Als het een
opleidingsmogelijkheid zou zijn die
wel geld kost — bijvoorbeeld voor
kinderopvang of voor leermaterialen,
die iemand in een normale situatie
wel kan aanschaffen — kan de
bijzondere bijstand hulp verlenen.
De heer Linschoten (VVD): Mijn
vraag was wat u precies bedoelt. In
dit geval gaat het om iemand die in
de bijstandswet zit en bezig is terug
te gaan naar de arbeidsmarkt Dat is
iemand die niet alleen cliënt is bij de
gemeentelijke sociale dienst. Hij zal
zich, als hij de arbeidsmarkt op wil
gaan, ook gemeld hebben bij het
arbeidsbureau. Hij wordt daar
geconfronteerd met een heroriënte–
ringsgesprek. Hieruit volgt welke
scholing er noodzakelijk is om weer
een plek op de arbeidsmarkt te
krijgen. De budgetten binnen de
arbeidsvoorzieningsorganisatie zijn
op dit moment voldoende om de
noodzakelijke om–, her– en bijscho–
Imgskosten voor haar rekening te
kunnen nemen. In welke casusposi–
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ties voorziet de staatssecretaris dat
op dit moment in dat soort situaties
de bijstandswet te hulp moet
schieten?
Staatssecretaris Ter Veld: Neem
iemand die op dit moment nog niet in
staat is de arbeidsmarkt te betreden.
Wellicht zijn er jonge kinderen en is
de mogelijkheid voor kinderopvang
niet op adequate wijze aanwezig.
Betrokkene heeft een opleidingsni–
veau waardoor de kans om de
arbeidsmarkt te betreden niet erg
groot is. Betrokkene vraagt om een
MBO-opleiding te mogen doen. Zij
kan dit als aanvullende voorwaarde
krijgen wanneer de kans op herintre–
ding daarna groter wordt. Deze
MBO-opleiding valt niet onder de
Wet op de studiefinanciering. Het is
geen tertiair onderwijs. De MBO-op–
leiding is wel beroepsgericht, maar
zij staat normaal open voor iedereen.
Zij vergoedt geen schoolboeken en
ander lesmateriaal en evenmin
kinderopvang. Het is dan uitermate
belangrijk dat deze kosten zonder
drempelbedrag vergoed kunnen
worden. Als het een cursus betreft
specifiek gericht op langdurig
werklozen en het is een Arbvo-cur–
sus, dan zullen hier over het alge–
meen geen extra lasten uit voort–
vloeien, omdat de deelnemers
langdurig werklozen zijn en allen
onder de bijstandswet vallen. Ik wil
natuurlijk geen bijzondere bijstand
verlenen als een vorm van indirecte
financiering voor het RBA-budget. Er
zijn natuurlijk legio opleidingsmoge–
lijkheden denkbaar, zeker op het
niveau van PBVE/MBO, waarvoor een
soortgelijke regeling niet geldt. Wij
moeten zorgen dat mensen in de
bijstandswet die daarna weer aan het
werk kunnen, in die scholingslijn
absoluut niet belemmerd worden,
maar juist gestimuleerd worden om
hieraan deel te nemen.
Mevrouw Doelman-Pel (CDA):
Voorzitter! Ik ga ervan uit dat daar
waar mogelijkheden zijn om dit via
het CBA/RBA-budget te doen, dit
altijd voorrang heeft. Het moet
duidelijk gaan om stimulering tot
deelname aan de arbeid. Als er
mogelijkheden zijn via de instrumen–
ten van de arbeidsmarkt, dan moeten
deze voorrang hebben.
Staatssecretaris Ter Veld: Ik ben dat
met u eens. Zo zouden ook de
vrouwenvakscholen in een aantal
gevallen duidelijk de voorkeur kunnen
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hebben. Wij kunnen hier echter niet
ieder individueel geval beoordelen.
Duidelijk moet in ieder geval zijn, dat
het nooit kan gaan om een studie
waarvoor de Wet op de studiefinan–
ciering in principe van kracht is, ook
niet als men op grond van leeftijd
daarvoor te oud is. Ik wil met het
CBA nog eens bespreken of het
wellicht mogelijk is bij cursussen voor
werkloze academici dat men, als men
niet is afgestudeerd, niet eerst
afstudeert in een niet-praktische
richting om daarna praktisch te
worden omgeschoold. Wellicht is het
mogelijk om hier een soort hard–
heidsclausule in te bouwen. Ik noem
een simpel voorbeeld. Een vrouw met
jonge kinderen die halverwege haar
sociologiestudie is gestrand of op
twee derde, mag ik niet in staat
stellen haar sociologiecursus af te
maken. Ik mag haar echter wel in
staat stellen om via een cursus van
arbeidsbureau en universiteit
gezamenlijk, een bijscholingscursus
te volgen als werkloos academicus in
bijvoorbeeld milieukunde. Ik vind het
vreemd dat je dan eerst die niet–
noodzakelijke opleiding moet hebben
afgerond. Ik wil proberen om in die
specifieke situaties iets meer ruimte
te creëren in de tertiaire herscho–
lingsopleiding. Een WSF-opleiding is
dus absoluut niet mogelijk. De heer
Linschoten had dit met zijn vraag
over de extranei al begrepen, denk ik.
De heer Linschoten heeft mij
verder gevraagd of mijn persbericht
niet te "joyeus" is geweest. Inder–
daad schept dit het beeld dat de
scholing op dit moment — met het
huidige onderscheid tussen Algeme–
ne bijstandswet en Rijksgroeprege–
ling werkloze werknemers — een
vreugde is voor de ene categorie en
dat deze voor de mensen in de RWW
een straf zou zijn. Beide kanten lijken
mij onjuist. De scholing kan uitdruk–
kelijk worden gestimuleerd vanuit de
sociale participatie vanuit de ABW,
maar ook vanuit een toekomstige
mogelijkheid op de arbeidsmarkt.
Ook daar kan de scholing, zoals
gebruikelijk bij de bijstandswet, als
bijkomende voorwaarde worden
opgelegd. Bij de RWW zal dit veel
gebruikelijker zijn. Wij menen dat het
goed zou zijn voor de huidige ABW
en RWW-cliënten om beide goed te
regelen. Wij zijn door de Raad van
State hiertoe ook uitgenodigd.
Ik heb reeds tegen mevrouw
Schimmel gezegd dat de ouderen op
dit moment voor een aantal voorzie–
ningen - bijvoorbeeld voor gehandi–

capten - uitsluitend een beroep
kunnen doen op de bijstand. Ik denk
aan de vergoedingen voor de rolstoel
en voor vervoer buitenshuis. Ik hoop
vanaf 1993 - de voorstellen
hierover heb ik gisteren met mijn
collega's Heerma en Simons de
Kamer doen toekomen - een
zodanige stroomlijning van het
voorzieningenbeleid bereikt te
hebben dat alle voorzieningen voor
het deel kunnen nemen aan de
samenleving voor ouderen op gelijke
wijze is geregeld als voor jongeren.
Dat is een verlichting en dat betekent
dus een verbetering van hun positie.
Ik kom op het drempelbedrag. Het
is ook mij opgevallen dat bijzonder
veel gemeenten hun maatschappelij–
ke steunfondsfunctie sterk zien
gelegen in de compensatie van het
drempelbedrag. Ik moet zeggen dat
ik daar toch problemen mee heb.
Hoewel ik enerzijds het betoog dat
het vaststellen van een drempelbe–
drag past bij decentralisatie wel kan
inzien, heb ik daar anderzijds toch
een aantal bezwaren bij. Ik ben van
mening dat het drempelbedrag dat
geldt voor een aantal voorzieningen
is vastgesteld op basis van het idee
dat het ook met een laag inkomen
mogelijk moet zijn om een dergelijke
drempel te overwinnen. Wij kennen
bijvoorbeeld een drempelbedrag — ik
dacht dat er per week een eigen
bijdrage wordt betaald - voor
gezinsverzorging. Hetzelfde drempel–
bedrag is ook opgenomen in de
laagste schaal van de kinderopvang–
centra. Ook ten aanzien van de
voorzieningen van de AAW stel ik
voor om de eigen bijdrage per
voorziening niet hoger te doen zijn
dan dat drempelbedrag. Dat kan
echter betekenen dat in het totaal dat
drempelbedrag wel wordt overschre–
den. Het zou geen goede zaak zijn
wanneer de gemeenten in die
gevallen al deze willens en wetens
ingevoerde drempels te allen tijde
zouden vergoeden.
Waarom bestaan die drempels?
Welaan, soms bestaan die drempels
heel duidelijk om te voorkomen dat
wij alles in deze wereld inkomensaf–
hankelijk maken. Het lijkt wel heel
eerlijk om dat te doen, maar op een
gegeven ogenblik verhoudt een en
ander zich niet meer tot elkaar, als
iedere keer "inkomensafhankelijk op
inkomensafhankelijk op inkomensaf–
hankelijk wordt gestapeld". Ik verwijs
in dezen ook naar de commissie-Bur–
ger.
Ten aanzien van de kleine woning–
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aanpassingen stelt collega Heerma
voor om een drempelbedrag van ƒ
500 te hanteren en om dan verder
geen toets op het inkomen te doen.
In dat geval geldt dus een drempel
die hoger is dan het drempelbedrag
dat is vastgesteld in de Algemene
bijstandswet. Ik acht het dan terecht
dat bij een minimum-inkomen of een
inkomen in die orde van laagte de
gemeenten het recht en de plicht
hebben om daarin compensatie te
bieden, met behoud van het drem–
pelbedrag van de Algemene bij–
standswet. Het vrijlaten van het
drempelbedrag kost gemeenten bij
zo'n 200 mln. aan bijzondere bijstand
al gauw een 30 mln. aan compensa–
tie. De vraag rijst dan al snel waarom
de drempel pas wordt gecompen–
seerd als zij overschreden is. Het is
dan wat vreemd om voor iemand die
ƒ 178 uitgeeft de drempel wel te
compenseren en voor iemand die ƒ
1 70 uitgeeft niets te compenseren.
Een gemeente zal langs die weg vrij
snel in een situatie komen waarin
zo'n algemene regeling gigantisch
veel geld gaat kosten. Ik vind dat
vanuit die invalshoek geen verstandi–
ge zaak.
De tekst van het amendement van
mevrouw Brouwer is bijna gebie–
dend: de gemeente is verplicht om te
allen tijde alles te vergoeden.
Mevrouw Brouwer (Groen Links): In
de toelichting...
Staatssecretaris Ter Veld: De
toelichting klopt, maar de tekst klopt
niet bij de toelichting.
Ik heb het amendement nu niet
voorliggen, maar in de toelichting
wordt gesteld dat wordt beoogd, de
gemeenten in staat te stellen, een
drempelbedrag zo nodig buiten
beschouwing te laten. In de tekst
vervalt echter het artikel waarin de
gemeente wordt vrijgesteld van de
algemene verplichting om bijzondere
bijstand te verlenen. Als de gemeen–
te verplicht is, bijzondere bijstand te
verlenen en het vrijstellingsartikel —
dat geldt niet voor het drempelbe–
drag - wordt volledig geschrapt,
dan is de gemeente te allen tijde
gehouden om vanaf de eerste gulden
bijstand te verlenen. Ik weet dat
mevrouw Brouwer dit niet bedoelt,
maar in de tekst die ik twee weken
geleden van haar zag, staat dit er
wel. Als zij dan ook mocht overwe–
gen om dit in stemming te brengen,
zou zij naar mijn mening de tekst in
overeenstemming moeten brengen
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met haar toelichting. Ik wijs er voorts
op dat ik een soortgelijk amende–
ment, waarvan de tekst in overeen–
stemming is met de toelichting van
mevrouw Brouwer, voor de heer
Schoots gemaakt heb. Misschien
zouden zij zich met elkaar kunnen
verstaan.
Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Dat moeten wij zeker even doen. Mijn
toelichting komt er echter niet op
neer dat de gemeente de verplichting
heeft om alles te vergoeden. Mijn
amendement poogt om gemeenten
de vrijheid te geven, zelf te bepalen
in hoeverre eigen bijdragen in de
kosten gewenst zijn.
Staatssecretaris Ter Veld: De
toelichting klopt ook absoluut met de
tekst, maar de amendering houdt in
het schrappen van de bepaling die
aangeeft dat de gemeente niet
gehouden is, tot ƒ 172 bijzondere
bijstand te vergoeden. Dan prevaleert
dus uitsluitend het artikel waarin
vermeld staat dat de gemeente
verplicht is, bijzondere bijstand te
vergoeden. Mevrouw Brouwer moet
er dus voor zorgen dat haar toelich–
ting terechtkomt bij de goede tekst.
Die tekst heb ik twee weken geleden
al voor de heer Schoots gemaakt.
Volgens mij kunnen zij dus samen
een heel mooi amendement maken,
waarvan tekst en toelichting bij
elkaar passen. Desalniettemin denk ik
dat het geen verstandige zaak is, de
vrijheid bij de gemeenten te leggen.
Ik kan me enerzijds voorstellen dat
mevrouw Brouwer vindt dat ik de
gemeenten te veel betuttel, maar
anderzijds wijs ik erop dat juist de
huidige drempel voor mij een van de
mogelijkheden is om al mijn collega's
erop te attenderen dat ik, willen
voorzieningen zoals kinderopvang en
gezinsverzorging toegankelijk blijven
voor mensen met de laagste
inkomens, gebruik maak van het feit
dat diezelfde drempel ook is
vastgelegd in de bijstandswet. Men
moet daar dan ook niet boven
komen, omdat anders alles wordt
afgewenteld op de bijstandswet. Als
gemeenten dan toch vergoeden,
vrees ik dat ook daar vrij snel het
gevaar optreedt dat u en ik niet
willen, namelijk dat er nog meer op
de Bijstandswet wordt afgewenteld.
Misschien ben ik dus wel betuttelend
voor mijn collega's.

maar ik zal het amendement nog
even bekijken en kom er dan in
tweede termijn op terug.
Mevrouw Doelman-Pel (CDA):
Voorzitter! Ik begrijp dat de staatsse–
cretaris zegt dat zij voor het drempel–
bedrag is. Dat vind ik een goed
uitgangspunt. Ik heb echter nog
steeds niet van haar gehoord wat zij
doet met de gemeenten die nu al het
drempelbedrag helemaal afschaffen
en zeggen dat inwoners vanaf de
eerste gulden niets hoeven bij te
dragen.
Staatssecretaris Ter Veld: Ik ga
ervan uit dat gemeenten de wet
uitvoeren zodra dit voorstel tot wet
zal zijn verheven. Ik zie niet in
waarom gemeenten de vrijheid
zouden hebben om een wet niet uit
te voeren als die door beide Kamers
is aangenomen.
Mevrouw Doelman-Pel (CDA):
Maar wij kennen nu ook een wet met
een drempelbedrag.
Staatssecretaris Ter Veld: In de
periode van geleidelijke toename van
minimafondsen en circulaireregelge–
ving is een bepaalde vrijheid
gerealiseerd. Als er nu een nieuwe
wet komt, waarin wij dan wel het een
dan wel het ander besluiten, is het
duidelijk voor de gemeenten wat wet
is. Mijn voorkeur gaat er dus naar uit
om het drempelbedrag er gewoon in
te laten staan, waarbij ik ervan uitga
dat gemeenten zich daaraan zullen
houden. Als gemeenten dat niet
doen, beschik ik over het bestuurlijk
gesprek, de aanwijzing en, als het
algemene regel wordt, de mogelijk–
heid van een AMvB.

Wat de heer Van Middelkoop zei,
namelijk dat men ook op kleine
schaal maatwerk moet kunnen
leveren, klopt natuurlijk. Daarboven
zit echter alle ruimte als het drempel–
bedrag wordt overschreden. Maar
een volstrekte ontkenning van het feit
dat er ook voor bijzondere uitgaven in
het minimum-inkomen ruimte is,
geeft mij soms het gevoel dat
gemeenten het geld beter kunnen
gebruiken bij vergaande overschrij–
dingen van de grens, mede veroor–
zaakt door gemeentelijke tarieven. Ik
vind een zekere mate van eigen
verantwoordelijkheid als het gaat om
die grens, die in de bijstandswet is
geïndexeerd en nu op ƒ 177 op
jaarbasis ligt, niet eens zo vreselijk
slecht.
De heer Schoots (PvdA): Dan ben ik
het niet met de staatssecretaris
oneens. Het gaat er alleen om dat de
huidige wettekst gemeenten niet de
mogelijkheid geeft om in die ene
omstandigheid — of misschien zijn
het er twee of drie — waarin zij van
oordeel zijn dat afgeweken moet
worden, puur individueel gezien, af te
wijken. Sterker, dan wordt er
opgetreden. Dat vind ik jammer en
dat is volgens mij ook in strijd met de
gedachte achter samenvoeging van
bijzondere bijstand en mimimabeleid.
Nogmaals, ik ben het eens met de
grote lijn. Het gaat mij om dat ene
geval, dat dan vaak ook nog een heel
triest geval is. Daarin vind ik de
regelgeving van de staatssecretaris
te rigide.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Dat kan ik me heel goed voorstellen,

Staatssecretaris Ter Veld: Ik moet
eerlijk zeggen dat ik me, met al mijn
begrip voor bijzondere minimafond–
sen voor gemeenten, altijd heb
afgevraagd waarom men zich zo
specifiek toespitste op het wegne–
men van juist die laagste drempel.

Staatssecretaris Ter Veld: Het lijkt
mij dat onze argumenten in die zin
vrij duidelijk zijn. Ik heb het woord
"ontraden" niet eens gebruikt, noch
bij de suggestie van de heer Schoots,
noch bij het amendement van
mevrouw Brouwer. Ik acht het alleen
een onverstandig amendement,
omdat daarmee naar mijn stellige
overtuiging de gemeenten zeer licht
in de situatie komen waarbij, ook
door onderlinge vergelijking, de
categorale regelgeving aanzienlijk zal
uitbreiden. Het lijkt een klein bedrag
wanneer men de drempel compen–
seert voor degenen die de drempel
overschrijden. Ik schat het in een
orde van grootte van 30 mln. voor
alle gemeenten. Dat is toch niet niks.
Ik wijs er echter op dat ook snel de
situatie ontstaat waarin men zich
afvraagt: waarom wel compenseren
als het ƒ 178 is en waarom niet als
het ƒ 100 is? En dan lopen de kosten
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De heer Schoots (PvdA): Voorzitter!
De staatssecretaris erkent dat er op
dit moment ook sprake is van het niet
toepassen van een drempelbedrag.
Dat was geen kwestie van hocus-po–
cus; de gemeenten meenden dat zij
daarvoor argumenten hadden.
Waarom denkt de staatssecretaris nu
dat deze argumenten plotsklaps
zouden komen te vervallen met de
regeling die zij nu voorstaat?
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gigantisch op, want iedereen heeft
wel kleine bijzonder noodzakehjke
uitgaven. Mijn stelling is dat kleine
bijzonder noodzakelijke uitgaven ook
binnen de bijstand, zeker op jaarba–
sis, wel te doen zijn.
De heer Van der Vlies (SGP): De
algemene lijri die de staatssecretaris
aangeeft, kan door de fractie van de
SGP wel worden gevolgd. Door het
amendement vervalt in principe het
drempelbedrag voor alle gemeenten.
Dat wil de staatssecretaris niet. Zij
denkt daarbij aan eigen verantwoor–
delijkheid, enzovoort. Dat kan ik
begrijpen. Maar in welke mate zal zij
vanuit het regeringsbeleid het niet
hanteren van het drempelbedrag in
heel exeptionele gevallen blijven
gedogen? Want dat is, redenerend
vanuit de wet, in feite de situatie van
dit ogenblik.
Staatssecretaris Ter Veld: Ik heb het
zo uitdrukkelijk opgenomen omdat
het niet meer om heel uitdrukkelijke
gevallen of om gedogen ging, maar
omdat het een vrij generiek beleid
werd waarbij drempelbedragen
werden gecompenseerd. Een
amendement zoals dat van mevrouw
Brouwer — er is geen drempelbedrag
— is voor gemeenten gewoon niet te
betalen. Het voorstel dat in de
toelichting op het amendement van
mevrouw Brouwer wordt gedaan,
namelijk dat de gemeente gerechtigd
is om het drempelbedrag in individu–
ele gevallen geheel of gedeeltelijk in
aanmerking te nemen - ik noem nu
een suggestie - kent naar mijn
overtuiging drie risico's. Het eerste is
dat daarmee wordt ontkend dat in
het minimum de ruimte zit om ook
voor kleine bijzondere noodzakelijke
uitgaven op te komen. Het tweede is
dat hiermee categoraal beleid
opnieuw ontstaat. Het derde risico is
— ik wees er net op - dat men in
toenemende mate geen rekening
meer houdt met het drempelbedrag
bij de noodzaak dat voorzieningen in
principe toegankelijk moeten zijn
voor mensen met een kleine beurs.
Op die manier gebruik ik het
drempelbedrag ook in de richting van
mijn collega's.

waarbij je je afvraagt of daar geen
goed verhaal bij te houden is en of
dat niet moet worden gedoogd. Daar
vroeg ik de staatssecretaris naar. Ik
vroeg in welke mate zij daartoe
bereid zou zijn en onder welke
omstandigheden.
Staatssecretaris Ter Veld In feite
betekent een gedoogbeleid bijna dat
je in de wet moet zeggen dat het
gedoogd kan worden en dan kom je
weer terecht in een situatie die ik niet
wens.
Het lijkt mij heel goed als de
kamerleden onderling dit aspect in
tweede termijn nog eens bespreken.
Nogmaals, ik heb het amendement
niet onaanvaardbaar verklaard, maar
ik moet tegelijkertijd zeggen dat ik de
nadelen zeer vele malen groter acht
dan de voordelen.
Mevrouw Doelman-Pel (CDA):
Voorzitter! Ik heb nog een vraag naar
aanleiding van de toelichting die de
heer Schoots gaf op het amende–
ment. Hij sprak over dat ene zielige
geval. Ik heb dan het idee dat er veel
meer aan de hand moet zijn. Het gaat
niet alleen om die ƒ 177, want dan
kan het nooit één heel zielig geval
zijn. Dan moet er volgens mij veel
meer gebeuren en dan kan drempel–
bedrag nooit een belemmering zijn
om iemand te helpen. Dat is naar
mijn mening ook niet terecht. Ik heb
nogal wat moeite met de uitleg van
de staatssecretaris. Zij houdt steeds
een pleidooi waarin zij aangeeft dat
het gehandhaafd moet worden. Toch
zegt zij: ik wil niet het onaanvaard–
baar over het amendement uitspre–
ken. Wat is het nu? Wil zij het nu wel
of niet?

De heer Van der Vlies (SGP): Ik zei
al dat ik die algemene benadering op
zichzelf kan volgen. Als de wetgever
de norm van het drempelbedrag
herbevestigt - en dat gaan wij nu
doen — dan kunnen zich toch heel
exeptionele situaties voordoen,

Staatssecretaris Ter Veld: Mijn
voorkeur gaat uit naar het niet
hebben van het amendement. Er is
echter een argument dat mevrouw
Doelman niet gebruikt. Ik wil mijzelf
best als advocaat van de duivel
tegenspreken: ik heb natuurlijk ook in
de draagkracht de mogelijkheid aan
gemeenten geboden om in bijzon–
dere omstandigheden niet geheel
maar gedeeltelijk rekening te houden
met het vermogen. In die zin kan ik
mij het betoog van de zijde van het
GPV, de SGP en ook van de zijde van
de PvdA wel indenken. Alles
afwegend zeg ik: mijn voorkeur is om
het niet te doen omdat ik de nadelen
groter acht dan de voordelen. Maar
om nu zelf wel een zekere beleids–
ruimte in het BLD voor te stellen, en
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dan dit onaanvaardbaar te verklaren,
dat is inconsequent.
Ik geef hier dus mijn argumenten
op grond waarvan ik de fractie van
het CDA en mijn eigen fractie, als ik
nog in de fractie zou zitten, zou
adviseren om, alles overwegende,
het niet te doen. Laat de drempel
erin! Als de fractie waar ik uit
voortkom, toch een amendement
indient, dan hebben zij dat anders
afgewogen. Ik vind dat de fracties
hier hun eigen afweging moeten
maken. Het handhaven van het
drempelbedrag in de wet heeft mijn
voorkeur. Ik heb nu als advocaat van
de duivel ook argumenten voor het
tegendeel gegeven, die mevrouw
Doelman nog niet zelf gehanteerd
heeft. Ik kan het dus niet onaan–
vaardbaar verklaren.
Mevrouw Schimmel (D66):
Mijnheer de voorzitter! Ik wil nog een
opmerking maken over het drempel–
bedrag. Op pagina 10 van de nota
naar aanleiding van het eindverslag
staat dat het drempelbedrag
ontleend is aan het niveau van de
AAW. Betekent dit dat het drempel–
bedrag in dit wetsvoorstel nu een
autonoom bedrag gaat worden, of
dat het gaat meebewegen met het
niveau van het drempelbedrag in de
AAW? Wat kunnen wij de komende
jaren verwachten? Hoelang blijft het
drempelbedrag ƒ 177, twee jaar, tien
jaar?
Staatssecretaris Ter Veld: Ik merkte
net al even op dat het drempelbe–
drag in de AAW een vast bedrag is
en dat het in de Algemene bijstands–
wet een geïndexeerd bedrag is. Dat
is een tijd lang niet opgevallen omdat
alle uitkeringen bevroren waren, dus
toch allemaal gelijk bleven. De
AAW-drempel is ƒ 172 en de
drempel in de Algemene bijstands–
wet is ƒ 177. Zij zijn gelijk begonnen.
Bij de ene drempel is echter besloten
om het te indexeren en bij de andere
niet. Dat is dus een toelichting. Als
iets geïndexeerd is, blijft het, gezien
de bedoeling van de wet koppelmg
met aanpassingsmechanismen, een
halfjaar gelijk.
Mevrouw Schimmel (D66):
Betekent dit dat het drempelbedrag
in de AAW verder niet veranderd zal
worden?
Staatssecretaris Ter Veld: In de
AAW zit op dit moment een vast
drempelbedrag. Aangezien de
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voorzieningen in de AAW straks
beperkt zullen worden tot werkvoor–
zieningen, heb ik er in de AAW geen
behoefte meer aan om het drempel–
bedrag aan te passen. Het wordt
straks immers een gemeentelijke en
een AWBZ-regeling. Als mevrouw
Schimmel hecht aan indexatie van
drempelbedragen, dan kan zij het
wijzigen in de AAW. Als zij hecht aan
een vast drempelbedrag, dan geldt
het omgekeerde.
Mevrouw Schimmel heeft een
vraag gesteld over de TS-21 –plus-re–
geling en de bijzondere bijstand. Op
dit moment is deze regeling nog
gedeeltelijk van Onderwijs. Toen was
voorgenomen om de TS-regeling via
de onderwijskant zodanig te wijzigen
dat zij eigenlijk niet meer bestond,
hebben wij een goede regeling
getroffen voor een compensatie voor
diegenen die, gezien hun inkomen en
hun overige omstandigheden,
daarvoor bijzondere bijstand zouden
moeten ontvangen. Inmiddels is de
TS-regeling voorzien van een
overgangsregeling. Die geldt voor
studies die voor 1 januari 1991 zijn
aangevangen en waarvoor een
tegemoetkoming is verstrekt. De
betrokkene houdt dan tot 1 augustus
1992 recht op tegemoetkoming
indien de studie niet wordt onderbro–
ken. Wie een TS-21 –plus-regeling
heeft en voor 1 januari 1991 is
begonnen met de studie, houdt tot
augustus 1992 een tegemoetkoming.
Alle mogelijke andere voorzieningen
die na de wijziging van de TS-21 plus-regeling niet meer kunnen,
zitten dan gewoon onder de gebrui–
kelijke voorwaarden in de bijzondere
bijstand.
Er is gesproken over de borgtocht.
Waarom is er gekozen voor de
gemeentelijke kredietbank? Op
zichzelf is het inderdaad een goede
zaak om de borgtocht te hebben. Dat
hebben alle woordvoerders ook
bevestigd. Maar waarom wordt nu
gekozen voor de gemeentelijke
kredietbank? Allereerst is het voor
iedere gemeente mogelijk, zich in
overleg met andere gemeenten aan
te sluiten bij een dergelijke krediet–
bank. Waarom de gemeentelijke
kredietbank? In het kader van de
inmiddels gewijzigde Wet op het
consumptief geldkrediet - op 1
januari I992 in werking tredend —
heeft de gemeentelijke kredietbank
ten aanzien van de sociale krediet–
verlening een aparte plaats. Het
betreft dan de schuldsanering,
volmachten om onderpanden te

Staatssecretaris Ter Veld Het is vrij
simpel. Andere banken vallen niet
onder de passages over de schuldsa–
nering in het kader van de Wet op
het consumptief geldkrediet. Ik heb
niet dezelfde zekerstelling, garantie–
stelling en rechtszekerheid. Als de
heer Linschoten vindt, dat er ook
andere banken onder moeten vallen
dan had hij destijds — voorjaar I989
— bij de behandeling van de Wet op
het consumptief geldkrediet andere
banken onder dezelfde bepalingen
inzake de schuldsanering moeten
brengen. De GKB's zijn zeer breed
gezaaid. Er zijn inderdaad witte
plekken. De gemeenten kunnen een
eigen gemeentelijke kredietbank
oprichten. Zij kunnen ook gebruik
maken van gemeentelijke kredietban–
ken in de omgeving. Juist vanwege
de aansluiting bij de Wet op het
consumptief geldkrediet is een

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging
van het fiscale regime voor
onderhoudsvoorzieningen en
spaarvormen alsmede van het
fiscale regime voor verzekeraars
en directiepensioenlichamen
(21198), envan:
- de motie-Vreugdenhil over de
egalisatiereserve (21198, nr. 30);
- de motie-Vreugdenhil/Vermeend
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verkrijgen voor schulden. De GKB's
hebben verder een integrale aanpak
van schuldsanering en hebben
daarvoor een gedragscode, waarbij
rekening wordt gehouden met de
destijds ingediende motie-Biesheuvel
- bij de behandeling van de Wet
beslag op loon en uitkeringen —
inzake termijnen en mogelijkheid van
betaling. Waar in andere wetgeving
zo uitdrukkelijk bij schuldsanering
aan de gemeentelijke kredietbanken
een afzonderlijke plaats is gegeven,
is het een goede zaak, dat ook hier
wordt verwezen naar de gemeentelij–
ke kredietbank. Ik kan dan rekenen
op een goede normering en een
goede rechtszekerheid. Ik zie niet in,
waarom banken betrokken moeten
worden bij deze borgtochtverlening.
Zij vallen niet onder de bevoegdhe–
den ter zake van de schuldsanering in
het kader van de Wet op het
consumptief geldkrediet.
De heer Linschoten (VVD): Ik snap
best, dat de staatssecretaris vindt,
dat aan enkele normen moet worden
voldaan, wil je dit instrument in
stelling brengen. Haar opmerkingen
daarover kan ik delen. Stel, dat ook
banken bereid zijn om in het kader
van een zelfde normering op basis
van vrijwilligheid op deze wijze die
faciliteit te verlenen. Waarom zou dat
dan moeten worden voorkomen?
Men kan natuurlijk stellen..
De voorzitter: Uw vraag is helder. Ik
kljk ook naar de klok. Anders moeten
wij de behandeling weer onderbre–
ken.

verantwoord en rechtszeker systeem
voor schuldsanering gecreëerd. Ik
hoop, dat bij de naar ik hoop
binnenkort te houden discussie over
de schuldsanering, het advies van de
commissie-Mijnssen en de wetgeving
ter zake van faillissementen dit punt
opnieuw kan worden opgevoerd.
De voorzitter: Hoelang denkt de
staatssecretaris nog nodig te
hebben?
Staatssecretaris Ter Veld: Ongeveer
een minuut.
De voorzitter: Gaat uw gang.
Staatssecretaris Ter Veld: Ik kom te
spreken over de invoeringstermijn.
De gemeenten willen een maand van
tevoren kennis kunnen nemen van
het wetsvoorstel. Ik hoop, dat de
Eerste Kamer in staat is het zodanig
tijdig te behandelen, dat met de VNG
overleg gepleegd kan worden over
een spoedige invoering. Mocht het 1
oktober worden, dan zal een kleiner
deel naar het Gemeentefonds gaan
en een groter deel op declaratiebasis
worden uitgekeerd.
Ik ben bereid een evaluatie uit te
voeren. Dat kan bij de herinrichting
aan de orde komen. Het is geen
goede zaak om de evaluatie in de wet
vast te leggen. Bij de herinrichting
Algemene bijstandswet moet een
dergelijke bepaling opnieuw worden
overwogen.
De voorzitter: Naar mij bhjkt, is er
behoefte aan een tweede termijn.
Deze zal in de loop van de avond
kunnen beginnen, nadat de behande–
ling van het wetsvoorstel brede
herwaardering is afgerond.
De algemene beraadslaging wordt
geschorst.
De vergadering wordt van 18.10 uur
tot 19.40 uur geschorst.
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Ter Veld
over de pensioenaanspraken
(21198, nr. 32).
(Zie vergadering van 2 mei 1991 en
UCV45 van 6 mei 1991.)
De voorzitter Het is mij gebleken,
dat deze moties voldoende worden
ondersteund.
Ik heb begrepen dat de tweede
termijn heel kort kan zijn, gelet op de
uitgebreide commissievergadering
die gisteren heeft plaatsgevonden.

dat het niet alleen jammer is dat de
consensus doorbroken is, maar dat
daarmee ook de politieke positie van
de staatssecretaris van Financiën
ernstig is geschaad. Een staatssecre–
taris die aantreedt en zegt dat hij de
voorstellen van de voorgangers
overneemt...
Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Mag ik u eraan herinneren dat het
wetsontwerp door twee bewindslie–
den getekend is?

stel, zoals het er dan uitziet, te
steunen. Mocht dat niet gebeuren,
dan zullen wij niet onze steun aan het
wetsontwerp geven.
Op stuk nr. 21 heb ik namens de
VVD-fractie een amendement
ingedlend dat ertoe strekt om,
zonder de tweede en de derde
tranche te handhaven, de aftrek op ƒ
10.000 te bepalen. Dit trek ik in ten
faveure van het amendement dat ter
zake door collega Ybema is inge–
diend.

D

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Met dit onderdeel van de
brede herwaardering is het wat
minder goed gelopen dan de fractie
van de VVD had gehoopt. In de
beginfase, toen een voorontwerp
werd ingediend, bestond binnen en
buiten de Kamer veel kritiek, waar de
vorige bewindslieden van Financiën
gehoor aan hebben gegeven. Dat
resulteerde in een in deze Kamer
ingediend wetsontwerp, waarover
met de nodige kanttekeningen een
behoorlijk brede consensus ging
ontstaan. Het leek er gedurende de
schriftelijke voorbereiding zelfs op,
dat het wetsontwerp door het
overgrote deel van de fracties in de
Kamer zou worden aanvaard.
Het is daarom jammer dat de
nieuwe coalitiefracties er sindsdien
zodanig mee omgesprongen zijn en
het wetsvoorstel zodanig hebben
geamendeerd, dat zij het daarmee
voor andere fracties, ook voor de
fractie van de VVD, de facto
onmogelijk maken om het wets–
ontwerp te steunen. De amendering
bovenop de tweede nota van
wijziging van de staatssecretaris, zeg
maar het "ƒ 5000-amendement", is
een aantal stappen te ver. Zelfs van
degenen die zich gehouden voelen
om in het kader van de financiering
van een deel van de Oort-wetgeving
een bijdrage te leveren mag in
redelijkheid niet worden verwacht,
dat zij met dit soort wetsontwerpen
instemmen. Van die mensen mag
worden verwacht, dat zij doen
waaraan zij zich gecommiteerd
hebben. Mijn fractie vindt het een
slechte zaak, dat de brede consensus
op het punt van de brede herwaarde–
ring door de gang van zaken door de
regeringsfracties doorbroken is.
Eerlijk gezegd zijn wij van mening

De heer Linschoten (VVD): Zeker! Ik
heb het niet alleen over u, maar over
beide ondertekenaars. Dat neemt
allemaal niet weg dat beide onderte–
kenaars in de memorie van antwoord
de verdediging van het oorspronkelij–
ke voorstel op zich hebben genomen.
Vervolgens zijn zij met een zeer
ingrijpende nota van wijziging
gekomen, waarbij overigens best nog
een goed verhaal te houden is,
omdat daarin nog een redelijke
basisaftrek aan de orde is. Vervol–
gens zagen zij dat voorstel echter ook
nog verder afknabbelen door beide
regeringsfracties. Dat is slecht voor
de positie van de bewindslieden. Het
is slecht voor de positie van de
bewindsman die in de Kamer de
verdediging van het wetsontwerp
voor zijn rekening neemt.
Ik maak van deze derde termijn
gebruik om nog een laatste poging te
ondernemen om de consensus die
heeft bestaan in de Kamerte
herstellen. Ook door collega Ybema
zijn gisteravond in de UCV een aantal
opmerkingen gemaakt, die inhielden
dat het ƒ 5000-amendement het ons
volstrekt onmogelijk maakt om het
wetsontwerp aan een grotere
meerderheid te helpen. Dat is echt
een stap te ver. Ik zou zowel de
regeringspartijen als de staatssecre–
taris willen vragen, het systeem,
waarop ook door ons veel kritiek is
uitgeoefend, maar intact te laten en
er in ieder geval voor te zorgen, dat
door middel van een amendering of
een nadere nota van wijziging van de
staatssecretaris tot een aanpassing
wordt gekomen. Mijn fractie zou
daaraan willen meewerken als
daarover in de Kamer zaken te doen
zouden zijn. Die aanpassing zou
zodanig moeten zijn dat wij welis–
waar het systeem accepteren, maar
de eerste tranche, de basisaftrek die
voor iedereen geldt, belangrijk hoger
is dan op dit moment wordt voorge–
steld. Alleen onder die conditie is de
VVD-fractie bereid om het wetsvoor–

De heer Ybema (D66): Voorzitter!
Vanmiddag hebben wij van de
staatssecretaris zijn reactie op de
amendementen toegestuurd
gekregen. In mijn amendement op
stuk nr. 25 wordt voorgesteld om per
individu een basisaftrek van ƒ 10.000
op te voeren. Daarop is het commen–
taar van de staatssecretaris dat naar
zijn mening een basisaftrek van ƒ
10.000 per echtgenoot ten opzichte
van het wetsvoorstel te hoog is. Hij
ontraadt dan ook aanvaarding van dit
amendement. Ik blijf dit toch een
heel vreemde gang van zaken vinden.
Hoe je het ook wendt of keert, in
het voorstel van de staatssecretaris,
van het kabinet, is er volgens mijn
fractie sprake van een ongelijke
behandeling van aan de ene kant
ongehuwd samenwonenden en aan
de andere kant gehuwd samenwo–
nenden: ongehuwd samenwonenden
hebben ieder het recht om de
basisaftrek tot een niveau van ƒ
10.000 te hanteren en bij gehuwd
samenwonenden geldt dat voor
beide echtgenoten samen. Dit
voorstel strookt niet met de fiscale
wetgeving die wij ontwikkelen.
Daarbij wordt veel meer gekeken
naar een individuele benadering.
Bovendien wordt er gestreefd naar
een gelijke behandeling per individu.
Daarom hechten wij er zeer aan om
het amendement op stuk nr. 25 te
handhaven.
Gisteren heb ik al in de UCV
gezegd dat mijn fractie haar uiterste
best doet om toch met het kabinet
tot overeenstemming te komen over
zijn voorstel. Wij hechten ook aan
een breed draagvlak in deze Kamer
voor dit voorstel. Tegen deze
achtergrond zijn wij bereid om
serieus te overwegen om bij het
hanteren van een maximale basisaf–
trek van ƒ 10.000, met uiteraard ook
de tweede en de derde tranche voor
degenen die niet voldoende hebben
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Ybema
aan de basisaftrek ingevolge de
eerste tranche, de mogelijkheden
maximaal te benutten. Het is te
verdedigen dat er met een basisaf–
trek van ƒ 10.000, waarbij ervan
wordt uitgegaan dat twee derde van
het aantal mensen dat een beroep op
deze regeling zal doen, kan volstaan
met de eerste tranche, niet alleen
van een rechtvaardig, maar ook qua
uitvoering van een doelmatig voorstel
sprake is.
De conclusie van mijn fractie is nu
dan ook dat zij bij aanvaarding van
het amendement op stuk nr. 25, dat
ertoe strekt om per individu van een
gelijke behandeling uit te gaan, en bij
aanvaarding van de basisaftrek van ƒ
10.000, zoals die door het kabinet is
voorgesteld, serieus zal overwegen
om het voorstel te steunen. Daarmee
komen wij een heel eind tegemoet
aan de opstelling van het kabinet. Op
die manier proberen wij ook een
maximale cijfermatige invulling te
geven aan het natuurlijk maximum. Ik
zie graag dat de staatssecretaris ons
op dit punt een handreiking doet.
Ik heb nog een laatste opmerking,
voorzitter. Ik heb al gezegd dat de
opstelling van de bewindslieden ten
opzichte van het wetsvoorstel in de
ogen van mijn fractie toch afbreuk
heeft gedaan aan het gezag van de
bewindslieden. Wanneer je onder
druk van de meerderheid van de
Kamer terugkomt op het uitgangs–
punt van het natuurlijk maximum en
wanneer je vervolgens je stellingen
betrekt op een basisaftrek van ƒ
10.000, die je met sterke argumen–
ten krachtig verdedigt, wanneer je
daarna het aanbod doet om op ƒ
7500 te gaan zitten, waar ook niet op
wordt gereageerd door de regerings–
fracties, en wanneer je het als laatste
stap ook aanvaardbaar acht om de ƒ
5000 te accepteren, dan is het gezag
in het geding. Mijn fractie betreurt
dat. Mijn fractie meent dat met de
ontwikkeling van het natuurlijk
maximum naar ƒ 10.000, via ƒ 7500
straks naar ƒ 5000 er sprake is van
een vorm van politieke strippoker,
waarbij bij aanvaarding van het
amendement-Vreugdenhil/Vermeend
uiteindelijk de bewindslieden en met
name de staatssecretaris in zijn hemd
staat.
De voorzitter: Aangezien de
amendementen-Linschoten (stuk nr.
21) zijn ingetrokken, maken zij geen
onderwerp van beraadslaging meer
uit.
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De heer Vreugdenhil (CDA):
Mijnheer de voorzitter! Ik zou nog
graag een paar opmerkingen willen
maken. Allereerst wil ik de motie
inzake de storm– en hagelverzeke–
raars, wijzigen en wel als volgt.
Motie
De motie-Vreugdenhil (21198, nr.
30) is in die zin gewijzigd, dat zij
thans luidt:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de voorgestelde
beperking van de egalisatiereserve
problemen kan oproepen voor de
bedrijfsvoering van de storm– en
hagelverzekeraars;
nodigt de staatssecretaris van
Financiën uit in overleg met de
ministervan Landbouw, Natuurbe–
heer en Visserij deze problemen
nader te bezien en de Kamer
daarover voor medio september te
informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: De motie is nu ook
ondertekend door de heer Vermeend.
Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde
motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 34 (21198).
De heer Vreugdenhil (CDA)
Voorzitter! Ik denk dat ik hiermee
zeer aan wensen van de staatssecre–
taris ben tegemoet gekomen.
Voorzitter! Ik wil ook het amende–
ment op stuk nr. 20, ter zake van
artikel 69, intrekken.
De voorzitter: Aangezien de
amendementen-Vreugdenhil (stuk
nr. 20) zijn ingetrokken, maken zij
geen onderwerp van beraadslaging
meer uit.
De heer Vreugdenhil (CDA):
Voorzitter! Het argument voor het
intrekken van dit amendement is, dat
de staatssecretaris ons voluit heeft
overtuigd.
Misschien mag ik ten slotte nog
een luttele opmerking maken, mede
naar aanleiding van het betoog van
de heer Linschoten? Toen het idee
van het natuurlijk maximum bekend
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raakte, werd er uiteraard verschillend
over gedacht. Het was duidelijk dat
vanaf het begin ook de heer Van
Amelsvoort en ik er verschillend over
dachten. Ik vind dit een normale
gang van zaken. Maar de heer
Linschoten kan niet stellen dat de
fractie van het CDA achter het
natuurlijk maximum stond. Dat is
nooit het standpunt van de fractie
geweest. Er waren persoonlijke
verschillen van inzicht ter zake.
De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Ik neem er kennis van dat
de heer Vreugdenhil hier een
belangrijk verschil van inzicht binnen
de CDA-fractie signaleert. Ik stel
vast, dat hij die strijd binnen de
CDA-fractie van de staatssecretaris
gewonnen heeft. Interessanter is de
vraag of bij de fractie van het CDA de
bereidheid bestaat om op het punt
van de ƒ 5000 in deze laatste ronde
elkaar nog een handreiking te doen
met het oog op het herstellen van
een consensus die althans wij in de
beginfase van dit wetsvoorstel als
belangrijk hebben ervaren.
De heer Vreugdenhil (CDA): Ik kan
mij dus niet herinneren dat er een
consensus was in het begin van de
behandeling van dit wetsontwerp. Er
was een persoonlijk verschil in
menselijk inzicht. Dat is later nooit
uitgepraat omdat enerzijds tot
vreugde en anderzijds tot verdriet
van onze fractie de heer Van
Amelsvoort onze fractie heeft
verlaten voor een andere functie in
politiek Den Haag, waarmee wij nog
steeds zeer blij zijn.
De heer Linschoten (VVD): Het gaat
mij om het volgende.
De heer Vreugdenhil (CDA): U
moet niet stellen: verschillende
CDA-fractieleden. Er werd gewoon
persoonlijk verschillend over
gedacht!
De heer Linschoten (VVD): Ik heb
te maken met een woordvoerder van
de CDA-fractie. Het zal mij eerlijk
gezegd... Ja, hoe moet ik dat nu
formuleren!
De heer Vreugdenhil (CDA): Zeg
maar "worst"!
De voorzitter: Wellicht kan ik
helpen met: irrelevant!
De heer Linschoten (VVD): Ik vind
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Vreugdenhil
het irrelevant of er een persoonlijk
verschil van inzicht bestaat tussen
het ene lid van de CDA-fractie en het
andere lid van de CDA-fractie. Ik
neem kennis van de inbreng van de
CDA-fractie, namens dè leden van
die fractie, in een voorlopig verslag
en in een eindverslag. Met andere
woorden, persoonlijke verschillen
spelen daarbij geen rol. Nogmaals,
het is veel interessanter om te weten
of de heer Vreugdenhil star vast–
houdt aan het door hem ingediende
amendement. Hij weet dat als gevolg
daarvan een belangrijke minderheid
in deze Kamer geen steun kan geven
aan het wetsontwerp. Wenst de heer
Vreugdenhil daaraan vast te houden?
Ik spreek hem nu niet persoonlijk
aan, maar als woordvoerder van de
CDA-fractie: bestaat bij de CDA-frac–
tie wellicht de bereidheid om de
consensus wat groter te maken dan
die nu is? Dat zou wel eens heel
belangrijk kunnen zijn, ook in een
latere fase van behandeling van dit
wetsontwerp.
De heer Vreugdenhil (CDA):
Voorzitter! Ik wil graag mijn betoog
vervolgen. Op het punt van het
natuurlijk maximum bestond een min
of meer intellectueel verschil van
inzicht. Ik leg er sterk de nadruk op
dat in het voorlopig verslag door de
CDA-fractie reeds een andere
mening werd uitgesproken dan door
de VVD-fractie. Dat is van het begin
af aan het geval geweest. Ik moet
constateren dat gesprekken over de
consensus die toen bestond, uit de
lucht zijn gegrepen. Het berust zelfs
op geen enkele grond.
De gang van zaken zal voldoende
bekend en voldoende besproken zijn.
Wij hebben aan de hand van de
gedachten die de heer Ybema heeft
geuit, gekeken naar de ontwikkeling
van de wetgeving. Wij hebben in dit
verband gekeken naar de rentevrij–
stelling, naar de kapitaalverzekeringen
etcetera. De gedachte heeft bij ons
post gevat, gevoed door meningen
die hierover in de achterban leven,
dat wellicht hetgeen aan alleenstaan–
de éénverdieners wordt toegestaan,
ook aan gehuwde tweeverdieners
moet worden toegestaan. Daarbij
refereer ik aan een artikel in Manage–
mentTeam van april 1990, met
daarboven de prachtige kop:
vergroot uw koopkracht, trouw niet
Dat is natuurlijk een eigenaardige
stelling. Maar wij hebben goed
gekeken naar de gang van zaken. Kan
in het kader van de systematiek een
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alleenstaande een pensioen opbou–
wen dat voldoende is om een
inkomen van ƒ 50.000 te dekken? Ik
heb dit laten berekenen. De cijfers
worden alleen maar bevestigd door
cijfers van OHRA. Wij zijn dus van
mening dat het klopt. Vervolgens
moet gekeken worden naar het
onderscheid tussen twee tweeverdie–
ners en een alleenstaande alleenver–
diener. Men kan van oordeel zijn dat
het bedrag hoger moet uitkomen dan
ƒ 10.000. Wij zijn van oordeel dat dat
ook budgettair minder gewenst is.
Maar goed, daar kan men verschil–
lend tegenaan kijken. Wij zijn op een
bedrag van ƒ 5000 uitgekomen,
mede aan de hand van de gedachte
van de heer Ybema. Wij werden
daarin gesteund door de uitkomst
van gemaakte berekeningen. Gezien
het uitgangspunt dat de vrijstelling
niet onnodig moet worden verruimd,
zodanig dat pensioenen kunnen
uitkomen boven het "pensioensala–
ris" van ƒ 50.000 samen met de
AOW, lijkt het een goede zaak om op
deze wijze te handelen. Wij menen
dus het amendement te moeten
handhaven.
Dat geldt ook voor de motie over
de informatieplicht van verzekeraars.
Ik denk dat de staatssecretaris
voldoende ruimte heeft en dat de
inhoud van de motie niet sterk van
zijn mening verschilt. Ook de motie
over storm– en hagelverzekeraars
zullen wij handhaven.
Wij hebben met dank geconsta–
teerd dat de staatssecretaris met
veel sympathie spreekt over het
amendement inzake de kapitaalver–
zekeringen. Ik heb ook met genoegen
geconstateerd dat de voorzitter van
de NVL gematigd positief tegen het
geheel aankijkt. Dit is een vrij klein
onderdeel van de brede herwaarde–
ring. Ik heb echt nooit begrepen
waarom het punt van de ƒ 5000 zo
hoog wordt gespeeld. Het heeft dat
belang niet. Wij delen in allergrootste
trekken de systematiek die de
staatssecretaris heeft voorgesteld
ten aanzien van tal van punten. Ik kan
het oordeel, dat de staatssecretaris
in zijn positie zou zijn aangetast,
absoluut niet delen. Dat geldt althans
zeker niet voor onze fractie. Integen–
deel.

D
De heer Vermeend (PvdA): Voorzit–
ter! Ik heb geen behoefte aan een
nadere gedachtenwisseling. Zowel
collega Ybema als collega Linschoten
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heeft mij echter een vraag gesteld. Ik
ben graag bereid om daar heel kort
op in te gaan.
Wij hebben zowel schriftelijk als
mondeling uitvoerig van gedachten
gewisseld over de voors en tegens
van het natuurlijk maximum en van
ons amendement ter zake. Ik
waardeer de constructieve opstelling
van beide collega's; laat ik dat aan
het eind van het debat maar zeggen.
Dat geldt ook voor hun inbreng, hun
amendementen. Op een bepaald
moment moet je echter tot een
afweging komen. Gelet op de
onderhavige problematiek, op de
berekeningen, op de betrokken groep
en op de fiscale begeleiding, los van
dit wetsvoorstel, komt mijn fractie tot
de conclusie dat het amendement
alleszins redelijk is en geen afbreuk
doet aan de opbouw van pensioen–
voorzieningen. Ik heb ook gezegd dat
wij niet moeten streven naar een
geïsoleerde benadering, die ik in het
betoog van beide collega's heb
aangetroffen. Daarvan heb ik
gisteren ook melding gemaakt.
De heer Linschoten zei: stel dat u
als regeringsfractie kunt bereiken dat
een breder draagvlak voor het
wetsvoorstel ontstaat. Aan de ene
kant zou je daarvoor gevoelig kunnen
zijn. Aan de andere kant moet de
heer Linschoten er ook gevoelig voor
zijn, dat het om een zakelijke
beoordeling gaat. Ik ben gisteren
mijn betoog begonnen met een
zakelijke afweging. Ik heb het
natuurlijk maximum besproken en
mijn conclusie was, dat de handha–
ving van dat natuurlijk maximum
slecht zou zijn. Ik heb dat beargu–
menteerd aangegeven. Verder heb ik
beargumenteerd aangegeven,
waarom wij het amendement over de
ƒ 5000 hebben ingediend. De
conclusie van mijn fractie op basis
van die zakelijke afweging is dan ook
dat ons amendement moet en kan
worden gehandhaafd.

D
Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Voorzitter! Helaas heb ik een deel
van dit debat gemist wegens een
kleine griepaanval. Ik heb begrepen...
De voorzitter: Ik moet u onderbre–
ken. Conform de afspraak houden wij
nu een heel korte afrondende termijn,
gelet op de uitvoerige uitgebreide
commissievergadering die gisteren
heeft plaatsgevonden. Dus voordat u
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Brouwer
een uitvoerig betoog gaat houden,
wil ik u dit nog even voorhouden.

De voorzitter: Ik moet u wederom
onderbreken. De vorige week hebben
wij afgesproken dat In de uitgebreide
commissievergadering, die gisteren
is gehouden, dit soort vragen konden
worden behandeld en dat nu slechts
een korte politieke afronding zou
plaatsvinden. Ik wil u niet verhinde–

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Mijnheer de voorzitter! Het lijkt mij
passend dat ik even terugga naar de
geschiedenis van dit wetsvoorstel,
voor zover die heeft plaatsgevonden
onder dit kabinet. Ik heb namelijk de
indruk dat in het bijzonder bij de
sprekers van de oppositie daarover
misverstanden bestaan. Het zal de
goede waarnemer niet zijn ontgaan
dat de minister en ik vrij lange tijd
nodig gehad hebben om de beslis–
sing te nemen om het wetsvoorstel
van onze voorgangers al dan niet
ongewijzigd over te nemen. Dat had
natuurlijk zijn reden. Uit die lange tijd
kan de goede waarnemer — men
moet dan ook een goed waarnemer
zijn — afleiden dat dat voor ons geen
vanzelfsprekendheid was en dat ook
wij toen al twijfel koesterden met
betrekking tot de houdbaarheid van
het natuurlijk maximum. Twee
overwegingen hebben ons ertoe
gebracht om niettemin het wetsvoor–
stel, zoals het door onze voorgangers
was ingediend, te verdedigen. Dat
zijn twee overwegingen waartussen
geen rangorde bestaat. De ene
overweging ligt voor de hand: onze
ambtsvoorgangers hadden die
verdediging toegezegd aan de
verzekeraars en wij wensten ons

daaraan te houden. De tweede
overweging was van parlementaire
aard. Wij vonden het idee van een
natuurlijk maximum op zichzelf zo
belangrijk dat wij het niet verant–
woord achtten om dat geen parle–
mentaire behandeling te laten
ondergaan. Ik heb nu een dubbele
negatie gebruikt, maar ik kan ook in
positieve zin spreken. Wij vonden het
idee van het natuurlijk maximum zo
belangrijk dat wij vonden dat daar
een parlementaire discussie aan
gewijd zou moeten worden. Wij
wilden die parlementaire discussie
niet onmogelijk maken. Ik ben bitter
teleurgesteld in de houding van de
heren Linschoten en Ybema, die het
belang dat de minister en ik — en
impliciet dus het kabinet - hechten
aan een parlementaire discussie als
een teken van zwakte zien. Ik heb er
altijd een eer in gesteld om als
kamerlid in goed overleg met de
regering tot overeenstemming te
komen. Ik blijf er ook als bewindsman
naar streven om in goed overleg met
de Kamer tot oplossingen te komen.
Het zou vreemd en onbegrijpelijk zijn
geweest als wij, terwijl wij zeggen dat
wij zoveel belang hechten aan een
parlementaire discussie, ons niets
zouden aantrekken van hetgeen in
die parlementaire discussie naar
voren komt. Het is juist logisch en
consequent dat wij ons iets aantrek–
ken van hetgeen reeds in de schrifte–
lijke voorbereiding als opinie van de
meerderheid in het parlement te
voorschijn kwam.
Het amendement waar de heren
Linschoten en Ybema zoveel drukte
over maken en waarin de basisaftrek
op ƒ 5000 wordt gezet, heb ik
bestreden. Ik heb het bestreden uit
het oogpunt van doelmatigheid.
Inderdaad, zoals mevrouw Brouwer
al zei, moeten degenen die niet
voldoende hebben aan de basisaftrek
zich richten tot de methoden van de
tweede en derde trap. Ik vind dat
minder doelmatig dan hetgeen
bereikt kan worden met een basisaf–
trek van ƒ 10.000. Het gaat mij om de
verdeling van de tranches, die in het
voorstel zoals het er ligt doelmatiger
is dan in het voorstel van de heren
Vreugdenhil en Vermeend. Maar,
zoals ik al heb gezegd, ik vind dat
geen wezenlijke zaak. Ik vind het
onwezenlijk dat de heer Linschoten
ons "verwijt" dat wij ons hierbij iets
aan de Kamer gelegen laten liggen.
Ik beschouw dat in ieder geval niet
als een bewijs van zwakte.
De heer Ybema is nog teruggeko–
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Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
was nog maar bij mijn eerste zin,
voorzitter. Ik moest even aangeven
waarom ik er gisteren niet was.
De voorzitter: Ik vreesde dat u zou
gaan inhalen, en dat kan ik niet
toelaten.
Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Daar was overigens wel enige reden
voor! Dat klopt. Op uw verzoek zal ik
in ieder geval een deel van mijn
bijdrage schrappen.
Ik deel de opvatting van de heren
Vermeend en Vreugdenhil dat de
basisaftrek lijfrente beperkt moet
worden. De heer Vreugdenhil heeft
gisterenavond mij de woorden uit de
mond genomen. Mede naar aanlei–
ding van het amendement van de
heer Ybema heeft hij gezegd dat het
geen pas geeft allerlei hoge aftrek–
mogelijkheden in te voeren terwijl er
in Nederland zovelen zijn die het geld
niet hebben om een lijfrentepolis aan
te schaffen. Het amendement van de
heer Ybema kan ik dan ook niet
steunen. Laatstgenoemde heeft mij
ook niet aannemelijk kunnen maken
dat de door hem voorgestelde ruime
aftrekmogelijkheid noodzakelijk is
voor een goede onderhoudsvoorzie–
ning in het geval van een laag of
geen pensioen. In eerste termijn heb
ik gezegd dat ik zelf nog een stapje
verder zou willen gaan. Ik heb mij
voorstander betoond van afschaffing
van de basisaftrek. Ik heb gelezen
dat de staatssecretaris heeft gezegd
dat afschaffing te ingewikkeld wordt.
Ik vraag mij dat af. Bij het laten
vervallen van de basisaftrek kom je
terecht in dezelfde systematiek als
die welke in het wetsvoorstel inzake
de tweede tranche aan de orde komt.
Met andere woorden: ik geloof niet
dat de zaak door zo'n voorstel veel
ingewikkelder zal worden. Alleen
kom je op een ander moment in een
andere systematiek terecht.
Ik heb vervolgens nog een vraag
over het fiscaal faciliëren van
lijfrentes. De staatssecretaris...

ren uw vraag te stellen, maar ik vind
wel — of men al dan niet aanwezig
kon zijn, is irrelevant - dat een ieder
zich aan de afspraak moet houden.
Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
dacht dat ik met een korte politieke
afronding bezig was.
De voorzitter: Uw vraag is toch van
meer inhoudelijke en technische
aard?
Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Zeker.
Ten slotte wil ik nog wel een
opmerking maken over het amende–
ment van de heren Vermeend en
Vreugdenhil dat ertoe strekt de
onbeperkte vrijstelling in te korten.
Dat beschouwen wij op zichzelf als
winst. Aan de indieners stel ik wel de
vraag — misschien mag dat dan wel
even — of het doel van het amende–
ment is een eenvoudiger regelgeving
dan wel een beperking van de fiscaal
gefacilieerde levenhypotheek.
De heer Vreugdenhil (CDA): Het is
alletwee.
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Van Amelsvoort
men op de kwestie van de ongehuwd
samenwonenden. Ik herhaal dat het
stelsel uitsluitend in het wetsvoorstel
is opgenomen uit hoofde van
controle-overwegingen. Ikzou het
werkelijk dwaas vinden — ik vind het
eigenlijk al dwaas dat ik het moet
opmerken, maar de heer Ybema
heeft nu eenmaal het woord
"aanvaardbaar" in de mond geno–
men - om zelfs maar voor te stellen
om over zo iets, over het verschil
tussen ƒ 10.000 en ƒ 5000 als
basisaftrek binnen een groter geheel
van drie tranches, het onaanvaard–
baar uit te spreken.
Voorzitter! Ik ben de heer Vreug–
denhil erkentelijk dat hij zijn motie op
stuk nr. 30 heeft ingetrokken en haar
heeft vervangen door de motie op
stuk nr. 34. Ik heb geen bezwaar
tegen aanneming van deze laatste
motie. Ik ben altijd bereid tot overleg.
Voorzitter! De oppositie had haar
ongeloofwaardigheid in dit debat niet
beter kunnen demonstreren dan door
te doen alsof regering en regerings–
fracties op een wezenlijk punt
verdeeld zijn. De minister en ik zijn
het echter vrijwel geheel eens
geworden met de woordvoerders van
de regeringsfracties. Alleen wat
betreft de doelmatigheid blijven de
meningen uiteen lopen. Ik verheug
mij erover dat wij het zo verregaand
eens geworden zijn. Een overeen–
stemming van 100% was mooier
geweest, maar 98% is ook niet
slecht.
De algemene beraadslaging wordt
gesloten.
De voorzitter: Ik stel voor, af te zien
van artikelsgewijze behandeling en
morgen na de lunchpauze te
stemmen.
Daartoe wordt besloten.
Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van:
- 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 opleidingen (21644).
De algemene beraadslaging wordt
hervat.
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De heer Schoots (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! Ik dank de staatssecre–
taris voor haar uitvoerige reactie op
mijn vragen en opmerkingen in eerste
termijn. Op hoofdlijnen kan mijn
fractie instemmen met het wetsvoor–
stel en met het betoog van de
staatssecretaris.
Voorzitter! Op enkele punten kom
ik nog terug. Ik sluit mij aan bij de
opmerkingen van sommige collega's
over het beleidsplan en het jaarver–
slag. De staatssecretaris heeft
uitvoerig betoogd, dat voor een goed
toezicht op gemeenten een beleids–
plan en een jaarverslag eigenlijk
noodzakelijk zijn. Ik sluit mij aan bij
het voorstel van de staatssecretaris
de uitwerking van dit beleidsplan te
betrekken bij de herinrichting van de
Algemene bijstandswet.
De staatssecretaris is niet volledig
ingegaan op mijn vraag naar de taken
van de rijksconsulent sociale
zekerheid en die van de VNG. Ik heb
haar gevraagd of zij met mij van
mening is dat gezien het beginsel van
rechtsgelijkheid, de VNG — al of niet
regionaal georganiseerd — eerder
een taak op dit gebied heeft dan de
rijksconsulent. Wij dienen te voorko–
men dat de rijksconsulent met twee
of drie petten op bij de gemeente
verschijnt.
Voorzitter! Ik heb gezegd dat
wanneer het plaatselijk mogelijk is
met banken afspraken te maken die
overeenkomen met de afspraken die
met de gemeentelijke kredietbanken
worden gemaakt, dit toegestaan
moet worden. Ik begrijp van de
staatssecretaris dat de wet zich
daartegen verzet. Dat is jammer,
want ik weet uit ervaring dat er met
besturen van plaatselijke banken heel
goede afspraken te maken zijn. Maar
goed, het is niet anders.
Voorzitter! Ik wil nog graag een
opmerking maken over het drempel–
bedrag. In hoofdlijnen ben ik het met
de staatssecretaris eens. Het
drempelbedrag is een goede zaak.
De staatssecretaris heeft haar
argumenten ervoor gegeven. Deze
zijn ook in de stukken te vinden. Mijn
invalshoek is echter een iets andere.
Wij praten hier over decentralisatie,
deregulering, samenhang in het
beleid, bijzondere bijstand, gemeen–
telijk minimabeleid, maatwerk,
sociale vernieuwing. lets in mij zegt
dat het, indachtig de zojuist door mij
gebezigde kernwoorden, wat
afstandelijk is naar gemeenten toe
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om colleges optimaal aan de huidige
wettekst te binden. Burgemeester en
wethouders zitten op basis van de
huidige voorstellen vast aan de
toepassing van een drempelbedrag
en hebben geen enkele beleidsruim–
te. Nogmaals, ik ben het eens met de
hoofdlijn, zoals deze door de
staatssecretaris is gesteld. Maar ik
vind dat je de colleges het voordeel
van de twijfel kunt geven, mede gelet
op het feit dat de gemeente zelf
financieel verantwoordelijk is voor al
dan niet toepassing van het drempel–
bedrag. Er mag wat mij betreft geen
verschil van mening ontstaan. Stel
dat wij het drempelbedrag ter
beoordeling aan de colleges van
burgemeester en wethouders
overlaten, dan mag er niet door
gemeenten gezegd worden: het is
njksbeleid, dus zal er een aanvulling
op de 300 mln. moeten komen. Ik
vind dat dit in het kader van het
bedrag dat thans in het Gemeente–
fonds beschikbaar is, namelijk de
300 mln., het eigen beleid van
gemeenten is.
Voorzitter! Mede namens collega
Brouwer wil ik op dit punt een
amendement indienen.
De voorzitter: Het amendement is
ingediend en zal onmiddellijk worden
rondgedeeld.

D
De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Graag wil ik
de staatssecretaris dankzeggen voor
haar beantwoording. Over de
doelstelling van de bijzondere
bijstand zijn wij het op zichzelf wel
eens. Het gaat om een individuele en
niet om een categorale benadering,
niet om doelgroepen maar altijd om
het wegen van de omstandigheden
van een individu dat in de knel is
komen te zitten of — om met de
woorden van collega Brouwer te
spreken — zich in een "noodsituatie"
bevindt.
Als wij met elkaar vaststellen dat
dit beleid het beste ten uitvoer kan
worden gelegd op het niveau van het
gemeentebestuur en wij dit dus
decentraliseren, moeten wij dat
consequent doen. Wij moeten daar
zo min mogelijk randvoorwaarden
aan verbinden en de gemeentebestu–
ren een zo groot mogelijk beleids–
ruimte verschaffen, uiteraard binnen
daarvoor aangereikte en bij wet
gestelde kaders. Naast het maatwerk
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Van der Vlies
gaat het immers ook om een zekere
rechtsgelijkheid.
Voorzitter! Ik kom dan bij het
thema "drempelbedrag". Ik ben het
met de staatsecretaris eens dat er,
waar deze verruiming van de
bijzondere bijstand juist is bedoeld
om de "knelgevallen" die zich
hebben voorgedaan, tegemoet te
komen, niet ook nog een sociaal
steunfonds op plaatselijk vlak voor
aangewend behoeft te worden. De
situatie dle zich tot nu toe in
toenemende mate is gaan voordoen,
hebben wij gedoogd, maar cieze was
niet officieel bij wet geregeld. Nu
wordt een norm voor het drempelbe–
drag gesteld, herijkt als het ware,
maar als je consequent doorrede–
neert op de lijn van de bijzondere
omstandigheid van dat individu, zou
een en ander aan de beleidsvrijheid
van gemeentebesturen kunnen
worden overgelaten. De centrale
overheid zou dan kunnen gedogen
dat om gemotiveerde redenen toch
weer van die norm afgeweken zou
worden. Als de staatssecretaris dat
hier al te ruimhartig stelt, erken ik dat
zij de deur te zeer openzet en dat de
op zichzelf door ons gewenste
verandering niet zal optreden. Echter,
de deur helemaal op slot doen, gaat
toch wel erg ver. Ik heb de staatsse–
cretaris dat al bij interruptie voorge–
houden, maar ik confronteer haar
daar toch nog een keer mee, mede in
het licht van de amenderingen die
zijdens de fracties van de Partij van
de Arbeid en Groen Links zijn
voorgelegd.
Voorzitter! Een tweede punt gaat
over de evaluatie. Ik heb in eerste
termijn niet gevraagd om een
schriftelijke rapportage van de zijde
van de gemeentebesturen om als
ware met de ene hand enige
decentralisatie en beleidsruimte te
geven en om die met de andere hand
weer heel snel terug te pakken. Dat is
inconsequent, en zo bedoel ik het
niet. Het gaat overigens om een
proces waarin wij wel degelijk ook
een centrale bevoegdheid en een
centrale plicht behouden. Om die
zaken in de overgangsfase zo goed
mogelijk te verwerkelijken, lijkt het
ons goed dat er op enigerlei wijze
wordt gerapporteerd, ter wille van de
evaluatie. Maar goed, de staatssecre–
taris heeft aan collega Linschoten
een evaluatie toegezegd en mis–
schien moeten wij die in dit stadium
dan maar afwachten.
Voorzitter! Ten slotte mijn derde
punt, de financiën. Het zal duidelijk
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zijn dat de mogelijkheid bestaat dat
ook deze totaal 300 mln. - 100mln.
extra — op enig moment te weinig
blijken te zijn. Vandaar mijn verzoek
om daar op gezette tijden —
bijvoorbeeld in gelijke tred met het
evaluatieritme — toch ook even naar
te kijken. Ik heb de vinger gelegd bij
wat gisteren werd gepresenteerd
door de drie staatssecretarissen;
deze staatssecretaris en haar
collega's van VROM en WVC. Zij
hebben een pakket maatregelen
gepresenteerd dat is gericht op
gehandicapten en de eventuele
aanpassingen in hun thuissituatie.
Het is duidelijk dat daaraan pijnlijke
kanten verbonden zijn. Die kunnen op
basis van de financiële situatie van
de rijksoverheid gerechtvaardigd zijn.
Wij komen daar overigens nog over
te spreken en ik leg mij daarop dus in
geen enkele zin vast. Maar ik ervaar
het even als een gegeven dat er dus
pijnlijke maatregelen genomen
moeten worden, die voor individuen
inkomenseffecten kunnen hebben.
Het kan dan heel verleidelijk zijn om
te zeggen: wij hebben toch die
bijzondere bijstand. Het wordt dan
als het ware een soort sluitpost in het
gebouw van regelgeving. Dat staat
wat mij betreft enigszins haaks op de
doelstelling achter de bijzondere
bijstand; die noodsituatie, die
omstandigheden van dat ene
individu. Vandaar dat ik wil aanbeve–
len, daar niet al te gemakkelijk naar
te verwijzen. Dat zou toch kunnen
leiden tot een oneigenlijke opstelling,
maar ook tot - en dat is vervelender
voor de gemeentebesturen, want zij
moeten dat allemaal verwerken —
een extra financiële last voor de
gemeentebesturen. Gemeenten
zouden daarvoor dan niet gebudget–
teerd zijn, als ook niet gelijk op met
die maatregelen aanvullende gelden
worden verschaft. Daarom heb ik
met erkentelijkheid genoteerd dat de
staatssecretaris heeft gezegd dat zij
natuurlijk zal bevorderen dat er, als
dat aan de orde is, ook overleg zal
zijn met de VNG over dat aanvullende
geld en de betalingsritmen daarbij.
Laat dat dan ook inderdaad geëffec–
tueerd mogen worden. Dat moet
naar onze mening uiteraard ook een
toetsingspunt voor de toekomst zijn.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Ook ik dank de staatssecretaris voor
haar antwoord en maak nog een paar
opmerkingen. Allereerst heb ik haar

opvatting genoteerd dat de bijzon–
dere bijstand natuurlijk geen
vervanging mag zijn voor een
minimum waarvan op een goede
manier te leven valt. Ik zal dit voor
latere discussies nog even in mijn
achterhoofd houden en daar nu
verder niets mee doen.
Mijn tweede opmerking betreft de
financiering, dus het bedrag van 300
mln. Als ik het goed begrijp zegt de
staatssecretaris dat er natuurlijk altijd
de weg van het overleg met de
gemeenten is als er extra problemen
zijn. Ik wacht dat maar af. Wij
moeten eerst eens kijken hoe deze
wet zal gaan werken. Door de cijfers
en argumenten van de staatssecreta–
ris ben ik er wel van overtuigd
geraakt dat in het licht van de
voorgaande jaren het bedrag van
300 mln. wellicht een goed begin is.
Ik wacht dan ook de evaluatie af.
Vervolgens heb ik een vraag over
het beleidsplan. Ik zit een beetje met
het antwoord van de staatssecretaris.
Ik vind namelijk dat zij op twee
gedachten hinkt. Aan de ene kant
zegt zij dat wij nu maar moeten
kiezen voor decentralisatie en dus
een beleidsplan niet verplicht moeten
stellen. Zij heeft zelfs gezegd dat zij,
als zij in de gemeenteraad zou zitten
dat meteen zou voorstellen. Als ik in
de gemeenteraad zou zitten, zou ik
dat ook meteen doen, maar er zijn
ongetwijfeld gemeenteraden waarin
dit niet wordt voorgesteld. En juist
voor zo'n situatie kan ik me voorstel–
len dat wij toch heel veel vrij laten,
waarbij er in elk geval een richtlijn
voor een beleidsplan gegeven wordt,
omdat dit ten minste een aanwijzing
geeft voor een politieke, controleer–
bare discussie. Dan kan de gemeen–
teraad erover praten en er in de
publiciteit het een en ander mee
worden gedaan. Dit betekent ook dat
de zaak meer gaat leven, niet alleen
in de gemeenten en de gemeentera–
den, maar ook bij de burgers, die
daardoor kunnen zien en horen welke
argumenten worden gebruikt voor
het beleid van de bijzondere bijstand
in de gemeente. In dat geval ben ik
ook niet zo bang dat het zou kunnen
leiden tot merkwaardige opvattingen
zoals "wij geven altijd bijzondere
bijstand als wij denken dat het om
een zwakke groep gaat" of "de
bijzondere bijstand zullen wij maar
beperkt toepassen, want dan hebben
wij tenminste geld over om iets
anders te doen". Ik geloof dat de
gemeentepolitiek in het algemeen
veel verstandiger wordt gevoerd,
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maar als het in het openbaar gebeurt
aan de hand van een beleidsplan,
heb je tenminste een controleerbaar
raamwerk. Vandaar dat ik pleit voor
het opnemen van een verplichting
om toch een beleidsplan in te voeren,
als een van de heel weinige richtlij–
nen in dit wetsvoorstel.
Ik begrijp van de staatssecretaris
dat zij dit punt wil bekijken, waarna
tijdens de bespreking van de
herinrichting van de Algemene
bijstandswet de discussie terugge–
haald kan worden. Mijn vraag is of dit
dan een onderdeel wordt van de
algemene evaluatie van de wet. Is
het idee van de staatssecretaris om
op het moment dat gepraat wordt
over de herinrichting van de Algeme–
ne bijstandswet te bekijken hoe deze
wet werkt, of niet?
Zo terughoudend als de staatsse–
cretaris is over het beleidsplan, zo
vasthoudend is zij over het drempel–
bedrag. Ik ben van mening dat daar
toch een tegenstrijdigheid in zit. Als
je de bijzondere bijstand decentrali–
seert en op die manier duidelijk
maakt dat je zelfs een beleidsplan
niet verplicht wilt stellen, dan moet je
ook zeggen dat er veel ruimte aan de
gemeente gegeven moet worden om
al of niet een drempelbedrag in te
stellen. Ter verduidelijking van mijn
standpunt het volgende. Ook ik vind
dat een drempelbedrag over het
algemeen zeer voor de hand ligt. Ik
kan me heel goed voorstellen dat
voorkomen moet worden dat er voor
allerlei voorzieningen wel een
drempelbedrag is, terwijl er bij de
Algemene bijstandswet in het
algemeen geen sprake is van een
drempelbedrag. Maar de Algemene
bijstandswet is een sluitstuk, is juist
bedoeld als de regeling waar
uiteindelijk de man of vrouw die in de
problemen zit, een beroep op kan
doen. De regeling voor de bijzondere
bijstand is dan wel een zeer bijzonder
sluitstuk. Waarom wordt dan zo
hermetisch dat drempelbedrag
afgesloten? Ik ben van mening dat de
staatssecretaris daar niet voldoende
argumenten voor heeft gegeven.
Daarom heb ik ook het door de heer
Schoots ingediende amendement
medeondertekend.
Voorzitter! Alles afwegend, heb ik
met het antwoord van de staatsse–
cretaris, op de door mij genoemde
punten na, geen problemen. Ik geloof
wel dat het belangrijk is, bij de
herinrichting van de Algemene
bijstandswet te kijken of het werkt
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zoals wij ons dat hier hebben
voorgesteld.

D
Mevrouw Doelman-Pel (CDA):
Voorzitter! Na de uitgebreide
beantwoording van de staatssecreta–
ris resten mij nog twee dingen, de
decentralisatie van het drempelbe–
drag en de kredietbanken.
Allereerst wil ik iets zeggen over
de decentralisatie. Ik blijf uitgaan van
de randvoorwaarden die ik ook in
mijn eerste termijn heb gesteld:
stimulering deelname aan werkgele–
genheid, geen inkomensbeleid en
uiteraard gebruik maken van
voorliggende voorzieningen als die er
zijn. Je kunt dan de discussie voeren
of je bij decentralisatie nog andere
regels mag meegeven en of je dus
voor gemeenten geen grotere
beleidsvrijheid moet creëren. Bij het
vaststellen van de normbedragen in
de ABW wordt er altijd van uitgegaan
dat daarin een deel zit, waarover men
eigen bijzondere bestaanskosten kan
betalen. Dat is uiteindelijk het
drempelbedrag.
Nu gaat het dus in feite om het
volgende. Vind je dat je het in
bijzondere omstandigheden moet
verlaten of niet? In de wet zitten
inderdaad een paar regels waarbij
het verlaten kan worden. Het
amendement van de heer Schoots
komt erop neer dat de gemeenten
daarin een grotere vrijheid krijgen.
Mijn angst is nog steeds dat die
vrijheid mogelijkerwijs wordt
uitgelegd als een algehele vnjheid
om het drempelbedrag vast te
stellen. Ik blijf echter ook erg zitten
met de beantwoording van de
staatssecretaris.
De staatssecretaris zegt in feite:
Kamer, neem nu alsjeblieft het
amendement niet aan, want ik vind
dat het drempelbedrag gehandhaafd
moet blijven. Dan zeg ik: akkoord.
Vervolgens zegt de staatssecretaris
echter zelf: maar ik heb mijzelf zwak
gemaakt, want ik vind het een beetje
moeilijk gezien mijn eigen voorstellen
in het wetsvoorstel. De staatssecre–
taris zegt dat het vermogensdeel op
een gegeven ogenblik buiten
beschouwing kan blijven bij de
vaststelling van het drempelbedrag.
Ik heb haar misschien verkeerd
begrepen. De staatssecretaris heeft
het in ieder geval wel mogelijk
gemaakt, het in bepaalde variaties bij
scholing niet van toepassing te
verklaren. Maar zij zei daar iets
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tweeslachtigs over. Ik wil daarover
toch duidelijkheid hebben. Wij
moeten niet uit elkaar gaan zonder
dat wij weten wat er bedoeld wordt.
Wat kan nu wel en wat kan uiteinde–
lijk niet? Als het gaat om de moeilijke
gevallen van de heer Schoots, dan is
er meer aan de hand dan alleen het
drempelbedrag. Als je alleen maar
gaat praten over het drempelbedrag
als de mensen al meer dan het
bedrag hebben uitgegeven, dan kun
je je afvragen of er dan ook geen
rechtsongelijkheid ontstaat.
Ik ben benieuwd of die elementen,
wat dan ook de uitslag van deze
discussie mag zijn, in de toegezegde
evaluatie van de herziening van de
Algemene bijstandswet ook nadruk–
kelijk aan de orde kunnen komen. Ik
denk dat dit uitermate belangrijk is
voor de totale beoordeling. Het heeft
immers ook iets te maken met de
vaststelling van onze normbedragen
in het kader van de Algemene
bijstandswet. Ik denk dat er met
betrekking tot het amendement nog
een duidelijke uitleg van de staatsse–
cretaris nodig is.
Een laatste punt is de kredietban–
ken. Ik denk dat de staatssecretaris
het wat eenvoudig voorstelt. De
gemeenten moeten zich maar
aansluiten. Ik denk dat er in de
gemeenten heel wat discussies zijn
gevoerd over de kredietbanken en of
men daaraan al dan niet zou kunnen
deelnemen. Wat is de risicofactor?
Wat kost het in het kader van de
begroting? Je moet ook een risico–
verzekering afsluiten. Enfin, ik denk
dat het wat moeilijker ligt dan de
staatssecretaris denkt.
Bovendien heb ik een beetje
moeite met het volgende. Ik ken in
elk geval één bureau dat particulier
op de markt is gegaan om mensen in
schuldensituaties te helpen. Ik geloof
dat het laatst zelfs in Binnenlands
Bestuur stond. Dat loopt prima. Wat
dat betreft, zou ik het erg jammer
vinden als wij zulke initiatieven niet
meer toestaan en ook niet meer
mogelijk maken door te zeggen: u
moet altijd met een kredietbank
werken. Ik vind dat dit punt te weinig
uit de discussies naar voren is
gekomen. Als er in het kader van de
borgstelling van sociale diensten
inderdaad geen enkele weg open is,
dan acht ik het aanvaardbaar. Ik denk
echter dat enige uitleg rondom de
kredietbanken zeker nog wel gewenst
is.
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toename zal komen van hen die een
beroep op die bijzondere bijstand
zullen doen. Dat is op zichzelf een
plausiblele verwachting. Hoe komt
het nu, dat er mensen zijn, die recht
hebben op bijzondere bijstand, maar
er toch geen beroep op doen? Ik geef
toe, dat dit voor een deel te maken
heeft met het feit, dat men onvol–
doende op de hoogte is. Toch is onze
samenleving zodanig geëmanci–
peerd, dat als er iets te halen is en je
daarvoor in aanmerking komt, je de
weg wel weet te vinden. Weet je het
zelf niet, dan zijn er anderen, die je
een handje willen helpen. Erkent de
staatssecretaris, dat er in onze
samenleving mensen zijn die ook al
zitten zij in de puree, het gewoon niet
willen dat zij op deze wijze worden
geholpen? Die krijg je ook niet over
de streep, als er extra voorlichting
wordt gegeven.
Voorzitter! Ik wil nog even stilstaan
bij de kinderopvang. Wij hebben
gelden gevoteerd — overigens niet
met instemming van de RPF-fractie
— voor kinderopvang. Waarom moet
er weer een aparte categorie komen?
Kan dat niet uit het algemene fonds?
Is de staatssecretaris met mij van
mening, dat als op deze gelden een
beroep wordt gedaan, nagegaan
dient te worden, of er andere
mogelijkheden zijn om voor kinderop–
vang zorg te dragen? Het gaat,
gezien de her– en bijscholing,
wellicht maar om een korte periode.
Ten slotte wil ik iets over de
evaluatie zeggen. Ik heb daar in
eerste termijn om gevraagd, anderen
hebben daarop aangedrongen. De
staatssecretaris heeft er iets over
gezegd. Op welke termijn kunnen wij
redelijkerwijs iets evalueren? De heer
Linschoten sprak over twee jaar. Het
lijkt mij rijkelijk kort. Mogelijkerwijs
kan het wel. Ik ben benieuwd naar
het antwoord van de staatssecretaris
op dit punt.

staatssecretaris zal dan niet ingrij–
pen, tot het moment dat de gemeen–
ten een zodanig gebruik, of mis–
schien misbruik, maken van de
beleidsvrijheid dat zij niet meer aan
hun rechtsplicht, zoals die in de wet
staat, voldoen. Dan blijf je met een
spanningsveld zitten. Het blijft dan
onmogelijk om precies de grenzen
aan te geven, maar in beleidsmatig
opzicht is dan in ieder geval precies
duidelijk wat de bedoeling is van dit
onderdeel van de wetgeving.
Ik heb in eerste termijn gevraagd,
vooral op het punt van het mogelijk
ontstaan van rechtsongelijkheid snel
met een evaluatie te komen, al was
het alleen maar om in beeld te
hebben of en in welke mate zich dat
voordoet en of de tegenkracht, die
de staatssecretaris met een aantal
instrumenten zou kunnen ontwikke–
len, voldoende is. De staatssecretaris
zegt dat wij wel zullen zien of wij met
de wet uitkomen waar dat onze
bedoeling was, na verder te gaan
met wetgeving in dezelfde sfeer. Dat
zal wel kunnen, maar het laat nog
even op zich wachten. In mijn
belevingswereld zullen wij die
discussie houden met de opvolgster
van de staatssecretaris. Zelfs als zij
dat zelf is, zal het goed zijn dat wij
uitspreken dat die evaluatie zal
plaatsvinden. Teneinde de duidelijk–
heid te vergroten leg ik de Kamer een
uitspraak voor.

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de staatssecretaris
voor haar antwoord. Het is goed, dat
zij in het begin van haar antwoord
ook een enkele opmerking van meer
principiële aard heeft gemaakt over
de betekenis van de bijstandsverle–
ning in het algemeen. Wij komen
daarop ongetwijfeld uitvoerig terug,
als wij met deze staatssecretaris
komen te spreken over de algehele
herziening van de Algemene
bijstandswet. Het zal wellicht nog wel
enige tijd duren, gelet op het feit, dat
de Raad van State nog geconsulteerd
moet worden.
Het gaat vanavond om de bijzon–
dere bijstand, het schepje extra voor
hen die met de bijstand als zodanig
niet rond kunnen komen en om
allerlei redenen in de problemen zijn
geraakt. Wij spreken over zorg op
maat. Met name in dat kader heb ik
uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor
de specifieke plaats van allen die op
enigerlei wijze zouden kunnen
bijdragen aan verlichting van de
ontstane noden. Ik heb gezegd, dat
dit aspect in de schriftelijke voorbe–
reiding wat onderbelicht is gebleven.
Het is mij bekend dat er gemeenten
zijn, die in het kader van de bijzon–
dere bijstand zeer nadrukkelijk
maatschappelijke organisaties, het
diaconaat etc. daarbij betrekken. Wij
spreken hier over een voorstel, dat
zeer nadrukkelijk de verantwoordelijk–
heid legt bij de gemeenten, maar het
is voor de wetgever toch goed om
hierover iets te zeggen. Hoe zien wij
dat? Welke plaats willen wij aan het
particulier initiatief geven in het
kader van de bijzondere-bijstandsver–
lening?
Ik spreek vanuit het principe van
de publieke gerechtigheid. De
staatssecretaris spreekt over
collectieve solidariteit. Dat zijn
verschillende principes, maar
uiteindelijk gaat het erom, dat de
persoon in nood wordt geholpen.
Nogmaals, het is naar mijn vaste
overtuiging niet alleen een taak van
de rijksoverheid dan wel gemeenteiij–
ke overheid, maar er ligt zeker een
taak voor de maatschappelijke
organisaties. Ik had graag van de
staatssecretaris op dit punt nog een
antwoord.
Voorzitter! Ik kom te spreken over
die 100 mln. extra. Ik heb hier
vraagtekens bij gezet. Is het wel
nodig? De staatssecretaris zegt, dat
de verwachting is, dat er een

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Ook ik dank de staatsse–
cretaris. Zij is op een aantal voor ons
belangrijke punten gelukkig helderder
geweest dan in de schriftelijke
voorbereiding. Vooral de opmerkin–
gen die zij heeft gemaakt over het
spanningsveld tussen rechtsplicht
aan de ene kant en beleidsvrijheid
aan de andere kant zijn belangrijk. De
conclusie van de VVD-fractie is, dat
die beleidsvrijheid bestaat en dat
gemeenten die kunnen nemen. De

verzoekt de regering twee jaar na
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Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de met de
decentralisatie van de bijzondere
bijstand gepaard gaande verminde–
ring van centrale normbepalingen tot
een grotere differentiatie in de
bijzondere bijstandsverlening zal
leiden en derhalve tot rechtsongelijk–
heid zou kunnen leiden;
overwegende, dat de elementen die
een tegenwicht zouden kunnen
vormen voor een ontwikkeling naar
een grotere differentiatie wellicht
onvoldoende zouden kunnen blijken
te zijn om rechtsgelijkheid te
waarborgen;
van oordeel, dat zulks niet wenselijk
is;

77-4344

Linschoten
inwerkingtreding van de wet te
evalueren in hoeverre voornoemde
differentiatie tot rechtsongelijkheid
heeft geleid en de Kamer hiervan in
kennis te stellen,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter Deze motie is
voorgesteld door de leden Linscho–
ten, Schimmel, Doelman-Pel,
Schoots, Brouwer, Leerling en Van
der Vlies.
Zij krijgt nr. 16 (21644).

in het land met zich. Dat leidt dus tot
een geïnstitutionaliseerde vorm van
rechtsongelijkheid tussen mensen in
Nederland. Dat is onverstandig. Het
drempelbedrag is zo'n slechte zaak
nog niet. Het betoog van de staatsse–
cretaris op dat punt is in ieder geval
voor de VVD-fractie zeer overtuigend
geweest.
Niet overtuigend is het antwoord
van de staatssecretaris over de
borgtocht en de vraag of ook banken
in dat kader kunnen participeren.
Mijn fractie is van mening dat
beperking tot de gemeentelijke
kredietbank onnodig is. Als je dat
fenomeen in stelling wilt brengen,
zou dat onder een aantal voorwaar–
den kunnen gebeuren. Daaraan
zouden ook gewone banken moeten
voldoen. Er is geen enkele reden om
in dat kader andere banken buiten de
boot te houden.
In eerste termijn is de staatssecre–
taris niet ingegaan op mijn standpunt
dat het voor een goede uitvoering
van de bijzondere bijstand niet nodig
is om tot een beleidsintensivering
van 100 mln. te besluiten. Dit heeft
de staatssecretaris wel in haar
memorie van antwoord opgenomen.
Het is dan ook onverstandig, als een
kabinet dat zo in de financiële
problemen zit, een onnodige
beleidsintensivering voorstelt, ook
gezien het feit dat het in de schrifte–
lijke voorbereiding zelf heeft
beargumenteerd dat zulks geheel
overbodig is.

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Ik maak een enkele
opmerking over het ontwerp-scho–
lingsbesluit. Als ik dat besluit op mij
laat inwerken, de toelichting erop
bekijk en het antwoord van de
staatssecretaris in eerste termijn
beluister, denk ik: dat zit wel goed.
Daar bestaat dus geen probleem. Het
beleid behoeft niet te veranderen,
maar het persbericht wel, want dat
wekt in ieder geval een andere
indruk. Ik zou de staatssecretaris
willen vragen, een zodanig persbe–
richt met betrekking tot deze materie
uit te brengen, dat de vlag, het
persbericht, ook daadwerkelijk de
iading dekt.
Over het drempelbedrag heb ik in
eerste termijn niet gesproken omdat
er geen amendementen lagen. De
fractie van de WD vindt het
onverstandig om op dat punt af te
wijken van het beleid dat door de
staatssecretaris wordt voorgesteld.
Een drempelbedrag heeft met een
aantal zaken te maken, onder andere
met de uitvoering volgens de wet.
Het wegvallen van het drempelbe–
drag brengt in ieder geval het grote
gevaar met zich, dat de bijzondere
bijstand voor ieder wissewasje wordt
gebruikt en dat de uitvoeringskosten
per aanvraag wel eens ver uit kunnen
stijgen boven de bijzondere bijstand
die zou moeten worden verleend.
Daar zouden wij om uitvoeringstech–
nische redenen grote bezwaren
tegen hebben.
Nu denkt de heer Schoots
misschien dat hij dat probleem met
zijn amendement ondervangen heeft,
door de colleges van burgemeester
en wethouders de mogelijkheid te
geven af te wijken van het drempel–
bedrag. Dat voorstel, waarin ieder
college van B en W op een andere
manier verschillende onderdelen van
de bijzondere bijstand zelf nader kan
regelen, brengt volgens mij een grote
wirwar van verschillende regelingen

De heer Schoots (PvdA): Eerlijk–
heidshalve moet ik toegeven dat ik
ook gezegd heb, dat ik mij kan
voorstellen dat het amendement
wellicht leidt tot een verschil in
rechtsgelijkheid, dus tot rechtsonge–
lijkheid. Laten wij de zaak echter eens
omdraaien en bijvoorbeeld naar de
gemeentelijke belastingen kijken. Zo
is door deze Kamer, als ik mij niet
vergis, unaniem besloten om het
limiet aan de bovenkant van de OGB
eruit te halen. Gemeenten kunnen
dus vrijelijk de OGB verhogen. Dit
kan zeer nadelig zijn voor mensen
met een uitkering, gezien hun
inkomenspositie. Gemeenten zijn ook
volstrekt vrij om reinigings– en
rioolrechten te bepalen, als er maar
een dekking van 100% is. De
argumentatie hiervoor was onder
andere: laat dit maar aan het
politieke proces op gemeentelijk
niveau over; daar zal geen misbruik
van de situatie worden gemaakt,
omdat men daar wel een juiste
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afweging kan maken. Wat is nu het
verschil tussen het bepalen van de
hoogte van belastingen en het
voorstel om op een aantal terreinen
wat diversiteit in een drempelbedrag
te brengen? Hiervoor geldt toch
waarschijnlijk dezelfde argumentatie
als voor belastingen en rechten?
De heer Linschoten (VVD): Feit is
dat er bijvoorbeeld in het belastingre–
gime per gemeente sprake is van
rechtsongelijkheid, maar dit is op
zichzelf geen reden om de rechtson–
gelijkheid ook naar andere terreinen
uit te breiden.
Er is echter iets anders aan de
hand. Het gaat om de overzichtelijk–
heid van de regelgeving. In uw
voorstel, mijnheer Schoots, kunnen
burgemeester en wethouders voor de
bijzondere bijstand een ander of geen
drempelbedrag voorstellen. Zelfs
kunnen dan de diverse onderdelen
binnen de gemeente verschillend
worden bijgesteld. Dit alles kan
tussen de gemeenten onderling nog
weer verschillen. Dat leidt naar mijn
idee niet alleen tot rechtsongelijk–
heid, maar ook tot een zeer ondoor–
zichtige situatie van de rechten van
de mensen en de rechtsplicht van de
gemeenten in het algemeen. Dat
maakt het vreselijk moeilijk om het in
de gaten te houden, gezien ook het
streven naar enige vorm van
rechtsgelijkheid.
Dus niet alleen het principe van de
rechtsgelijkheid is in het geding,
maar ook het ontstaan van ondoor–
zichtigheid van de regelgeving op
gemeentelijk niveau. Deze argumen–
ten en die van de staatssecretaris
brengen mij tot de conclusie dat het
amendement van de heer Schoots
weliswaar een sympathieke kant
heeft, maar dat het in termen van
regelgeving buitengewoon ondoel–
matig is.
De heer Schoots (PvdA) Bij
autonomie van gemeenten en
provincies zal er in onze gedecentra–
iiseerde eenheidsstaat aitijd sprake
zijn van een bepaalde rechtsongelijk–
heid. Immers, ieder orgaan is
verantwoordelijk voor de uitvoering
van het beleid binnen zijn territorium.
Dat lijkt mij juist de kracht van onze
gedecentraliseerde eenheidsstaat.
De heer Linschoten (VVD): Maar als
je de Algemene bijstandswet naar de
gemeenten decentraliseert, moet je
je er op rijksniveau ook niet meer
mee bemoeien. De gemeenten
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Linschoten
krijgen dan ook de verantwoordelijk–
heid voor de regelgeving en de
financiering ter zake. Mijn fractie zou
voor een niet onbelangrijk deel best
mee willen gaan met zo'n gedachten–
gang. Maar hierbij is er wat anders
aan de hand. Welnu, in het bestaan–
de systeem, de bestaande verant–
woordelijkheden op rijksniveau en het
formuleren van de rechtsplicht op
rijksniveau, vinden wij dit wijzigings–
voorstel niet eens zozeer ten
principale vreselijk onoverkomelijk,
als wel ook heel erg ondoelmatig
Vandaar.

D
Mevrouw Schimmel (D66):
Mijnheer de voorzitter! Allereerst wil
ik de staatssecretaris bedanken voor
haar antwoorden.
Ik begon met de Raad voor het
ouderenbeleid te citeren, die gisteren
in een advies "Ouderenbeleid uit
balans" heeft gesignaleerd dat de
nadelige effecten van de diverse
bezumigingsmaatregelen zich
opstapelen voor iemand die èn
65-plusser èn licht gehandicapt èn
alleenstaand is èn die een minimum–
inkomen heeft. Ikwas bijzonder
verheugd, dat de staatssecretaris zei
dat de zielige 65-plusser erop
vooruitgaat. Ik vind dat het nieuws
van vandaag!
In de eerste termijn hebben wij ons
zorgen gemaakt over de mate waarin
de bijzondere bijstand niet gebruikt
wordt door de mensen waarvoor dit
wel bedoeld is. De staatssecretaris
heeft gezegd, dat de gemeenten er
zelf zorg voor moeten dragen, dat zij
zichzelf zullen tegenkomen als zij het
geld voor de bijzondere bijstand voor
allerlei andere doeleinden zullen
gebruiken en dat die correctie in de
gemeente plaatsvindt. Daarbij is een
aantal instrumenten aangekondigd.
Wij hebben echter gemist of de
overheid zich ook nog bezig wil
houden met voorlichting, omdat wij
het percentage van 54 van niet-ge–
bruik dat door Konsumenten Kontakt
naar voren is gebracht van een
dergelijke omvang vinden, dat er naar
onze mening ook voor de rijksover–
heid een taak is.
Voorts menen wij dat het heel
belangrijk is, dat de gemeentelijke
richtlijnen over de bijzondere bijstand
opgesteld en openbaar gemaakt
worden. Om die aspecten van
voorlichting en van het openbaar
maken van gemeentelijke richtlijnen

Tweede Kamer

daarvoor, nog eens te benadrukken,
hebben wij een motie opgesteld.
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat onderzoek
aangeeft dat er een hoge mate van
niet-gebruik van de bijzondere
bijstand bestaat;
van mening, dat het in eerste
instantie een taak van gemeentebe–
sturen is duidelijkheid te verschaffen
aan de eigen burgers omtrent de in
de betreffende gemeente bestaande
mogelijkheden van de bijzondere
bijstand;
van mening, dat het daarnaast een
njkstaak is bekendheid te geven aan
de mogelijkheden van bijzondere
bijstand in het algemeen;

daarvoor! Maar mijn vraag was toch
enigszins anders gericht, namelijk
meer op de koppelingen tussen
drempelbedragen. Wat gebeurt er als
dit in de ene wet veranderd wordt en
er een eigen bijdrage ingevoerd
wordt van bijvoorbeeld ƒ 172? Zien
wij dan in de andere wet een zelfde
opgaande beweging? Dan spreekt
men niet meer over een drempelbe–
drag maar over een eigen bijdrage.
De discussie over het vaststellen
van het drempelbedrag in het
algemeen volgend, namelijk of dit in
een centrale wet of op het niveau van
burgemeester en wethouders
gebeurt, heeft mijn fractie het
standpunt ingenomen dat het
opnemen van zo'n drempelbedrag
niet als echte decentralisatie kan
worden beschouwd omdat hiermee
toch een gedeelte van de bevoegd–
heid achtergehouden wordt. Wij
zullen dan ook het amendement–
Schoots/Brouwer ondersteunen.

D

Mevrouw Schimmel (D66):
Mijnheer de voorzltter! Een ander
instrument is dat van de evaluatie.
Ondanks het feit dat de staatssecre–
taris toezegde dat zij hierop terug
zou komen bij de behandeling van
het wetsvoorstel Herinrichting van de
Algemene bijstandswet, vinden wij
het belangrijk dat er op dit punt nu al
een uitspraak ligt om de doelstellin–
gen op de wet te evalueren.
Ik heb in eerste termijn een vraag
gesteld over het drempelbedrag en
vooral over de koppeling met het
bedrag dat in de AAW wordt
genoemd. De staatssecretaris heeft
mij uitgelegd waarom in de AAW
over ƒ 1 72 wordt gesproken en de
AWW over ƒ 177. Heel hartelijk dank

Staatssecretaris Ter Veld: Mijnheer
de voorzitter! Ik zal in de tweede
termijn de puntjes op de i zetten.
Daaraan zullen sommigen behoefte
hebben. De heer Van der Vlies
merkte terecht op dat het bij
bijzondere bijstand niet zozeer gaat
om de kosten, maar om de omstan–
digheid van de persoon of het gezin.
Door die leefsituatie kunnen de
kosten leiden tot een bijzonder en
noodzakelijk, maar niet financieel te
dragen extra uitgave die wel onder
de bijzondere bijstandswet valt. Juist
die omstandigheid waardoor het
onmogelijk is om bepaalde kosten te
maken, geeft aan de ene kant
duidelijk aan dat het gaat om
bijzondere en noodzakelijke kosten
en geeft aan de andere kant aan dat
het geven van voorlichting moeilijk is.
Het is echt onmogelijk om een lijstje
te maken van kosten die wel en
kosten die niet in aanmerking komen.
Ik weet niet of dit het juiste
moment is om een zeer principiële
discussie te voeren, maar ik merk
over decentralisatie toch het
volgende op. Decentralisatie
betekent naar mijn stellige opvatting
niet dat de rijksoverheid zich nergens
meer mee mag bemoeien. Immers,
dan hoefde ik ook geen wet te maken
waarin de bijzondere bijstand wordt
geregeld. Dan zou ik kunnen zeggen:
gemeenten, zie maar wat jullie doen
met het geld uit het Gemeentefonds.
Dat is niet het geval. Het gaat heel
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verzoekt de regering:
1. via de VNG de gemeenten te
wijzen op het nut van het opstellen
en publiceren van eigen gemeentelij–
ke rïchtlijnen ten aanzien van de
bijzondere bijstand;
2. zelf voorlichting te (doen)
verzorgen omtrent de mogelijkheden
van bijzondere bijstand in het
algemeen,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter Deze motie is
voorgesteld door het lid Schimmel.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.
Zijkrijgtnr. 17 (21644).
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Ter Veld
duidelijk om een wet op grond
waarvan de burger recht heeft op
een vergoeding van bijzondere en
noodzakelijke kosten. De gemeenten
hebben de plicht om rechtszeker–
heid, rechtsbescherming en normale
beroepsgang mogelijk maken. Er is in
die zin geen sprake van "vrijheid,
blijheid", waar het gaat om de
Gemeentewet. De wet stelt op een
aantal punten regels. Zo zal het altijd
gaan om een individuele beoordeling.
Er zal nooit een categorale beoorde–
ling plaatsvinden Bepaalde kosten
vallen expliciet niet onder bijzondere
bijstand, zoals de activiteiten op het
terrein van de experimentele
geneeskunde. Er zijn kosten waarvoor
expliciet is opgenomen dat geen
drempelbedrag geldt. Dat zijn met
name de kosten die voortvloeien uit
een bijkomende verplichting aan een
bijstandsgerechtigde, bijvoorbeeld
om onderwijs te volgen. Het zou
vreemd zijn als daaruit extra kosten
voortvloeiden. Verder is er sprake
van een drempelbedrag.
Het gaat dus om decentralisatie op
grond van wet. Er wordt niet zonder
meer tegen de gemeenten gezegd:
hier is de grote pot met geld, zie
maar wat jullie ermee doen. In die zin
is er duidelijk een taak voor de
rijksconsulenten. De heer Schoots
heeft hiernaar gevraagd. Die taak
betekent enerzijds dat de gemeenten
moeten worden geattendeerd op
zowel een te ruim als een te krap
gebruik en anderzijds dat de
rechtmatigheid van de uitgaven
wordt getoetst. Immers, er zullen
theoretisch bepaalde uitgaven zijn
die niet onder de wet vallen. In die
zin hebben de consulenten een
duidelijke taak.
Bij een verder gedecentraliseerde
regeling zal echter de beleidsruimte
van de gemeenten wel degehjk
aanwezig zijn. De heer Linschoten
wees hierop. Die beleidsruimte
moeten de gemeenten ook verant–
woorden, eventueel na controle op
de rechtmatigheid van de uitgaven,
aan de rijksconsulenten. Beleidsplan
en jaarverslag zijn hierbij uitermate
zinnige stukken. Zij kunnen de
controle en de toetsing vereenvoudi–
gen, zij zijn voor de burger beter
zichtbaar en zij maken in de gemeen–
teraad het besef van de verantwoor–
delijkheid en van de te maken keuzes
uitermate zichtbaar. Toch ben ik van
mening dat het in dit kader niet
verstandig is om bij de bijzondere
bijstand het opstellen van beleid–
splannen en jaarverslagen verplich–

tend voor te schrijven. Ik meen dat
dit uitdrukkelijk een zaak is die bij de
herinrichting van de totale bijstands–
wet, waarvan de bijzondere bij–
standswet straks een onderdeel
uitmaakt, en in het licht van de
nieuwe Gemeentewet beoordeeld
moet worden. Ik acht het wel een
goede zaak dat bij de evaluatie,
waaraan wij allen hechten, wordt
bekeken in welke mate beleidsplan–
nen en jaarverslagen aanwezig zijn.
Zo acht ik het ook een goede zaak
dat de VNG in haar activiteiten en
haar rol ten aanzien van de gemeen–
ten heeft dan wel meent te hebben,
stimulerend optreedt. Ik heb hierover
al een gesprek met de VNG gehad.
De motie van mevrouw Schimmel,
die ik nog niet voor mij heb, zou
hiermee ten dele kunnen zijn
beantwoord. Ik zal zo nog kijken, of
dat klopt.
Het is inderdaad waar, zoals de
heer Leerling zei, dat het gebruik
maken van bijzondere bijstand bij
sommige mensen stuit op het idee
van: dat niet, zolang er nog andere
mogelijkheden zijn, zolang het nog
mogelijk is om zelf geld te reserve–
ren, zolang er nog mensen in de
familie zijn die mij helpen. Het kan
ook zijn dat kinderen zeggen: mijn
ouders naar de bijzondere bijstand?;
dat nooit; daar draaien wij natuurlijk
zelf voor op. Ik vind het ook een
volstrekt begrijpelijke opvatting. In
dat opzicht is de rol van het particu–
lier initiatief — ik noemde dat de zelf
gekozen kleine solidariteitskring —
heel wezenlijk. Toch ben ik van
mening dat het uitermate belangrijk
is dat voor iedere burger dezelfde
gang naar dezelfde overheid mogelijk
is om op grond van de wet onder–
steuning te vragen in de bijzondere
omstandigheden waarop deze wet
betrekking heeft. In die zin kunnen
beide mogelijkheden zeer wel naast
elkaar bestaan. Ik zie immers zeer
wel dat er voor mensen om velerlei
redenen een barrière kan zijn om
voor dat soort kosten een dergelijk
beroep te doen op de gemeenschap.
Mevrouw Schimmel benaderde het
vanuit een andere invalshoek. Zij zei
dat heel veel mensen niet weten dat
er sprake kan zijn van bijzondere
bijstand. Mensen die geen bijstands–
uitkering hebben, maar wel een laag
inkomen, weten inderdaad niet altijd
dat ook voor werkenden met een
laag inkomen en voor mensen met
een WAO-uitkering, een AAW-uitke–
ring een werkloosheidsuitkering of
een uitkering krachtens de Algemene
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nabestaandenwet (nu nog AWW-uit–
kering) dezelfde rechten gelden. Het
gaat immers om de hoogte van het
inkomen en de bijzondere kosten. Het
gaat niet om de bron van het
inkomen. Daarom is voorlichting van
belang. Via het voorlichtingscentrum
sociale verzekering biedt het
departement hierbij ondersteuning. Ik
wijs dan op het handboek met de
100 vragen dat door iedere gemeen–
te kan worden gebruikt, aangevuld
met eigen voorlichtingsmateriaal. Dat
handboek, hetgeen is ontwikkeld
door Rotterdam, geeft eindelijk eens
een keer antwoord vanuit de situatie
van de cliënt en niet vanuit de
wetgevingssituatie. En die benaderin–
gen willen nog wel eens verschillen.
In die zin zie ik dus een taak voor de
rijksoverheid om dit soort algemene
informatie te geven. Verder is dit
natuurlijk juist bij een gedecentrali–
seerde regeling heel uitdrukkelijk de
taak van de gemeenten. Die taak
hebben ze trouwens nu ook al. Door
ons wordt daarbij echter zeker enige
ondersteuning gegeven. Ik verwijs
daarvoor ook naar onze stand voor
vragen over sociale zekerheid. Bij het
bezoek aan ons departement heeft
een aantal kamerleden onlangs
kunnen toetsen, of zij het antwoord
op de meest relevante vragen wisten.
Daarin is uitdrukkelijk een blok over
de Algemene bijstandswet opgeno–
men met vragen als: mag ik een
opleiding volgen in de bijstandswet,
wat gebeurt er als kinderen een
eigen inkomen hebben, heeft dat
effect op mijn inkomen en dergelijke.
Wij geven dus in algemene zin
voorlichting over de Algemene
bijstandswet en de bijzondere
bijstand. De specifieke voorlichting is
evenwel duidelijk een taak van de
gemeenten. Dat bevordert ook de
betrokkenheid. Het komt echter,
zoals ik nogmaals zeg, voor dat men
die bijzondere bijstand niet wil
gebruiken. Ik kom daarmee op wat
mevrouw Brouwer heeft gezegd.
Natuurlijk moet het minimum-inko–
men niet alleen op papier maar ook
in werkelijkheid een inkomen zijn
waarvan je op minimumniveau je
normale uitgaven kunt dekken.
Ik kom dan op de financiën. De
100 mln. is een mooi rond bedrag. Ik
heb de heer Linschoten al gecompli–
menteerd voor zijn consistentie,
aangezien zijn fractie die 100 mln.
als dekking voor de tussenbalanspro–
blematiek had ingeboekt. Hij zou er
dus ook niet los van kunnen.
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Staatssecretaris Ter Veld: Neen, die
argumenten hebben mij dus absoluut
niet overtuigd. Met dit bedrag
worden de gemeenten in staat
gesteld te voldoen aan de bestaande
verplichtingen, de borgstelling en de
nieuwe verplichtingen gericht op een
activerende rol van de bijzondere
bijstand om mensen te reïntegreren
en te rehabiliteren op de arbeids–
markt. Ik vind dat een juist bedrag.
Natuurlijk zullen wij in goed overleg
met de gemeenten moeten kijken of
het bedrag ook in de loop van de tijd
voldoende zal zijn. Zeker wanneer op
grond van rijksbeleid eeri extra last
op de gemeenten wordt gelegd,
hebben wij de verplichting om met
de gemeenten en de Raad voor de
gemeentefinanciën in overleg te
treden over de compensatie die
alsdan noodzakelijk moet worden
toegevoegd aan het bedrag voor de
bijzondere bijstand. Dat ligt ook vast
in het bestuursakkoord. Zelfs als het
er niet in vast zou liggen, lijkt het mij
vanzelfsprekend dat wanneer het Rijk
om zeer moverende redenen besluit
een maatregel te nemen waarbij
sprake is van een eigen bijdrage, het
bekend is dat dit er voor sommigen
toe kan leiden dat ze in problemen
komen, gelet op de bijzondere en
noodzakelijke kosten van bestaan.
Dat moet dus worden verwerkt
richting gemeenten, ook in financiële
zin. Je mag de gemeenten geen
nieuwe taken geven zonder te
realiseren dat er ook geld bij hoort.
Het lijkt mij een goede zaak dat te
betrekken bij de verdere ontwikke–
ling. In mijn eerste termijn heb ik al
gezegd: wanneer ik het zelf veroor–
zaak, dan moet ik daar alert op zijn
en wanneer anderen dat veroorzaken,
zal ik er alert op zijn en zullen zij
daarop worden aangesproken.
Vervolgens kom ik te spreken over
het drempelbedrag. Straks kom ik
terug op de vraag van mevrouw
Doelman die absolute duidelijkheid
wil opdat zij weet wat zij haar fractie
moet adviseren. Waarom hecht ik nu
zo aan het drempelbedrag? Zou ik zo
gehecht hebben aan het drempelbe–
drag wanneer op dit moment geen
enkele gemeente ervan zou afwijken?
Ik denk dat ik in die situatie de

overwegingen van de indieners van
het amendement ter zake gemakke–
lijk zou hebben kunnen volgen.
Edoch, ik noem de argumenten die ik
al in eerste termijn heb verwoord.
a. Op grond van het inkomensbe–
leid acht ik een zekere eigen ruimte
voor bijzondere noodzakelijke kosten,
te weten ƒ 177, zeer redelijk te
reserveren.
b. Ik vind dat een drempelbedrag
zodanig laag moet zijn dat de
gemeenten en de rijksoverheid bij het
tot stand brengen van algemene
voorzieningen er rekening mee
houden dat die voorzieningen ook
toegankelijk zijn voor mensen met
een minimum-inkomen, zo mogelijk
zodanig dat laatstgenoemden
daarvoor geen beroep moeten doen
op de bijstandswet. Ik verwijs in dit
verband naar de tabel eigen bijdra–
gen kinderopvang en de eigen
bijdragen gezinsverzorging.
c. Conform de wet is de gemeente
verplicht de kosten van bijzondere
bijstand te vergoeden. Wanneer
daarin een kan-bepaling wordt
opgenomen zal de druk op de
gemeente, dan wel op de buurge–
meente om hetzelfde te doen, om af
te zien van het drempelbedrag
gigantisch vergroot worden, juist ook
omdat op dit moment compensatie
van het drempelbedrag, niet
gedeclareerd bij Sociale Zaken maar
vanuit eigen fondsen, wel voorkomt.
In financiële zin zouden de gemeen–
ten hierdoor een onaanvaardbaar
risico krijgen opgelegd. Alleen al het
vervallen van het huidige drempelbe–
drag zou neerkomen op een bedrag
in de orde van grootte van 30 mln.
Daar komt nog bij dat aangezien ik
geen reden zou zien om bij afschaf–
fing van het drempelbedrag, ook niet
voor kleinere bedragen te compense–
ren, het bedrag alleen maar hoger zal
worden. Alles overwegend en met
alle begrip voor de invalshoek die
anderen kiezen, ben ik van mening
dat het uitermate verstandig ware
het drempelbedrag dat thans in mijn
wetsvoorstel staat, daar mooi te
laten staan. Ik kan mij wel voorstellen
dat wij in het kader van de door velen
gevraagde evaluatie nagaan hoe een
en ander heeft uitgewerkt.
De heer Schoots vraagt zich dan
wellicht af wat er dan moet gebeuren
met dat ene apert zielige geval.
Welnu, juist deze regeling voor
bijzondere bijstand biedt zoveel
andere mogelijkheden. Ik noem de
borgtocht bij schuldsanering en
eventueel de mogelijkheid om een

gebruiksgoed om niet toe te kennen.
Wat dat betreft ben ik er dus van
overtuigd dat ook met de bestaande
wettelijke mogelijkheden die
uitzonderlijk zielige situatie, waarin
echt alles bij elkaar komt, op te
lossen is. Als het alleen om een
drempelbedrag gaat onder het motto
"mensen van boven de 65 jaar horen
geen drempelbedrag te hebben" of
iets dergelijks, dan acht ik dat een
categorale of brede benadering die
absoluut niet kan. Voor een individu–
eel zeer incidenteel geval biedt de
bestaande wet met drempelbedrag
naar mijn overtuiging voldoende
mogelijkheden.
Mevrouw Schimmel heeft ge–
vraagd waarom het drempelbedrag
in de bijstandswet is geïndexeerd.
Dat is gebeurd omdat het in de
bijstandswet gaat om een grens,
waar beneden men geacht wordt om
zonder problemen zelf nog te kunnen
reserveren voor bijzondere noodzake–
lijke kosten. In de Algemene arbeid–
songeschiktheidswet betreft het een
eigen bijdrage die in de wet vastligt.
Of die eigen bijdrage zo blijft, is een
beslissing die de wetgever moet
nemen. In de bijstandswet is die
gewoon geïndexeerd, omdat daar
geen sprake is van een eigen
bijdrage, maar van een bepaalde
grens, waar beneden men geacht
wordt bij een normaal uitgavenpa–
troon op minimumniveau die rek te
hebben.
Mevrouw Doelman heeft nog
gevraagd hoe het zit met het
vermogen. Het BLD is losgelaten. Dat
betekent dat B en W wel de mogelijk–
heid hebben om gedeeltelijk af te
zien van het volledig betrekken van
het vermogen.
De heer Linschoten heeft gespro–
ken over een nieuw persbericht. Ik
stel voor om, wanneer de maatregel
in de voorlichting komt, duidelijk in
het persbericht te zetten dat
deelneming aan scholing in sommige
omstandigheden via de bijzondere
bijstand kan worden vergoed,
bijvoorbeeld als het gaat om
bijzondere noodzakelijke kosten voor
iemand die niet aan de arbeidsmarkt
kan deelnemen of waarvoor een
drempelbedrag geldt. Als de
betrokkene om goede redenen
deelneemt aan beroepsgerichte
scholing, ook al is zij of hij nog niet in
staat de arbeidsmarkt te betreden,
kan dat worden gestimuleerd door er
geen extra kosten aan te verbinden.
Ik ben de heer Linschoten dankbaar
voor het feit dat hij er nogmaals op
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heeft geattendeerd dat men alert
moet zijn op indirecte financiering
vanuit andere bronnen van scholings–
voorzieningen. Het is inderdaad nooit
de bedoeling dat anderen scholen
opzetten die men vooral financiert via
de Indirect bron van de bijstandcliën–
ten, die via de bijstand betalen.
Over het amendement op stuk nr.
1 5 heb ik al gezegd dat het mij geen
wijsheid lijkt.
Bij de motie op stuk nr. 16 maakte
de heer Linschoten de vriendelijke en
politieke opmerking dat als ik er
wellicht zelf niet meer ware of
wellicht mijzelf zou opvolgen, maar
dat is nooit zeker, het toch verstan–
dig was dat zulks voor de opvolger
zwart op wit staat. Ik zag aan de
ondertekening dat de Kamer ook niet
zeker is of zij dat zelf in de gaten kan
houden. Ik weet niet of dat iets zegt
over de eigen aanwezigheid van de
kamerleden die de motie getekend
hebben. Ik kan mij voorstellen dat,
aangezien wij het allemaal belangrijk
vinden dat er een evaluatie komt,
waarbij ook de rechtsgelijkheid een
belangrljk punt van beoordeling is,
het een goede zaak is dat wij het
vastleggen. Immers, wij weten
inderdaad nooit wie na de volgende
verkiezingen, op welk moment dan
ook, nog in deze groene bankjes of
achter deze tafel zitten.
Mevrouw Schimmel heeft een
motie ingediend, waarin zij de
regering verzoekt om via de VNG te
wijzen op het nut van het opstellen
en publiceren van eigen gemeentelij–
ke richtlijnen — ik ben die weg reeds
gegaan en zal ik graag nog eens gaan
— en om zelf voorlichting te (doen)
verzorgen omtrent de mogelijkheden
van bijzondere bijstand. Ik heb al
gezegd: zie onze ondersteuning via
het voorlichtingscentrum sociale
verzekering. Wat is er dan ook tegen
deze motie? Wellicht is ze zelfs een
extra ondersteuning voor de VNG om
dit punt nogmaals met de gemeenten
te bespreken. Misschien kunnen wij
dan straks genieten van allemaal
spontaan ontstane beleidsplannen.
Dat zou ons allen toch zeer welkom
zijn. De moties zie ik dus als een
ondersteuning, maar het amende–
ment vind ik een onverstandige
aanvulling op het wetsvoorstel.
Ik moet nog even ingaan op de
kredietbank. Waarom moet de
kredietbank worden ingeschakeld bij
borgstelling. Waarom gaat het bij
borgtocht? Borgtocht kan op grond
van lid 2, onder a, worden verleend
als een schuldsaneringskrediet niet
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wordt toegekend vanwege een te
beperkte kredietwaardigheid. Ik
koppel de borgstelling met nadruk
aan de gemeentelijke kredietbank,
omdat in artikel 5 van de Wet op het
consumentenkrediet — die naar ik
aanneem op 1 januari 1992 in
werking treedt — de gemeentelijke
kredietbank meer bevoegdheden
wordt toegekend op het gebied van
sociale kredietverlening dan andere
banken. Bij deze wet hebben wij het
wijs geacht alleen de gemeentelijke
kredietbank de mogelijkheid te geven
onderpanden te accepteren. De
gemeentelijke kredietbank kan
hierdoor meer zakelijke zekerheden
vragen dan een commerciële bank. In
een situatie waarin de kredietwaar–
digheid beperkt is, is de GKB veel
beter in staat een goed integraal
schuldsaneringsplan te maken. Er
wordt altijd gezocht naar een
oplossing voor de gehele problema–
tiek en niet alleen naar een partiële
oplossmg, die voor een bank toevallig
interessant kan zijn. Het getuigt naar
mijn mening van grote wijsheid om
hetgeen wij in de Wet op het
consumentenkrediet hebben gesteld
ook op dit wetsvoorstel van toepas–
sing te verklaren. Dit betekent een
beperking van een dergelijke
borgtocht bij schuldsanering tot de
gemeentelijke kredietbanken.
Ik wijs erop dat de commissie–
Mijnsen in verband met de faillisse–
mentswetgeving geen duidelijke
uitspraak doet over de vraag wie het
schuldsaneringskrediet moet
begeleiden of als bewindvoerder
moet optreden. De commissie
spreekt in dit verband echter wel
haar voorkeur uit voor de GKB. De
Wet gemeenschappelijke regelingen
maakt het gemeenten mogelijk met
andere gemeenten een oplossing te
vinden in het geval er witte vlekken
zijn. Voorzitter! Voor mij staat de
rechtszekerheid van personen die
een schuldsanering nodig hebben
centraal. Het lijkt mij dan ook niet
verstandig om andere banken dan die
worden genoemd in de Wet op het
consumentenkrediet hierbij te
betrekken. Wij zullen hier ongetwij–
feld op terugkomen naar aanleiding
van het rapport van de commissie–
Mijnsen over het faillissement van
het individu.
Voorzitter! Ik hoop dat ik alle
vragen heb behandeld. Mocht dit niet
het geval zijn, dan ben ik ervan
overtuigd dat zij over twee jaar — of
misschien wel eerder — bij de

Grote efficiency-operatie/afslanking
rijksoverheid

behandeling van de herinrichting
Algemene bijstandswet terug zullen
komen.
De voorzitter: Ik geef het woord aan
mevrouw Brouwer ter intrekkking van
een amendement.
Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Voorzitter! Het gaat om mijn
amendement op stuk nr. 13 over het
drempelbedrag. Ik heb het amende–
ment van de heer Schoots ter zake
medeondertekend en dat kan gezien
worden als een vervanging van mijn
amendement.
De voorzitter: Aangezien het
amendement-Brouwer (stuk nr. 13)
is ingetrokken, maakt het geen
onderwerp van beraadslaging meer
uit.
De algemene beraadslaging wordt
gesloten.
De voorzitter: Ik stel voor, af te zien
van artikelsgewijze behandeling en
morgen na de lunchpauze te
stemmen.
Daartoe wordt besloten.
Aan de orde is:
- het debat inzake de uitgangs–
punten grote efficiency-operatie
en nabeschouwing afslanking
van de rijksoverheid (19827, nr.
75, en 21835)
De voorzitter: De fracties van CDA,
PvdA en VVD hebben elk tien
minuten spreektijd en de overige
fracties vijf minuten.
De beraadslaging wordt geopend.

D
De heer Linschoten (VVD):
Mijnheer de voorzitter! Wij hebben
een jaar geleden voor de eerste keer
met déze minister over de tweede
voortgangsrapportage inzake de
afslanking hebben gesproken. Hoe is
het dan mogelijk dat de derde
voortgangsrapportage er zo uitziet?
Het ging om de effecten op de
personeelsopbouw. De trap zou van
bovenaf worden schoon geveegd.
Het ging om de kwaliteitsverbetering
en om de wijze waarop het flanke–
rend beleid vorm had gekregen. Er
zijn ook vragen gesteld over de aard
van de maatregelen die ter invulling
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van de taakstelling zijn genomen in
het geval de personele taakstelling
niet was gehaald.
Voorzitter! Ik heb in die discussie
aan het adres van deze minister
zoveel vragen gericht, dat dit in het
debat leidde tot de opmerking dat
een dwaas veel meer dingen zou
kunnen vragen dan tien wijzen op dat
moment konden beantwoorden. Wij
waren het met elkaar eens dat deze
minister op dat moment niet zo
verantwoordelijk was voor het beleid,
omdat dit alles te maken had met
haar voorgangers. Zij beloofde echter
beterschap. Zij vond zelf ook dat er
op het punt van het informeren van
de Kamer een belangrijke bijdrage op
kwalitatief gebied te leveren was.
Voorzitter! Wij hebben nu de derde
voortgangsrapportage ontvangen van
de minister. Ik lees daarin dat met
betrekking tot de belangrijke
aspecten, het effect op organisatie–
en personeelsopbouw, de kwaliteits–
verbetering, de wijze waarop het
flankerend beleid vorm heeft
gekregen en de aard van de maatre–
gelen die ter invulling van de
taakstelling worden getroffen, het
beeld ten opzichte van de tweede
voortgangsrapportage niet wezenlijk
is veranderd.
Voorzitter! Hoe is het mogelijk? De
Kamer heeft een– en andermaal
duidehjk gemaakt dat het materiaal
wat gepresenteerd was, onvoldoende
was om een behoorlijk beeld te
geven van wat er daadwerkelijk
gebeurde. Ik herhaal dit. Het is het
laatste wat ik er in deze discussie
over zeg. Het brengt mij echter wel
tot een conclusie met betrekking tot
de nieuwe operatie, waarmee deze
minister wilde gaan starten, toen zij
zelf aantrad als bewindsvrouwe op
Binnenlandse Zaken: de Operatie
grote efficiency.
Voorzitter! Als het om die operatie
gaat, is er heel weinig waarover wij
vandaag kunnen praten. Er is wel
heel veel over geschreven en er is
heel veel over uitgelekt, maar wij
hebben nog niets. De minister is nu
anderhalf jaar bezig. Ik vraag haar
hoe het komt dat wij nog niets
hebben. Door wie wordt zij tegenge–
werkt? Zijn er misschien onvoldoende
plannen ontwikkeld?
Het is allemaal begonnen met een
afspraak in het regeerakkoord: een
taakstelling van 300 mln. De
secretarissen-generaal maakten
vervolgens duidelijk dat dit onmoge–
lijk was en dat de taakstelling
gehalveerd zou moeten worden,
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wilde de operatie haalbaar zijn.
Vervolgens heeft de minister de
taakstelling financieel en qua
reikwijdte enorm uitgebreid, maar er
zijn nog steeds geen plannen. Er zijn
wel nieuwe ambtenaren bijgekomen
in 1991. De motie van de coalitie–
partners is in de Kamer in december
in stemming gekomen. Hierin werd
gezegd: wij bevriezen het aantal
ambtenaren en in 1991 komen er
geen ambtenaren bij. Ik stel vast dat
deze motie in de praktijk niet wordt
uitgevoerd. Met andere woorden:
slechte informatie over de derde
voortgangsrapportage, afspraken in
een regeerakkoord, een uitbreiding
van die afspraken in de Tussenbalans
en verder wachten, maar geen
voorstellen, terwijl het aantal
ambtenaren in Den Haag uitbreidt.
Voorzitter! Dit stelt de VVD-fractie
teleur. Wel zijn er in deze periode
twee belangrijke stukken verschenen,
die alles te maken hebben met dit
dossier: het ARD-advies en het
CEC-advies. Ik wil, bij gebrek aan
enig voorstel van de minister en bij
gebrek aan enig discussiepunt in de
discussie, een paar vragen aan de
minister voorleggen over deze
stukken.
Het ARD-advies is een procedureel
voorstel. Gaat het kabinet dit
procedurele voorstel geheel volgen?
Wat vindt de minister van de
passages in het ARD-advies, die
enige nuancering aanbrengen met
betrekking tot de vraag of efficiency–
verbetering, bezuinigingen en
kwaliteitsverbetering, naast elkaar
kunnen bestaan en elkaar niet bijten?
Met betrekking tot de opmerkingen
dat de beoogde efficiency-opbrengst
niet op korte termijn kan worden
gereaiiseerd, heb ik de volgende
vragen. Hoe verhoudt dit zich tot de
besluitvorming van het kabinet
rondom de Tussenbalans? Deelt de
minister de ARD-opvatting dat het
hier zou moeten gaan om een
eenmalige operatie?
Voorzitter! Wat vindt de minister
van de definitie van de Operatie
grote efficiency, zoals die wordt
gesuggereerd door de ARD? Wat
vindt de minister van de verdeling
van de opbrengst die de ARD
adviseert: 40% voor het kabinet en
60% voor de departementen?
Overigens spreekt de ARD over de
noodzaak om meer gericht incentives
in te bouwen in het beleid, blijkbaar
omdat de departementen anders niet
tot goede voorstellen kunnen komen.

Hoe staat het hiermee en hoe kijkt de
minister hier zelf tegenaan?
Voorzitter! Het CEC-rapport dat
naast het ARD-advies is verschenen,
geeft aan dat er inderdaad belang–
rijke besparingsmogelijkheden zijn in
termen van efficiency in de totale
collectieve sector. Ik hoef de cijfers
hier niet te herhalen, want die zullen
de woordvoerders bekend zijn. Het
gaat om enkele miljarden. Het gaat
zelfs om meer dan het kabinet in de
Tussenbalans heeft geaccepteerd, zij
het dat het Centraal planbureau en
ook de CEC de opmerking hebben
gemaakt: als je dat doet, hou er dan
niet alleen rekening mee dat je dan
goede plannen moet hebben, maar je
zult er ook rekening mee moeten
houden dat het totale effect morgen
nog niet is gerealiseerd. Je hebt daar
dus enige tijd voor nodig.
Voorzitter! Wat is de positie van de
minister? Ik heb al gezegd dat deze
wat wankel is. Na anderhalf jaar nog
niks aan concrete voorstellen op
tafel. Wij hebben vorig jaar nog
gesproken over de vraag of inder–
daad de tussenstap van advisering
door topambtenaren zou moeten
worden gevolgd of niet. Ik stel vast
dat het beleid van de minister op dit
punt de facto heeft geleid tot een
situatie waarin 1991 op het punt van
de uitvoering een verloren jaar is. Ik
zou haast zeggen: dat hebben de
topambtenaren dan alvast weer
binnen, dat hebben zij gerealiseerd,
en dat had eigenlijk niet mogen
gebeuren. Wat er wel is gebeurd,
hetgeen ook te maken heeft met de
positie van de minister, is een
uitbreiding van de operatie naar de
gehele collectieve sector. Wat de
positie van de minister wel bepaalt, is
de koppeling aan een aantal dossiers
die bij de Tussenbalans op tafel zijn
gelegd en een verbreding en een
verhoging van de financiële taakstel–
ling. Voorzitter! Het spreekt voor
zichzelf dat de VVD-fractie de
minister wil steunen daar waar het
die nuancering van haar positie
betreft, maar er moeten wel snel
plannen op tafel komen. Geen
woorden, maar daden. Ik heb al
vastgesteld dat, ondanks alle
afspraken en discussies over
afsianking en efficiencyverbetering,
het aantal ambtenaren in Den Haag
gewoon blijft stijgen, en dat mag niet
gebeuren.
Voorzitter! Ik kom op mijn laatste
opmerking. De rapportage van de
opeenvolgende bewindslieden van
Binnenlandse Zaken over de afslan–
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kingsoperatie is bedroevend
geweest. De Kamer heeft onvoldoen–
de inzicht gehad en heeft ook nu na
de derde voortgangsrapportage
onvoldoende inzicht in een aantal
belangrijke aspecten die bij de
operatie aan de orde zijn. Dat mag bij
deze nieuwe operatie niet gebeuren.
Ik kondig dan ook alvast maar aan
dat de VVD-fractie van mening is dat
de grote efficiency-operatie als een
groot project in het kader van de
Commissie voor de rijksbijdragen
moet worden beschouwd. Zij zal dan
ook door de Kamer op het punt van
de uitvoering - dus niet alleen op
het punt van de beleidsontwikkeling
- op de voet moeten worden
gevolgd om precies te weten, niet
alleen wat er op papier staat en wat
uit de statistieken blijkt, maar ook
wat er op de werkvloer en achter de
diverse bureaus in Den Haag wel of
niet gebeurt.
De heer Paulis (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Ik heb begrepen dat de
VVD-fractie van oordeel is dat het
kabinet tot nu toe niet al te voortva–
rend te werk gaat, maar heeft die
grote efficiency-operatie bij zijn
fractie wel die prioriteit die de heer
Linschoten ons doet vermoeden? Ik
herinner eraan dat ik eind vorig jaar
in deze Kamer heb gevraagd om op
zo kort mogelijke termijn na het
Kerstreces te discussiëren over de
uitgangspunten van de grote
efficiency-operatie. Wij hadden de
regering dan heel nadrukkelijk
kunnen aanspreken op wat wij vinden
dat er moet gebeuren en ook op de
wijze waarop en het tempo waarin.
Hij heeft daar niet aan meegewerkt.
Integendeel, hij heeft die discussie
geblokkeerd. Het verbaast mij dan
dat hij nu zo tegen de regering
optreedt.

zeggen dat ik in november of
december gezellig had moeten
praten over de uitgangspunten en de
procedure, maar wij willen daden
zien van dit kabinet. Over die daden
willen praten en die willen wij
beoordelen. Daar gaat het om en dat
is de kern van mijn betoog.
Eerlijk gezegd, hoopte ik dat dit
ook de toon van zijn betoog hier zou
zijn geweest. Hij is degene geweest
die in december namens zijn fractie
heeft gezegd: denk erom, ondanks
wat er in de begroting staat: geen
ambtenaren erbij in 1991. Dat
gebeurt nu toch. Hij is degene
geweest die vorig jaar heeft gezegd:
is het nu wel verstandig om tijd te
rekken. Hij heeft gezegd: wij wachten
nog even op het ARD-advies. Maar
minister, zo stelde hij als woordvoer–
der van de CDA-fractie, dan ook heel
snel beslissingen en maatregelen.
Wij zijn inmiddels een jaar verder,
en dan nu nog eens alleen maar gaan
praten over uitgangspunten en
procedures? Neen, eerst daden,
maatregelen, en dan een discussie.
De heer Paulis (CDA): Voorzitter! Ik
kan daar heel kort over zijn. Ook de
heer Linschoten spreekt over een
majeure operatie. Het was van
buitengewoon groot belang om te
bespreken op welke wijze de Kamer
zich voorstelt om daaraan vorm en
inhoud te geven. In een brief heeft de
regering gezegd, in april of eerder
met concrete voorstellen te komen.
In januari hadden wij daarover
concreet kunnen praten. De heer
Linschoten heeft eigenlijk de druk
van de ketel afgehaald, en dat is een
heel slechte zaak.

de VVD commentaar op geven.
Praten over uitgangspunten en
procedures en dergelijke is altijd een
prachtige "escape" in de politiek,
maar dat is een station dat wij naar
mijn idee al voorbij zijn. Ik verwijt niet
alleen de minister, maar ook de
regeringsfracties dat zij het kabinet
onvoldoende gedwongen hebben om
tijdig met verantwoorde maatregelen
te komen en dat wij vandaag — net
zo goed als in november en decem–
ber, toen ik inderdaad geen behoefte
had aan een debat - een debat
voeren over niets. Het is een debat
over iets wat nog moet komen. Dat
kan heel interessant zijn, maar
desalniettemin is het een debat over
niets en daar is de heer Paulis mede
verantwoordelijk voor.
De heer Paulis (CDA): De heer
Linschoten had beter van zijn
spreektijd af kunnen zien.
De heer Linschoten (VVD): Dat had
in elk geval het nadeel gehad dat ik
de heer Paulis niet duidelijk had
kunnen maken welke verwljten wij
ook zijn fractie maken.

D

De heer Linschoten (VVD):
Mijnheer Paulis! Ik wil helemaal niet
praten over uitgangspunten. Ik wil
praten over concrete voorstellen. Ik
wil praten over het invullen van de
300 mln. die in het regeerakkoord
zijn opgenomen. Wij kunnen nog
anderhalf jaar doorgaan met het
praten over uitgangspunten, over de
opzet, over de procedure en noem
maar op. Het gaat er echter om —
dat is overigens niet alleen bij dit
dossier aan de orde - dat dit kabinet
onvoldoende, en in dit geval zelfs
helemaal niet, komt met concrete
plannen en invullingen. Voorzitter! De
heer Paulis kan dan wel tegen mij

De heer Linschoten (VVD): Als de
heer Paulis eens kijkt naar wat er in
het laatste anderhalf jaar is gebeurd,
kan ik me voorstellen dat er op het
punt van de uitbreiding in de richting
de rest van de collectieve sector
eerst wat denkwerk verricht moet
worden, want dat is tijdens de
discussies over de Tussenbalans niet
in optima forma gebeurd. Maar zelfs
van het bedrag van 300 mln. —
daartoe bent u meer dan anderhalf
jaar geleden in het regeerakkoord
gecommiteerd — weet ik en de rest
van Nederland nog steeds niet hoe
dat moet worden ingevuld. En dan
zeg ik heel hard tegen de heer Paulis:
gaat u nu maar eerst eens vertellen
hoe u die afspraak, die anderhalf jaar
geleden al gemaakt is, waarmaakt.
Dan zal ik daar namens de fractie van

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Sinds enkele kabinetten
terug de conclusie werd getrokken
dat de rijksoverheid corpulent was
geworden, zijn wij nu aan de derde
vermageringskuur toe. De -2%-operatie moest op korte termijn resultaat
opleveren en was beleidsarm. De
afslankingsoperatie beoogde een
kleinere en betere overheid, maar de
minister erkent dat de departemen–
ten ook bij deze operatie vooral de
kaasschaaf hebben gebruikt. Daar
word je misschien wel wat slanker
van, maar niet beter. Bij de grote
efficiency-operatie moet dit anders
worden. Nu wordt vanuit concrete
taken en taakvervulling gestreefd
naar verbetering. En dat is ook de
juiste volgorde. Maar de taakstelling
is inmiddels zo omvangrijk geworden
dat de effectuering hoe dan ook diep
zal ingrijpen in de functionering van
de rijksdienst. Over het laatste
onderwerp heeft de Raad voor het
binnenlands bestuur recent nog
geadviseerd.
Hoe verhoudt de grote efficiency–
operatie zich tot de reorganisatie van
de rijksdienst? De grote efficiency–
operatie zie ik als het hart van de
maatregelen om te komen tot een
ook financieel gezonde overheid. Als
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Schutte
deze operatie onvoldoende zou
opleveren, tast dit de geloofwaardig–
heid van het gehele kabinetsbeleid
aan. Een kabinet dat er niet in slaagt,
zijn eigen apparaat op orde te krijgen,
ondermijnt het politieke recht om
bijvoorbeeld de koppelingen ter
discussie te stellen.
Interessant is de tweedeling die is
aangebracht tussen de te onderzoe–
ken onderwerpen. Op het gebied van
horizontale coördinatie en overlap–
pingen valt zeker een en ander te
verbeteren en te bezuinigen. Maar
als wij het hebben over overlappin–
gen, denk ik in het bijzonder ook aan
overlappingen tussen Rijk en
provincie, zoals ik eerder aangegeven
heb. Worden de rijksheren in de
regio ook op hun blijvende noodzaak
getoetst? Het gaat bij mij om meer
dan inspecties en bijzondere
opsporingsdiensten in het kader van
de Wet op de economische delicten.
De categorie voorstellen voor
departementale onderzoeksprojecten
roept bij mij vragen op. Opvallend is
allereerst hoe groot het aandeel van
de verzelfstandiging van taken hierbij
is. Nu kan verzelfstandiging heel
zinvol zijn, maar leidt dit per saldo
wel tot een kleinere overheid, of tot
minder lasten voor de overheid? Ik
zie zaken als verzelfstandiging en
privatisering graag los van de
onderhavige operatie, willen wij niet
de kans lopen, aan het eind daarvan
te moeten constateren dat "grote
efficiency-operatie" gewoon een
andere naam was voor verzelfstandi–
ging en privatisering.
Verder valt op dat de voorstellen
van de departementen zo bekend
voorkomen. Ik lees bijvoorbeeld iets
over lump-sum-financiering bij
onderwijs, decentralisatie van
volkshuisvesting, infrastructuurfonds
en dergelijke: allemaal plannen die al
geruime tijd bestaan, soms zelfs al in
voorstellen aan de Kamer zijn
verwerkt of door de Kamer zijn
aanvaard en nu weer als onderzoeks–
voorstellen worden gepresenteerd.
Aan dat soort dubbeltellingen
hebben wij natuurlijk nlets. Wil de
grote efficiency-operatie een impuls
betekenen voor een kleinere en
betere overheid, dan zullen nieuwe
voorstellen op tafel moeten komen.
Ik neem dan ook aan dat er na de
brief van 20 december 1990,
waaraan ik deze voorbeelden
ontleen, een tweede selectie van
kansrijke onderwerpen is gemaakt.
Kan daarvan al een indruk worden
gegeven?

Tweede Kamer

Wellicht kan dan ook een relatie
worden gelegd met een andere grote
operatie, namelijk de heroverweging
van het subsidiebeleid. Een groot
probleem bij bezuiniging op subsidies
was tot nu toe dat te veel incidentele
voorstellen werden gedaan, met het
voorspelbare gevolg dat belangheb–
benden, hun organisaties en hun
relaties in de Kamer zich onbillijk
behandeld voelden en niet zelden
met succes in verzet kwamen. Een
systematische toetsing op nut en
noodzaak vormt een veel betere
basis om en in financiële en in
personele zin tot ombuigingen te
komen. De lijst met posterioriteiten,
die elke SG moet maken kan hiervoor
een goed hulpmiddel zijn.
In antwoord 31 wordt erop
gewezen, dat elk departement zijn
eigen methode kan kiezen om
voorstellen te genereren. Is deze
vrijheid niet te groot, als ze ook
inhoudt een mogelijkheid van keuze,
bijvoorbeeld verzelfstandiging van
bepaalde taken of afstoting van
andere taken? Moet de ministeriële
commissie hier niet meer sturend
optreden?
Terugblikkend op de afslankings–
operatie, valt het op, dat de lagere
functies meer dan evenredig
afgeslankt zijn. Hoewel dit niet in
overeenstemming is met de bedoe–
ling, dat de trap van bovenaf
geveegd zou worden, verwondert het
mij niet. Het past bij de algemene
tendens van accentverschuiving naar
hogere beloning, al dan niet als
gevolg van verhoging van kwaliteits–
eisen. Op zichzelf is het terecht dat
de tekorten, die hierdoor op de
taakstellingen ontstonden door de
desbetreffende departementen
werden gecompenseerd. Maar zeer
onbevredigend is, dat de regering
een antwoord schuldig moet blijven
op de vraag, waar de compensatie
tot een bedrag van 50 mln. precies
gevonden is. Geantwoord wordt: in
overleg met Financiën zijn afhankelijk
van de specifieke mogelijkheden per
departement oplossingen gevonden.
Op die manier wordt het budgetrecht
wel aangetast.
Ten slotte wil ik graag mijn
instemming betuigen met betrekking
tot de rijkswachtgeldregelingen bij de
heroverwegingsoperatie. Een
verdubbeling van het aantal wacht–
gelders in drie jaar tijd doet de vraag
rijzen, of deze regeling nog wel aan
haar doelstelling beantwoordt.

Grote efficiency-operatie/afslanking
rijksoverheid
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Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Mijnheer de voorzitter! Over de grote
efficiency-operatie wordt nu een jaar
gesproken. In die tijd is de betekenis
ervan aanzienlijk gewijzigd. Het is een
bonte verzameling van doelstellingen
geworden, die echter op alle fronten
nog volledig in daden moet worden
omgezet. Financiële bezuinigingen:
600 mln., afslanking van het
ambtelijk apparaat, reductie subsi–
dies en een fikse decentralisatie.
Gezien de grote financiële problemen
van het Rijk, kan mijn fractie voor de
intensivering van de operatie wel
begrip opbrengen. De kwaliteitsver–
betering dreigt echter meer en meer
ondergeschikt te worden aan de
overige doelstellingen. Hoe denkt de
minister dat te voorkomen?
De generieke afslankingstaakstel–
ling draagt bij aan de beeldvorming
van de overheid als een trage, nog
steeds in eigen vraatzucht stikkende
holle bolle Gijs, die nu gedwongen
wordt zich echt in te snoeren. De
overheid in de beklaagdenbank en in
het kielzog daarvan de ambtenaar als
karikatuur. Het wordt haast "ratten,
kakkerlakken en ambtenaren",
sneerde een van hen mij in het oor.
Het is wat overdreven, maar
negatieve beeldvorming werkt in de
publieke opinie snel door. Zie alleen
al de sterk verminderde toeloop bij
de bestuurskundige studierichtingen.
Volgens D66 wordt het apparaat in
de verkeerde hoek gedrukt. Het was
niet zozeer de overheid, die zichzelf
stuk vrat, maar vooral de politiek, die
steeds meer vroeg. Het overtollig vet
is er zeker aan de onderzijde wel
afgesneden in de afgelopen jaren. De
afslanking kreeg ook iets van knijpen
in een fietsband: het werk bleef,
maar werd uitbesteed of externe of
interne krachten, bureaus en/of
diensten werden ingehuurd.
Ondanks het tweesporenonderzoek
van de derde voortgangsrapportage,
waarvoor op zichzelf waardering,
blijkt het inzicht op dit terrein nog
uiterst onvolledig. De conclusie van
het kabinet, dat het uitwijkgedrag
geen grote vlucht heeft genomen,
wordt door die rapportage dan ook
absoluut niet gedragen. Het is
hooguit wishful thinking.
De begrotingsvoorschriften zullen
nu worden aangepast om wat meer
zicht op de zaak te krijgen. Kan
daarmee ook een gedegen beleidse–
valuatie in gang worden gezet,
waarop de Algemene Rekenkamer
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Scheltema-de Nie
aandringt? Het lijkt mij hard nodig,
gezien de totale mist, waarin wij
thans zitten. Is de minister bereid
daartoe het een en ander in gang te
zetten over enige tijd?
Voor de fractie van D66 staat het
als een paal boven water, dat een
verdere afslanking alleen mogelijk is,
als daar een vermindering van
overheidstaken tegenover staat. Zo
niet, dan komt de kwaliteit van de
overheid in het geding. Er zullen dus
moeilijke politieke keuzen moeten
worden gemaakt. Het wachten maakt
het probleem alleen maar groter. In
december bereikte ons enig departe–
mentaal voorwerk, dat zelfs niet
toereikend was om de beperkte
bezuinigingstaakstelling van 300 mln.
waarte maken. Onder leiding van de
SG's werken departementen nu aan
voorstellen voor een reductie van
10% op het personeelsbudget. De
brief van 16 april spreekt daarover.
Maar hoe verhoudt dit percentage
zich tot de 20% a 30% waarover in
de brief van 2 oktober nog wordt
gesproken? Heeft het kabinet wat
meer richting gegeven dan blijkt uit
de brief van 16 april? Met de heer
Pont — ik verwijs naar het Capitool
van 17 maart jongstleden — is mijn
fractie van mening dat je het
apparaat niet volledig mag laten
"zwemmen". Hoe ziet volgens het
kabinet een efficiëntere, kwalitatief
betere overheid er nu uit? Heeft het
daar nu wat meer ideeën over dan
enkele maanden geleden? Of moeten
wij misschien toch iets meer naar
Zweden kijken? Hoe denkt het
kabinet een scheefgroei in de
organisatie te kunnen voorkomen, als
het ene departement gaat verzelf–
standigen, het andere privatiseren en
het derde de kaasschaaf hanteert?
Ik kom nu bij de decentralisatie.
Het is mijn fractie niet duidelijk hoe
het uitgangspunt dat 60% van de
bespaarde apparaatskosten per
departement zelf mag worden
aangewend — ik wijs op de brief van
2 oktober — zich verhoudt tot de
belofte bij de Tussenbalans dat 75%
van de decentralisatiebesparingen
ongeclausuleerd, dus ook de
besparingen op de centrale appa–
raatskosten, aan de betrokken
medeoverheden toekomen. Hoe staat
het overigens met die decentralisa–
tieplannen? Benaderen de voorstellen
reeds de vereiste 7 mld. tot 14 mld.,
of moeten VNG en IPO daar nog
aanzienlijk aan bijdragen? Wanneer
krijgen wij op dit punt meer duidelijk–
heid?

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Het is een
gevaarlijke ontwikkeling wanneer de
kwantiteit, met name financiële
aspecten, zouden gaan heersen over
de kwaliteit. Het mag dan ook niet zo
zijn dat discussies over wat genoemd
wordt "de Haagse bureaucratie"
uitsluitend betrekking hebben op het
aantal ambtenaren dat er is. In de
afslankings– en efficiency-operaties
moet de kwaliteit van de overheid
centraal staan.
Wordt er wel voldoende gedacht
over oorzaken van de groei van de
overheid? Neemt de overheid niet te
gemakkelijk taken op zich en vragen
burgers niet te makkelijk zaken van
de overheid die zij zelf mogelijk ook
kunnen regelen? En lopen ook politici
niet te hard wanneer zij naar
aanleiding van ontwikkelingen in de
samenleving direct aan de regering
vragen om maatregelen te nemen?
Kortom, een fundamentele bezinning
en enig zelfonderzoek zijn op hun
plaats. Wordt daar voldoende

aandacht aan besteed in de discussie
over de afslanking? In de stukken van
de minister over dit onderwerp
overheerst naar onze waarneming
toch te veel het kwantitatieve aspect:
aantallen ambtenaren, mogelijke
bezuinigingen. Pas wanneer duidelijk
is welke taken de overheid dient uit
te oefenen en welke niet, dient de
vraag gesteld te worden hoe taken zo
effeciënt mogelijk uitgevoerd kunnen
worden.
Het stellen van een streefgetal
inzake het aantal ambtenaren kan op
zichzelf natuurlijk een stimulans zijn
om een proces van efficiëntieverbe–
tering op gang te brengen. Zoals de
Algemene rijksdienst in zijn voorstel
schrijft, dient dit echter als rekenmo–
del gebruikt te worden en niet als
bepaling van de uiteindelijke
opbrengst en de verdeling daarvan.
Is de minister het met deze stelling
eens?
Voor het terugbrengen van het
aantal rijksambtenaren gelden enkele
opties: decentralisatie naar gemeen–
ten en provincies, functionele
decentralisatie, verzelfstandiging,
privatisering. In de brief van de
minlster van 20 december jongstle–
den worden met name verzelfstandi–
gingen genoemd bij de voorstellen
voor departementale onderzoekspro–
jecten. Waar het gaat om verzelf–
standiging en functionele decentrali–
satie bestaat overigens nog wel eens
spraakverwarring. De volgende week,
voor zover wij weten, wordt daar in
de Kamer verder over gesproken.
Hopelijk brengt dat debat meer
eenduidigheid in deze begrippen.
Belangrijk is in ieder geval dat bij
verzelfstandiging de overheid zelf
niet wordt afgeslankt.
Verzelfstandigde lichamen of
lichamen van functionele decentrali–
satie blijven — dat moet duidelijk zijn
— binnen de overheidssfeer. Het
vervangen van rijksambtenaren door
een even groot aantal ambtenaren in
zelfstandige bestuursorganen is dan
ook geen vermindering, maar alleen
een verschuiving van personeel. Is de
minister het daarmee eens? Worden
de zogenaamde "verschoven
ambtenaren" wel meegeteld bij de
taakstelling van de grote efficiency–
operatie?
Wanneer het om verzelfstandiging
gaat, moet ertegen worden gewaakt
dat het centrale overheidslichaam
niet afslankt, terwijl daaromheen
weer allerlei uitstulpsels gaan
ontstaan. Een grote hoeveelheid
zelfstandige bestuursorganen roept
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Voorzitter! Ervaringen in het
bedrijfsleven en bij de overheid,
bijvoorbeeld in Engeland — ik duid
op de inkrimpingen tijdens de
periode Thatcher — maken één ding
duidelijk: een grote afslankingsopera–
tie werkt alleen als er eenduidig
gerichte zware politieke druk is en als
iedereen tegelijkertijd over de
gevoelige streep getrokken wordt.
Vanuit die invalshoek is het van
belang dat alle departementen
tegelijkertijd hun voorstellen
inzenden. Is dat gelukt? En zo neen,
welke departementen reageerden
nog niet? Is de minister bereid de
Kamer de departementale voorstellen
te doen toekomen, opdat wij niet
alles uit de krant moeten lezen? Het
lijkt mij dat een politiek commitment
van deze Kamer bij de weging van de
departementale voorstellen uitermate
belangrijk is. Op dat punt sluit ik mij
aan bij het betoog van de heer
Linschoten, die dit project ook op de
voet wil volgen. Graag verneem ik
hierover dus wat meer duidelijkheid
van de bewindsvrouwe.
Tot slot. Zou het niet het overwe–
gen waard zijn, de creativiteit extra te
stimuleren door ook enkele onafhan–
kelijke generalistische deskundigen,
bijvoorbeeld oud-bewindslieden, te
laten adviseren? Een andere kijker
biedt wellicht aanvullende vergezich–
ten.

D
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Van der Vlies
al snel de vraag op of voldoende
samenhang en eenheid in het beleid
kunnen worden gehandhaafd.
Wanneer die gaan ontbreken zijn wij
nog verder van huis. Onze voorkeur
gaat dan ook uit naar of territoriale
decentralisatie of privatisering, in een
totaal kader van reorganisatie
rijksdienst en verbetering van
doelmatigheid, inzichtelijkheid en
toegankelijkheid van het openbaar
bestuur.
Privatisering komen wij echter in
de voorstellen van de minister
nauwelijks nog tegen. Alleen de
leningen voor de studiefinanciering,
de inrichtingen voor ter beschikking
gestelden en justitiële jeugdinrichtin–
gen worden genoemd. Over het
eerste heeft de Raad van State een
negatief advies gegeven. Het tweede
onderwerp behoort naar onze
mening juist typisch tot de over–
heidstaak. Wij zouden er dan ook bij
de minister op willen aandringen, dat
bij de grote efficiency-operatie meer
aandacht wordt besteed aan de
mogelijkheid van privatisering. Is het
nog altijd zo dat over die efficiency–
operatie nog voor de aanstaande
zomer concrete voorstellen aan de
Kamer zullen zijn voorgelegd, zoals
een van de laatste stukken van de
minister ons meldde?
Niet alleen door afstoting van
taken, maar ook door een andere
werkwijze zal de afslanking gestalte
kunnen krijgen. Het inbrengen van
meer marktgerichte elementen in de
overheidssector zelf zou op zichzelf
geen kwaad kunnen, zij het dat de
taak van de overheid anders is dan
die van het bedrijfsleven. Zorgvuldig–
heid, rechtszekerheid van de burger
en rechtsgelijkheid stellen nu een
keer duidelijk grenzen. Wat dat
betreft, zijn pleidooien voor een
overheidsfunctioneren volgens
marktprincipes niet altijd even
fortuinlijk, dan wel perspectiefrijk.

De heer Leerling (RPF): Voorzitter!
In dit debat gaat het weer eens om
maatregelen die ertoe moeten leiden,
dat het overheidsapparaat wordt
gesaneerd. De RPF-fractie steunt om
meer dan een reden het streven op
zichzelf. Ik onderstreep echter
nogmaals, dat een dergelijke operatie
alleen zinvol en perspectiefvol is, als
de overheid bereid is tot een
principiële herbezinning op de taken
die zij moet uitvoeren, voor mijn part
de kerntaken.

De vraag aan de minister is heel
concreet of het kabinet een dergelij–
ke herbezinning wil uitvoeren en, zo
ja, welke criteria daarbij worden
gehanteerd. Naar onze wijze van zien
kunnen niet louter en alleen budget–
taire problemen het kabinet drijven
tot het inkrimpen van het ambtena–
renbestand. Dat is een opportunis–
tisch beleid. Is de minister dat met
mij eens?
Nu de afslankingsoperatie moet
overgaan in de grote efficiency-ope–
ratie is het misschien goed, nog eens
na te gaan wat die afslanking precies
heeft opgeleverd. De Kamer is
daarover herhaaldelijk gerapporteerd,
waarvoor dank. De voorganger van
de minister heeft steeds gesteld dat
de afslankingsplannen volgens
schema verliepen. Maar is het juist
dat nu moet worden geconcludeerd,
dat de voornemens van het vorige
kabinet met de afslankingsmaatrege–
len niet zijn gehaald en het aantal
ambtenaren eerder is gestegen dan
afgenomen? Hoe geloofwaardig is de
overheid dan nog?
Kan de minister ook zeggen in
welke opzichten de afslankingsopera–
tie niet aan de verwachtingen heeft
voldaan? Is in voldoende mate
duidelijk waarom het project niet een
onverdeeld succes was? Zijn hieruit
misschien lessen te trekken in
verband met de efficiency-operatie?
Intussen gaat de afslankingsopera–
tie over in de grote efficiency-opera–
tie. Ik heb het onderscheid tussen
beide altijd wat gekunsteld gevon–
den. In de beantwoording van de
vragen over deze materie schreef de
minister in november van het vorig
jaar, dat beide operaties elkaar qua
doelstelling niet veel ontlopen. Het
ging en gaat om kwaliteits– en
efficiencyverbetering bij de rijksover–
heid. Een verschil zou alleen zijn
gelegen in de methodiek en de
aanpak. Misschien wil de minister
eens aangeven waar na verbreding
van de grote efficiency-operatie nu
exact het principiële onderscheid
tussen "afslanking" en "grote
efficiency" ligt. Is alles overziende
het verschil vrijwel alleen terug te
vinden in het woordgebruik?
Hoe het ook zij, de fractie van de
RPF bepleit al jaren een kleinere,
slachtvaardige overheid Een kleinere
overheid en een betere overheid, zo
was de slogan van het vorige kabinet.
Prima! Maar op welke schaal mikt het
kabinet dan? Wij weten dat het
overheidsapparaat in vergelijking met
het begin van de jaren zeventig

explosief is gegroeid. Wij moeten
ons de vraag stellen, in hoeverre die
groei noodzakelijk en onvermijdelijk is
geweest. Naar mijn oordeel is veruit
het grootste deel van de groei een
bewuste politieke keuze geweest bij
het uitbouwen van de verzorgings–
staat en de daaruit voortvloeiende,
toenemende overheidsbemoeienis.
Erkent de minister dat feit? Moeten
wij ons op enigerlei wijze richten op
de omvang van het overheidsappa–
raat van ongeveer twintig jaar
geleden? Ik hoop dat de minister
hierop een duidelijk antwoord wil
geven.
Kort voor het aantreden van dit
kabinet heeft de huidige minister van
Economische Zaken, de heer
Andriessen, in een rede voor de Vrije
universiteit gepleit voor een ingrij–
pende sanering van het overheids–
apparaat, waarbij de overheid zich
beperkt tot kerntaken. Het woord
"kerntaken" is regelmatig teruggeko–
men. Maar nog nooit is mij duidelijk
geworden, of het kabinet de
gedachte van de heer Andriessen
heeft overgenomen en nu in praktijk
probeert te brengen. Kan de minister
daar opheldering over geven?
De RPF-fractie heeft reeds bij de
behandeling van de Tussenbalans
grote vraagtekens gezet bij de
haalbaarheid van het huidige, op
zichzelf zeer ambitieuze project van
de grote efficiency-operatie, te meer
omdat de beoogde bezuinigingen als
een hard gegeven zijn ingeboekt in
het kader van het saneren van de
overheidsuitgaven. Het gaat om een
bedrag van ongeveer 1 mld. in 1994.
Ook voor 1991 zijn er al bedragen
ingeboekt. Hoe staat het nu concreet
met de uitwerking? Ligt het in de
rede, te veronderstellen dat de
taakstelling op dit punt echt wordt
nagekomen? Wij beschikken namelijk
niet over informatie waaruit wij
kunnen afleiden dat dit het geval is.
Ik ben benieuwd hoe de grote
efficiency-operatie zich momenteel
per departement ontwikkelt. Elk
departement heeft reeds een aantal
suggesties voor die operatie gedaan.
Sommige daarvan zijn zonder twijfel
eerder bruikbaar en sneller uitvoer–
baar dan andere. Welke criteria zijn
er bij het opstellen van de voorstellen
gehanteerd? Bestond daarover
eensgezindheid bij de secretarissen–
generaal? Zoiang een echte visie op
de wezenlijke taak van de overheid
ontbreekt, zal het niet meevallen om
alles op één lijn te krijgen.
De fractie van de RPF meent dat

Tweede Kamer

Grote efficiency-operatie/afslanking
rijksoverheid

7 mei 1991
TK 77

D

77-4354
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Mevrouw Quint-Maagdenberg
(PvdA): Mijnheer de voorzitter! De
wereld om ons heen verandert
voortdurend èn in een snel tempo.
Op alle terreinen worden mensen die
verantwoordelijkheid dragen,
geconfronteerd met de noodzaak om
autonome veranderïngsprocessen in
de samenleving te vertalen in ander
en volkomen nieuw beleid. Tevens
zien zij zich genoodzaakt, hun
organisatie of bedrijf zodanig te
veranderen dat deze beter toegerust
is voor de toekomst, een toekomst
die wèl al begonnen is en geheel
eigen en nieuwe eisen stelt. Ook de
rijksoverheid is zo'n organisatie. Zo'n
veranderingsproces veroorzaakt veel
pijn.
De sociale vernieuwing maakt
duidelijk hoezeer de bestaande
rijksoverheid kan frustreren en
blokkeren! Al vaker is getracht die
overheidsbureaucratie te verminde–
ren of minimaal in toom te houden.
Echter met weinig succes! Steeds

viel te constateren dat die overheid
uitdijde en moeilijk in beweging was
te krijgen, als het erom ging om
zichzelf wezenlijk te veranderen. En
nu opnieuw zal een uiterste krachts–
inspanning geleverd moeten worden
om een nieuwe operatie uit te voeren
die wel als uitkomst zal moéten
hebben: een kleinere flexibel
opererende efficiënt en effectief
werkende overheid. De samenleving
smeekt erom. Van alle mislukte
pogingen valt een en ander te leren,
bijvoorbeeld dat je niet alléén de
kikkers om hun mening moet vragen
als je van plan bent om de sloot te
dempen!
De minister heeft behalve met een
efficiency-operatie ook nog te maken
met de decentralisatie van rijkstaken
naar lagere overheden. In dat licht is
tevens de nota Besturen op niveau
aan de orde. De taakstelling voor de
minister in het kader van de grote
efficiency-operatie, door de Tussen–
balans verdubbeld, kan gelegd
worden naast de taakstelling van de
decentralisatie. Daar gaat het om
zo'n 550 mln. En om het nog
gecompliceerder en moeilijker te
maken is er ook nog een taakstelling
van ruim 0,25% van de loonkosten in
1991, nog behorend bij de kleine
efficiency-operatie. De plannen
hiervoor moeten nog per departe–
ment worden ingevuld en zullen
gerealiseerd worden via personeels–
reductie. Bovendien is er ook nog
een vergrote vacaturekorting met een
taakstelling van zo'n 0,3% — de
plannen hiervoor moeten ook nog
gemaakt worden - en zal de
overheid ziekteverzuim en arbeids–
ongeschiktheid terug gaan dringen.
Ook hiervoor geldt een taakstelling
van zo'n 150 mln. en ook hier zullen
de plannen nog gemaakt moeten
worden.
Achter deze optelsom van
taakstellingen is er dan ook nog een
immer voortgaand proces van de
Europese eenwording met veel
gevolgen voor de departementen. In
deze race, voorzitter, die nu en in de
komende jaren gereden moet worden
onder leiding van de minister van
Binnenlandse Zaken, zullen de
veertien departementen gestimuleerd
moeten worden om als paarden in
één span onder leiding van één
menner de finish te halen. Zou de
minister ons uiteen kunnen zetten
hoe zij deze hels moeilijke klus denkt
te kunnen uitvoeren?
Met haar in oktober verschenen
derde voortgangsrapportage over de

afslankingsoperatie heeft de minister
van Binnenlandse Zaken een periode
afgesloten die hoofdzakelijk werd
gekenmerkt door bezuinigingen door
middel van het hanteren van de
kaasschaaf. Aan deze periode van
bezuiniging zijn enige conclusies te
verbinden volgens de minister. Zij
stelt onder andere dat het meest, en
meer dan evenredig, bezuinigd is op
het uitvoerend vlak. Dat betekent dat
daar waar het rechtstreekse contact
met de burgers plaatsvindt de
grootste klappen gevallen zijn.
Bovendien blijkt dat onevenredig veel
banen verdwenen zijn in de lagere
functiegroepen. Een en ander leidt
tot een beeld dat veel weg heeft van
een afslankingsoperatie die vooral de
basis van de piramide heeft ver–
smald. Een piramide die niet op een
stevig, breed fundament kan rusten
kiept vroeg of laat om. Bij alle
toekomstige initiatieven moet daarop
gelet worden.
In haar verslag gaat de minister
ook in op het gebruik van externe
krachten. Het verheugt ons dat zij
uitspraken heeft gedaan die er toe
zullen leiden dat in de begroting bij
elk beleidsterrein opgenomen wordt
om welk bedrag het gaat en waarom
en waartoe er besloten is over te
gaan tot het uitbesteden van
werkzaamheden. Het gaat hier om
grote bedragen waarover voortaan
dus duidelijkheid verwacht kan
worden.
Gezien de doelstellingen van de
regering om de rijksoverheid en de
overige onderdelen van de collectie–
ve sector fors te doen inkrimpen, is
de volgende vraag aan de orde. Hoe
laat de doelstelling om de overheid
om te vormen tot een efficiënter
geheel, zich koppelen aan een op
voorhand aangegeven besparing?
Vanaf nu tot 1994 zullen in totaal
zo'n kleine 12.000 arbeidsplaatsen
bespaard moeten worden. Ik wil de
minister vragen, ons te informeren
over de ontwikkelingen die momen–
teel gaande zijn op de departemen–
ten. Blijkt uit de voorstellen die tot nu
toe zijn voorgelegd dat de twee
doelstellingen zich laten koppelen?
Hebben alle departementen hun
voorstellen al bij haar op tafel
gelegd? Mijn fractie vindt het
ongewenst als de burger onevenre–
dig de dupe zou worden van een
overhaast handelen om te komen tot
een kleinere, flexibele overheid. Over
het exact invullen van de bezuiniging
heeft de minister gezegd, ons over
enige tijd te zullen informeren.
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de overheid zich moet beperken tot
die taken die de individuele burgers
en de samenlevingsverbanden waarin
burgers leven en werken, niet op
verantwoorde wijze kunnen uitvoe–
ren. Heel duidelijke taken zijn
bijvoorbeeld, dus ik ben niet volledig,
de rechtsbescherming, de beveiliging
tegen buitenlandse agressie en het
doen uitvoeren van publieke werken.
Daarentegen staan wij zeer kritisch
tegenover de grootschalige over–
heidsbemoeienis bij de volkshuisves–
ting, het welzijnswerk en delen van
de sociale zekerheid. Ik geef toe, dat
dit zeer grofmazig is, maar het gaat
er mij om, de richting te bepalen.
Er is wel eens een tijd geweest
waarin men het toenmalige departe–
ment van CRM wilde opheffen. Daar
was zeker wat voor te zeggen. Moet
het kabinet in het kader van de grote
efficiency-operatie niet veel meer
met dit soort gedachten gaan werken
dan met het al of niet schrappen van
wat deeltaken en met schaafopera–
ties?
Ik zie dat ik mijn spreektijd
overschrijd. Ik mag nu dus nog maar
één zin uitspreken. De voorstellen
gaan bijvoorbeeld ook over de
verzelfstandiging van het gevange–
niswezen. Daar heb ik toch principië–
le bezwaren tegen, gezlen de
specifieke taak van justitie inzake de
rechtshandhaving. Dat is exclusief
een taak van de rijksoverheid.

D

77-4355

Quint-Maagdenberg
Hieromtrent wil ik haar dan ook
vragen of de departementale
voorstellen al gereed zijn voor
besluitvorming in de ministerraad en
wordt de Kamer daarover in juni of
juli inderdaad geïnformeerd? Kan de
minister uitleggen hoe het komt dat
wij wel intussen via de pers over
allerlei plannen informatie krijgen?
Wij hopen dat bij het onderzoeken
van mogelijkheden voor verzelfstan–
diging bedacht wordt dat verzelfstan–
diging niet altijd tot kostenbesparing
leidt. Politieke controle kan boven–
dien slechts verminderd worden,
indien allereerst politieke besluitvor–
ming heeft plaatsgevonden over
welke zaken die politieke controle
minder relevant is. Met andere
woorden, welke taken behoeven
gerichte controle en welke niet? Nu
reeds, maar zeker in de komende
jaren, zal een goed personeelsmana–
gement blj de overheid een voor–
waarde zijn om de kwaliteit van het
apparaat te verbeteren. Het perso–
neelsmanagement zal in de operatie
een belangrijke rol moeten spelen.
Gelukkig wordt er, zo blijkt uit de
brief van de minister van 11 decem–
ber 1990, volgens een nieuwe
aanpak gewerkt ten opzichte van
mogelijk te ontslaan of te herplaatsen
ambtenaren. Ik doel hier op het
zogenaamde interdepartementale
herplaatsingsbeleid. Ikzou de
minister willen vragen: ligt het in de
bedoeling, dit instrument ook te
gebruiken in het kader van de grote
efficiency-operatie? Wij dringen er
bovendien bij de minister op aan, een
uiterste inspanningsverplichting aan
te gaan om te voorkomen dat tot
gedwongen ontslagen moet worden
overgegaan. Er zijn mogelijkheden,
zowel intern en dus interdepartemen–
taal als door decentralisatie en
outplacement, om mensen op een
goede wijze aan een andere baan te
helpen. Het is noodzakelijk dat
personeelsdiensten van de departe–
menten in nauwe onderlinge
samenhang werken. Alleen dan lijkt
het mij mogelijk dat via instrumenten
als functioneringsgesprekken en
loopbaanplanning met daarbij
behorende scholingstrajecten, tot
uitruil van personeelsleden kan
worden gekomen, zowel binnen de
verschillende diensten als tussen de
departementen. Zoveel mogelijk dient
voorkomen te worden dat er grote
uitstroom optreedt naar de wachtgeld–
regeling of het sociale beleidskader.
De aantallen in dezen van de
afgesloten afslankingsoperaties

spreken voor zich. Er worden nu
enige miljoenen uitgegeven aan deze
regelingen.
Een ander aandachtspunt binnen
het proces op de departementen is
de noodzakelijke cultuurverandering.
Er zal een werksfeer moeten komen
waarin men zich uitgedaagd voelt om
initiatief te nemen, om actief
betrokken te zijn bij het werk dat men
doet, waarbij men zich niet gehinderd
voelt door overbodige bureaucrati–
sche spelregels. Een dergelijke
cultuurverandering zal gedurende het
gehele proces een duidelijke rol
moeten blijven spelen en niet
verward mogen worden met
structurele veranderingen. Extra
aandacht vraagt ook de aanpassing
van het apparaat aan de Europese
ontwikkelingen, waarbij scholing/trai–
ning en buitenlandse stage van groot
belang zijn. Zijn de kosten die
daarmee samenhangen verdiscon–
teerd in de financiële taakstelling? En
kan de minister duidelijkheid
verschaffen over de gevolgen voor
de departementen en hun personeel
van de steeds verdergaande
ontwikkelingen van het Europese
integratie en de omvangrijke
Europese regelgeving?
Mijnheer de voorzitter! Ook de
onderste lagen van de ambtelijke
organisatie moeten betrokken
worden bij en geïnformeerd worden
over de voorstellen die via de
ambtelijke top en vandaar naar de
zogenaamde visitatiecommissie en
vervolgens naar de ministeriële
commissie efficiencybevordering
gaan. Immers, als het draagvlak
groot is, kan men grote inzet
verwachten. Men moet op alle
niveaus overtuigd zijn van de
noodzaak. Kan de minister ons in dit
verband informeren over het
functioneren van de visitatiecommis–
sie tot nu toe? Voldoen de afgespro–
ken procedures en bevoegdheden
van het project management en de
visitatiecommissie?
Een zaak waarover mijn fractie
bijzonder bezorgd is, geldt het
positieve-actiebeleid. Graag krijg ik
van de minister de verzekering dat
ook bij deze operatie de emancipatie–
doelstelling binnen de departemen–
ten minimaal gehandhaafd blijft, met
het accent op het in dienst houden
van vrouwen en de doorstroming van
hen naar hogere functies. Opleiding
en scholing ingebed in loopbaanplan–
ning zijn hiervoor geschikte instru–
menten.
Ik keer terug naar de voor ons

Mevrouw Quint-Maagdenberg
(PvdA): Dat zal ik doen!
Ik kom bij het wetgevingsproces.
Als u het mij toestaat, voorzitter, zal
ik daarover nog kort iets zeggen. Ik
pleit ervoor dat bij wetsvoorstellen
van de kant van de regering meer
dan nu het geval is, wordt gelet op
de uitvoeringsaspecten van de
gewenste wetgeving. Er zou naar
onze opvatting meer aandacht
moeten worden besteed aan de
organisatorische gevolgen van de
uitvoering, alvorens de finale
besluitvorming in het wetgevings–
proces plaatsvindt. Er moet kunnen
worden afgewogen of bijvoorbeeld
de met de uitvoering samenhangen–
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liggende stukken. Ik ben het eens
met de minister als zij zegt dat van
de volgende elementen moet worden
uitgegaan:
a. nut en noodzaak van de taken, per
departement en vervolgens van de
rijksoverheid, moeten worden
vastgesteld. Het is een politieke
keuze van regering en parlement om
te bepalen wat de kerntaken zijn;
b. de uitvoering moet doelmatig zijn;
c. er moet een goed produkt
geleverd worden.
Per departement wordt, uitgaande
van deze drie elementen, een
taakstellend programma ontwikkeld.
Het is vervolgens aan de minister om
de voorstellen naar de Kamer te
sturen.
Voorzitter! Op verzoek van de
minister en met instemming van de
Kamer heeft de ARD advies uitge–
bracht over methode en procedure
ter realisering van de benodigde
efficiencyverbetering. Het kabinet
heeft er uitdrukkelijk voor gekozen
géén derden in te schakelen bij het
genereren van deze voorstellen. Dit
legt dus een zware verantwoordelijk–
heid bij de departementen zelf.
Gezien onze bezwaren tegen de
toenemende neiging om bij proble–
men externen in te schakelen, geven
wij vooralsnog de minister het
voordeel om met een goede uitkomst
van de operatie te komen.
Ook ik zie het rode lampje
branden, voorzitter. Ik bemerkte toen
ik de lijst bekeek, dat er plotseling
mogelijkheden waren om meer
spreektijd te hebben.
De voorzitter: Neen, dat was een
spontane gedachte van de inschrij–
vers zelve, maar daarmee nog geen
regulier besluit. Als u uw betoog wilt
afronden, wordt dat op prijs gesteld.

77-4356

Quint-Maagdenberg
de kosten in een gewenste verhou–
ding staan tot het nagestreefde doel.
Het is de burger, de klant, die een
duidelijke verbetering zal moeten
kunnen merken. Dat geldt met name
voor diegenen die bijzonder afhanke–
lijk zijn van een goed functionerende
overheid. En dat zijn over het
algemeen niet de sterksten in deze
samenleving.

De heer Paulis (CDA): Voorzitter!
Volgens de derde voortgangsrappor–
tage afslanking 1989 kunnen wij
gelukkig constateren dat de gestelde
doelen betreffende de volumever–
mindering, de financiële opbrengst
en de kosten van het flankerend
beleid redelijk gehaald respectievelijk
niet al te zeer overschreden worden.
Gaarne spreek ik op deze plaats onze
waardering uit voor de inzet van de
ambtenaren. Voor de implementatie
van het beleid van regering en Kamer
zijn een loyale opstelling en mede–
werking van het hele overheidsperso–
neel een absoluut vereiste.
Wij staan op het punt om de
afslanking af te ronden en over te
gaan op de grote efficiency. Toch
kan dit nog niet het laatste debat zijn
over de afslanking. Wij willen in de
loop van 1991 samen met de
minister de definitieve balans
opmaken. Ik ga ervan uit dat dit ook
haar intentie is. Ik ben blij dat het
kabinet besloten heeft tot een
onderzoek naar de wachtgeldregelin–
gen bij de overheid in het kader van
de heroverwegingsprocedure van de
begrotingsvoorbereiding 1992. Bij
het voor deze zomer gehouden
overleg over het overheidspersoneel
sprak ik reeds mijn bezorgdheid
hierover uit. Ik wijs op de brief aan de
minister die wij vandaag in afschrift
hebben ontvangen van de christelijke
centrales voor overheidspersoneel,
waarin zij hun grote zorg uitspreken
over het sociaal beleidskader bij de
grote efficiency. Ik verzoek de
minister om daaraan in haar beant–
woording aandacht te schenken.
Verhelderend is het onderzoeks–
verslag inzake de inzet van externe
krachten binnen de rijksdienst. Tegen
de achtergrond van het fors geste–
gen aantal uitzendkrachten rijst de
vraag, waarom men niet al veel
eerder voor tijdelijke voorzieningen
ambtelijk personeel met een tijdelijk
dienstverband of personeel met een
arbeidsovereenkomst heeft aange–
steld, aangezien dit beduidend

De heer Paulis (CDA): Dan moet u
blijven luisteren.
Er gaat een systematische
heroriëntatie van het takenpakket van
de centrale overheid plaatsvinden.
Dat is een heel belangrijke zaak. De
CDA-fractie is blij dat de regering het
belang hiervan onderlijnt door de
instelling van een ministeriële
commissie efficiencyverbetering
onder leiding van de minister-presi–
dent zelf en met de minister van
Binnenlandse Zaken als roerganger
respectlevelijk coördinator. De
CDA-fractie heeft er waardering voor

dat haar suggestie om de ARD in te
schakelen om een gedegen advies
voor te bereiden, door de regering is
overgenomen. Het schip begint, zij
het langzaam, onder stoom te
komen. Hlerbij hebben ook de
secretarïssen-generaal hun aandeel
geleverd, waarvoor onze dank. Het is
van groot belang dat de politieke en
ambtelijke leiding van ieder ministe–
rie zich betrokken voelt bij de
doelstellingen van de grote efficien–
cy. Maar niet alleen de top moet
doordrenkt zijn van de noodzaak van
heroriëntatie en aanpassing. Dit
moet zich doorzetten tot de ambte–
naren veertiende categorie. In de
Dode Zielen van Gogol vormen zij de
basis van de bureaucratie.
De gemaakte afspraken met de
secretarissen-generaal, zoals
neergelegd in de brief van 2 oktober
1990, spreken ons op hoofdlijnen
aan. Ik doel dan op:
a. het selecteren per departement
van kansrijke onderwerpen die ten
minste 20 tot 30% van de begroting
beslaan;
b. een afweging van de kosten
tegenover de maatschappelijke
baten;
c. het in beeld brengen van overlap–
pingen tussen departementen;
d. de voorstellen voorleggen aan een
breed samengestelde visitatiecom–
missie.
Ook hetgeen vermeld wordt over
de opbrengsten en de besteding
daarvan, lijkt mij een verstandige
benadering, zij het dat ik de gedane
raming nog niet als hard zou willen
beschouwen.
De brief van de minister is kort, het
overgelegde advies van de ARD is
veel uitvoeriger en is bovendien goed
leesbaar en to the point. Enkele
punten die na lezing in mijn geheu–
gen zijn blijven hangen, noem ik.
1. De kost gaat voor de baat uit.
Vandaar een opbrengstenraming aan
het eind van de rit en niet van jaar tot
jaar.
2. Geheel of gedeeltelijke overlap
in taakuitoefening kan door herschik–
king van taken worden opgeheven.
Dit betekent dat minder ambtenaren
hetzelfde werk kunnen doen.
3. Terugdringing van de bureaucra–
tie staat centraal.
4. Het beëindigen van taken op
basis van posterioriteitenstelling
moet mogelijk zijn, waarbij de
essentiële voorzieningen voor
burgers en bedrijven niet ter
discussie staan. Dit houdt a contrario
in dat niet-essentiële voorzieningen
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goedkoper is. Bij de rapportage over
1990 zullen wij zeker weer aandacht
aan dit punt schenken. Ik heb er
begrip voor dat het gepresenteerde
beeld niet op alle punten eenduidig
en volledig valide is als gevolg van
het feit dat de administratieve
organisatie en de inrichting van de
financiële en andere administraties
bij de ministeries op een aantal
punten niet aansluiten bij de
vraagstelling die nu op tafel ligt. Mag
ik aannemen dat eraan gewerkt
wordt, dat in de toekomst volledige
en eenduidige informatie wordt
verstrekt over uitzendkrachten?
Het lijkt, wat de afslanking betreft,
bijna een wolkenloze hemel. Na
lezing van de antwoorden op vragen,
gesteld tijdens het mondeling overleg
van 28 november 1990, moet ik
echter helaas constateren dat de
lucht toch nog gaat betrekken. De
doelstelling om het aantal begrotings–
plaatsen per ultimo 1990 terug te
brengen tot 146.000 is niet gehaald.
De minister heeft niet tijdig de
waarschuwende vinger jegens haar
collega's opgeheven. Zij dient dus bij
de grote efficiency nog een vuiltje op
te knappen. Zo meteen zullen wij
haar hiertoe een passend instrument
aanreiken.
Dan komen wij op de grote
efficiency als zodanig. De kaasschaaf
wordt opgeborgen, het lancet ligt op
de operatietafel. Het confectiepak
gaat de kleerkast in en de maatkleer–
maker wordt in ere hersteld. De
frontale aanval op de bureaucratie
wordt ingezet.
De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! De heer Paulis gaat nu zo
snel, maar zoëven zei hij dat hij de
minister een passend instrument
gaat aanreiken om het allemaal voor
elkaar te krijgen. Dat prikkelt mijn
nieuwsgierigheid. Wat gaat hij
aanreiken?

77-4357

Paulis
voor burgers en bedrijven dus wel ter
discussie staan. Bij essentiële
voorzieningen zal de wijze van
uitvoering zowel vanuit een oogpunt
van kosten als vanuit een oogpunt
van dienstverlening bespreekbaar
moeten zijn.
Er dienen prioriteiten en posteriori–
teiten te worden gesteld. Consequent
dient te worden nagegaan welke
oude taken voor nieuwe ingewisseld
kunnen worden. Oud hout moet
gewoon gesnoeid worden. Bovendien
zal naar de opvatting van de CDA–
fractie een zwaar accent moeten
worden gelegd op het in elkaar
schuiven van overlappende afdelin–
gen en beleidsterreinen en zal een
forse interdepartementale herverka–
veling moeten plaatsvinden. Uit–
gangspunt hierbij zouden in de ogen
van de CDA-fractie de navolgende
hoofdbeleidsterreinen kunnen zijn:
bestuur, veiligheid, sociale zekerheid,
zorg, educatie, milieu en economie.
Deze systematische en fundamentele
aanpak moet leiden tot een betere en
kleinere overheid. Minder ambte–
naren zullen in de toekomst voor een
betere dienstverlening zorgen.
Teneinde te voorkomen dat onnodig
mensen uit de boot vallen bij deze
majeure operatie acht de CDA-fractie
het wenselijk om voor de duur van de
grote efficiency-operatie een
selectieve respectievelijk functionele
vacaturestop in te stellen. Gelet op
de verscheidenheid van de proble–
men zullen wij van plan tot plan
bekijken met welke scherpte dit
instrument gehanteerd moet worden.
Teneinde de minister in haar
ongetwijfeld goede intenties nog
meer te steunen, zullen wij, zulks
afhankelijk van haar antwoord in
eerste termijn, dit neerleggen in een
uitspraak van de Kamer.
Heel wezenlijk in dit kader is ook
het proces van verder dereguleren.
Er is toch nog meer winst te behalen
bij een verder saneren van de
specifieke uitkeringen. De grote
efficiency moet niet beperkt blijven
tot de rijksoverheid. Ik vraag de
minister om in overleg met gemeen–
ten en provincies te bezien hoe ook
daar tot een terugdringing van de
bureaucratie gekomen kan worden.
Wij hebben niet uitsluitend met
een technisch probleem te maken
maar ook met een cultuuromslag.
Wat betreft het technisch proces
gaan wij van een centraal sturings–
model meer en meer over tot de
concerngedachte met een zo groot
mogelijke eigen verantwoordelijkheid.

instantie gericht is op het verbeteren
van de efficiency en de effectiviteit
van de overheidsorganisatie, zal een
en ander bijna per definitie opbreng–
sten genereren. Met de ARD ben ik
van oordeel dat het gewenst is tot
enige vorm van taakstelling te komen
om de operatie het verwachte
resultaat te laten opleveren. Met de
gemaakte opmerkingen over de
De heer Linschoten (VVD): Dat zijn
investeringen en incentives stem ik
in. Ook ben ik het volstrekt eens met
allemaal prachtige verhalen, maar
de aanbeveling van de ARD, na
naturlijk ziet de minister die mogelijk–
besluitvorming in de ministerraad per
heden niet, omdat uw eigen fractie
voorstel een concreet plan te laten
de plannen van de staatssecretaris
uitwerken ten behoeve van de
van Sociale Zaken en Werkgelegen–
realisatie. Over de voortgang moet
heid op het punt van de reorganisatie
in de sfeer van de sociale verzekering dan natuurlijk regelmatig worden
gerapporteerd en overlegd in dit
omarmd heeft. Een echte efficiency–
operatie van het kabinet op dit punt
huis.
Op basis van de discussie die wij
is daardoor bijna tot een onmogelijk–
hebben gehad, koesterde ik de hoop
heid geworden. Het is dan ook wat
dat wij op 2 januari 1992 reeds de
raar dat u aan de minister vraagt om
trossen los zouden kunnen gooien.
op dat punt verder te gaan.
Blijkens de brief van de minister zal
op basis van de voorstellen in april
De heer Paulis (CDA): Ik ben het
1991 of zo mogelijk eerder in de
helemaal niet met u eens dat de
ministeriële begeleidingscommissie,
mogelijkheid om tot een behoorlijke
respectievelijk de ministerraad
efficiency-operatie te komen
worden vastgesteld welke van de
daardoor gecoupeerd zou zijn.
Integendeel.
voorgestelde complexe wijzigings–
voorstellen zullen worden voorbereid.
Thans leven wij al begin mei en ik
De heer Linschoten (VVD): Daar
heb nog steeds geen concrete
ben ik blij om. Ik wil u daarin graag
plannen gezien. In dat opzicht sluit ik
steunen. Misschien is het dan wel
mij bij een aantal andere sprekers
goed dat u eens met de leden van uw
aan: dit gaat mij te langzaam. Ik dring
fractie gaat praten die lid zijn van de
er bij de minister op aan om het
vaste Commissie voor sociale zaken
beslissingstijdstip zo veel mogelijk
en werkgelegenheid. Ik zie nu aan de
naar voren te halen. Laat zij alstu–
overkant ook knikkende hoofden. In
blieft in de discussie die wij thans
die commissie hoor ik namelijk
voeren, concreet duidelijk maken
andere geluiden van uw fractiegeno–
wanneer die plannen hier op tafel
ten dan die welke ik nu uit uw mond
liggen. Er mag geen jaar verloren
hoor.
gaan. Wij kunnen ons geen vertragin–
gen veroorloven.
De heer Paulis (CDA): Ik heb een
Ik wil nog een enkel woord wijden
vraag aan de minister gesteld. Ik
aan de financiële taakstelling en de
wacht haar antwoord af. Laat ik heel
Tussenbalans. Oorspronkelijk werd
eerlijk zeggen dat ik wel enig
300 mln. geraamd. Dat bedrag is in
vertrouwen heb in dat antwoord. Wis
de Tussenbalans opgehoogd tot 660
en waarachtig.
mln. Kan de minister dit nader
U ziet, mijnheer de voorzitter, wij
verklaren? Was de oorspronkelijke
beperken ons heel uitdrukkelijk en
raming natte-vingerwerk en is de
bewust niet tot de rijksoverheid in
engere zin. De CDA-fractie vraagt om bijgestelde taakstelling hard, of moet
ik het omgekeerde aannemen? Hoe
de bureaucratie op een zo breed
het ook zij: de regering heeft deze
mogelijk terrein aan te pakken. Heel
belangrijk is ook het verder terugdrin– taak op zich genomen en zal die waar
moeten maken. Wij zullen haar
gen van het aantal circulaires. De
beoordelen op haar daden.
staatssecretaris van Binnenlandse
Tot slot sta ik nog even stil bij de
Zaken heeft de zaak al opgeschoond
woorden van een gewezen secreta–
van 4000 tot 2500 circulaires. Wij
ris-generaal en wel die van VROM.
verwachten dat zij met een verdere
Met zijn stelling dat de grote
afbraak fors doorgaat.
efficiency de laatste kans is om iets
Hoewel deze operatie niet primair
gaat om ombuigingen maar in eerste
van gecoördineerd beleid tot stand te
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er afgeleide instellingen in de sociale
zekerheid, bijvoorbeeld die welke in
aanmerking komen voor een grote
efficiency-operatie. Ziet de minister
mogelijkheden om in overleg met
deze ook tot de collectieve sector
behorende instellingen een soortge–
lijk proces in gang te zetten?
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Paulis
brengen, zonder Berenschot of
McKinsey, ben ik het volledig eens.
Dit is een doordenkertje. Voorshands
ga ik ervan uit dat het kabinet met
voortvarendheid doet wat wij ervan
verwachten en dat wij het voluit
kunnen blijven steunen.
De heer Linschoten (VVD): Ik ben
niet zo goed in doordenkertjes. Kan
de heer Paulis een vertaling geven?
De heer Paulis (CDA): Wij zijn voor
de laatste keer bezig met intern orde
op zaken te stellen. Dat betekent dat
de rijksoverheid zelf met voorstellen
en uitwerkingen komt en die aan de
Kamer voorlegt. Wij zullen die dan
beoordelen, waarna ze uitgevoerd
zullen worden. U weet, mijnheer
Linschoten, dat verleden jaar door u
en anderen ervoor is gepleit om nu al
externe adviseurs in te schakelen. Op
grond van het feit dat ik geen jaar
wilde verliezen, heb ik ervoor gepleit
om het via de ARD te doen. Ik ben
blij dat wij die kant zijn opgegaan.
Dat kan het verlies inderdaad
beperken. Ik moet er wel heel
nadrukkelijk bij zeggen: this is the
last chance.

CDA-fractie had toch bij de algeme–
ne beschouwingen duidelijk kunnen
maken dat het afgelopen moest zijn
met het getreuzel. Geen woorden
maar daden! Die daden zijn er niet
gekomen en niet omdat wij hier in de
Kamer daar geen debatje aan hebben
gewijd, maar omdat het kabinet er op
zo korte termijn niet uit komt en
omdat u, als regeringspartij, die druk
niet voor de volle 100% op de ketel
legt. Die fout ligt dus niet bij de
Kamer. Verleden jaar zei u: dit is de
laatste kans. Nu zegt u weer: dit is de
laatste kans. Mijnheer Paulis, ik ben
bang dat wij in de loop van dit jaar
nog een keer een debat met elkaar
zullen voeren.
De heer Paulis (CDA): Ik heb gezegd
dat de zaak onder stoom dient te
komen. De minister zal ons duidelijk
vertellen wanneer wij buitengaats zijn
en welke koers wij varen. Dat
betekent heel concreet dat wij in de
loop van dit jaar, op basis van de
benadering die ik heb geschetst — ik
ga ervan uit dat de minister het eens
is met die richting — over een groot
aantal concrete zaken zullen praten.
Dat vertraging is ontstaan, verwijt ik
u. Ik heb er bij voortduring en
concreet op gehamerd dat die zaak
niet uitgesteld moest worden. U weet
net zo goed als ik hoe het werkt. U
weet ook hoe het in het ambtelijk
apparaat werkt. Op het moment dat
de Kamer punten laat liggen en geen
haast heeft, zegt men elders: men zal
het wel niet zo belangrijk vinden. Dan
gaat de uitschuifoperatie beginnen.
Daar hebben wij ons met kracht
tegen verzet en daar blijven wij ons
tegen verzetten.

getrouwd. Voor de daden is het
kabinet verantwoordelijk, maar dat is
de heer Paulis ook. Ik wijs hem er
alleen maar op, dat ik dit prachtige
verhaal van dit is de laatste keer al
voor de zoveelste keer heb gehoord.
De voorzitter: Uw interruptie is
duidelijk. De heer Paulis kan hierop
nog een maal reageren.
De heer Paulis (CDA): Mijnheer de
voorzitter!...
De voorzitter: Deze wanhopige
gebaren kunnen wij helaas in niet
woorden omzetten.

D

De heer Linschoten (VVD): De

De heer Linschoten (VVD): Dit is
werkelijk te dol voor woorden. Wat
gebeurde er aan het eind van het
jaar? Het kabinet is bezig 300 mln. in
te vullen, secretarissen-generaal
zeggen dat maar de helft verant–
woord is, de minister van Economi–
sche Zaken zegt dat het ambtenaren–
apparaat met meer dan 10% kan
worden afgeslankt en de minister laat
het verhaal uitlekken dat de hele
operatie wordt opgekrikt naar een
operatie van 3 mld. En een Kamer,
die alleen maar uit de kranten
verneemt welke ballonnetjes worden
opgelaten, moet dan op basis van die
ballonnetjes een discussie gaan
voeren, omdat de heer Paulis zelf
niet in staat is om binnen het kabinet
stoom op de ketel te houden. Neen,
mijnheer Paulis zo zijn wij niet

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! Dat de heer Linschoten en
de heer Paulis niet met elkaar
getrouwd zijn, is al een poosje
duidelijk.
De gedeeltelijk achter ons liggende
afslankingsoperatie kenmerkt zich
door het niet halen van de gestelde
kwantitatieve doelen, een uiterst
moeizaam verlopend herplaatsings–
beleid, waardoor een groot beroep
op kostbare wachtgeldregelingen
niet uit kon blijven, en gedeeltelijke
ontduiking van de afslankingsopera–
tie door verschillende vormen van het
inhuren van externe krachten. Dit
maakte dat in de soepele overgang
van afslankingsoperatie naar grote
efficiency-operatie velen meenden
een duit in het zakje te moeten doen
om nu maar eens ernst te maken met
de inkrimping van het personeelsbe–
stand van een zieke onderneming: de
rijksoverheid. Collega Wöltgens
kwam met een nagenoeg volledige
vacaturestop, maar de minister
kantte zich daartegen. Haar collega
Andriessen haalde haar echter weer
links in met zijn voorstel het aantal
rijksambtenaren met 10% te
verminderen. Zo hebben wij veel
voorstellen gezien.
Voorzitter! Ik vind dat de kwantita–
tieve benadering in de zin van
besparingen en vermindering van het
aantal mensen te veel aandacht
krijgt. De kwalititatieve benadering
blijft volstrekt onderbelicht. Vanuit
welke meer omvattende visie op de
taak van de rijksoverheid wordt nu
bepaald welke taken wel en niet door
de departementen behoren te
worden uitgevoerd? Deze vraag
behoort allereerst beantwoord te
worden. In een meer marktconforme
benadering wil ik de minister
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De heer Linschoten (VVD): Mijn
probleem met het verhaal van de
heer Paulis is niet dat het niet
buitengewoon krachtig klinkt, maar
wel dat hij het verleden jaar ook al
heeft gehouden. Toen zei hij: nog één
keer het rondje via de secretarissen–
generaal en volgend jaar moet het op
tafel liggen. Nu zijn wij een jaar
verder en er ligt nog niets op tafel,
althans geen beslissing van het
kabinet, en nu horen wij weer
hetzelfde verhaal, namelijk nog een
keer een gele kaart en dan moet het
gebeuren. Welk verhaal krijgen wij
volgend jaar te horen?
De heer Paulis (CDA): Oorspronke–
lijk heeft die grote efficiency eind
verleden jaar op de agenda gestaan.
Dat is toen, tot mijn grote ergernis,
week na week verschoven. Dat heeft
ertoe geleid dat ik eind verleden jaar
heb gezegd dat het onmiddellijk na
het kerstreces op tafel moest komen.
Dat had gekund en dat had gemoe–
ten, want dat had de druk op de ketel
gehouden en dat had ertoe kunnen
leiden dat de voorstellen thans ter
tafel zouden liggen. U heeft dat
echter gefrustreerd, mijnheer
Linschoten, en niemand anders.
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Rosenmöller
voorhouden dat dit in het bedrijfsle–
ven de eerste vraag is die opduikt bij
een reorganisatie. Les één is een
goed bedrijfsplan maken en dan ziet
men wel verder. Dat plan mis ik
echter volstrekt.
Grote efficiency-operatie in de zin
van decentraliseren van taken kan de
kwaliteit van de totale overheid,
zowel op landelijk, provinciaal, als
gemeentelijk niveau versterken. In
die zin steunt mijn fractie de
doelstelling te komen tot een
flexibele en doelmatige organisatie,
waarbij een aanslag op de bestaande
bureaucratie onvermijdelijk is. De
vraag is echter wat je aanricht in een
organisatie, die bij tijd en wijle al een
erg overspannen indruk maakt. Ik
denk aan het hoge ziekteverzuim als
gevolg van stress en te hoge uitstoot
naar de WAO. Moet je de oorzaak
van dat probleem niet eerst wegne–
men om te voorkomen dat je het
later, bij een overheid in verder
afgeslankte vorm, weer dubbel op je
boterham krijgt? Je loopt dan het
risico er in financiële zin weinig mee
op te schieten. Ik zeg dit mede
omdat het een bekend fenomeen is
dat reorganisaties een grote mate
van onzekerheid bij het personeel
teweegbrengen, die zich al snel
vertaalt in een stijging van het
ziekteverzuim.
Echter, de grote efficiency-opera–
tie is vooralsnog een grote deceptie.
De kreet bestaat al een jaar; wij
hebben een aantal kattebelletjes van
de minister gekregen, maar er is nog
geen spoor van een visie en van een
concrete uitwerking. Ik vraag de
minister hier een duidelijk verhaal
over te houden. Of blijft het bij een
stammenstrijd? Hoe zit het dan met
de bereidwilligheid van de chirurgen
van deze operatie, de secretarissen–
generaal? Zijn zij inmiddels klaar met
hun posterioriteitenlijstjes, die 10%
van het personeelsbudget omvatten?
Als de minister ons op 16 april
jongstleden schrijft dat, indachtig alle
taakstellingen, de overheid in 1994
een kleine 139.000 ambtenaren zal
hebben, hoe zit het dan met de
claims van WVC en Justitie die in het
kader van het asielbeleid en de
criminaliteitsbestrijding pleiten voor
extra mensen? Als in deze periode
het milieubeleid verder vorm krijgt, is
het dan ook niet een taak van de
rijksoverheid toe te zien op de
naleving ervan? Dat betekent dus:
meer mensen.
Valt derhalve nu al niet te voorzien
dat die taak en daarmee het bezuini–
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gingsbedrag niet te halen zal zijn.
Moeten wij uit de brief van 16 april
opmaken, dat vanaf 12 april feitelijk
al een personeelsstop geldt tot het
moment dat er concrete maatregelen
in het kader van de grote efficiency
zijn genomen? Heeft de ministerraad
inmiddels bij uitzondering besloten
het personeelsbestand toch uit te
breiden en, zo ja, waarom en welke
taak betrof het? Hoe denkt de
minister eigenlijk te voorkomen dat
het gros van het overtollig personeel
van de wachtgeldregeling gebruik zal
maken, waardoor de financiële
doelstelling bij lange na niet gehaald
zal worden? Met herplaatsing zijn
niet de beste ervaringen opgedaan.
Als het vangnet van de wachtgeldre–
geling er is, zal men daar toch snel in
terechtkomen. Het is in ieder geval
een oplossing, zal de redenering zijn.
Ik zet er in dat kader de grootste
vraagtekens bij of de 20% voor
flankerend beleid voldoende is. Is dit
gesteld op basis van eerdere
ervaringen of is het natte-vinger–
werk? In dit kader schiet ook de
onlangs afgesloten collectieve
arbeidsovereenkomst voor het
overheidspersoneel bepaald te kort.
Geen ATV, integendeel, en vooral:
afschaffing van de VUT in 1992.
Beschouwt de minister dit jaar al als
verloren voor de Operatie grote
efficiency en zal het werkgelegen–
heidsbeleid volgend jaar een veel
nadrukkelijker rol krijgen?
Voorzitter! De Operatie grote
efficiency is vooral groot in het
aantal bewindslieden dat erbij
betrokken is. Het wachten is nog op
de grootse plannen en dat duurt erg
lang. Ook hier is de geloofwaardig–
heid van het kabinetsbeleid in het
geding. De vraag is of de ministeriële
commissie efficiencyverbetering zelf
niet aan overbevolking en bureaucra–
tie ten onder gaat. Vooralsnog heeft
deze club er nog niet veel van
gemaakt bij het als trekpaard dienen
voor een slagvaardige, doelgerichte
en kwalitatief sterke overheidsorgani–
satie. Misschien kan deze minister
hier in haar eentje, als vertegenwoor–
digster van de ministeriële commis–
sie, morgen verbetering in aanbren–
gen.

De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): Mijnheer de voorzitter! Het
regeringsbeleid of beter gezegd het
ontbreken van regeringsbeleid inzake
het ambtenarenapparaat toont aan

hoezeer het hele land in het slop zit.
De oorzaak van het ontbreken van
efficiency ligt bij de overheid zelf.
Een aantal gronden zijn hiervoor aan
te wijzen.
Om te beginnen het ongebreideld
geld smijten naar belangen die niet in
de eerste plaats die van de Neder–
landse samenleving zijn. Dit laat haar
sporen na in die gehele samenleving.
Een andere oorzaak ligt in het feit
dat de overheid niets nalaat om haar
eigen ambtenarenapparaat te
demotiveren. Continu worden
ambtenarenstaven onder druk gezet
met beleidsvoorstellen. Dit wil niet
zeggen dat zij uitgevoerd worden,
maar de voorstellen zijn er. Voorstel–
len waarin staat dat er minder geld
komt. Als dit niet kwantitatief
vertaald wordt in minder ambte–
naren, dan wordt het kwalitatief
vertaald in verlaging van de salaris–
sen van de ambtenaren. Als verlaging
van de kosten niet mogelijk is, dan
gaat de overheid privatiseren. Dat wil
zeggen: de ambtenaren die in de
betreffende diensten werken, worden
totaal onzeker over hun persoonlijke
toekomst. Als ambtenarenstaven op
hun nummer moeten worden gezet,
dan gaat de overheid in plaats
daarvan uitbesteden. In dit verband
wil ik graag een concrete vraag aan
de minister stellen. Ik hoop dat zij
deze zal beantwoorden. Anders zal ik
naar de interruptiemicrofoon gaan.
Kan de minister zeggen of de kosten
van de rapporten van de hoog
gekwalificeerde bedrijven die de
laatste jaren voor adviezen zijn
aangetrokken — Moret, Van Dien,
McKinsey — voor de overheid lager
uitvallen dan wanneer deze door
eigen ambtenarenstaven waren
opgesteld en uitgewerkt?
Mijnheer de voorzitter! Regeren is
besturen. Onze rijksoverheid laat niet
na te benadrukken dat als haar
overheidsapparaat niet efficiënt
werkt, de "klant" niet goed wordt
bediend. Maar de klant is de
samenleving. Wordt de hele samen–
leving niet goed bediend? Ik noem:
geen goed paspoort. Of wordt onze
samenleving niet goed bediend,
omdat de overheid uiteindelijk voor
de situatie waarin de samenleving
zich nu bevindt, geen beleid meer
weet, dat zij niet weet hoe die
samenleving in een bepaalde richting
te leiden?
Mijnheer de voorzitter! De regering
wil decentraliseren! Als de regering
niet eens weet wat sociale vernieu–
wing nu per definitie is, denkt zij dan
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Janmaat
dat het goedkoper zal zijn om deze
niet op een klein aantal ministeries
uit te laten voeren, maar in 700
gemeenten en 12 provincies door
diverse ambtenarenstaven? Denkt de
regering dat dit goedkoper is en dat
het geld oplevert als er verschillende,
tegenstrijdige definities van sociale
vernieuwing worden gegeven?
Mijnheer de voorzitter! Neen, zo
werkt het niet. De regering weet
nauwelijks waar zij heen moet. De
samenleving behoeft eigenlijk steeds
meer leiding, omdat zij in diverse
richtingen uiteenloopt. De overheid
voert geen beleid meer en laat niets
na om het ambtenarenapparaat te
demotiveren, te ontmoedigen, in
diverse aspecten van het beleid.
Mijnheer de voorzitter! Neen, als er in
Nederland wat moet gebeuren, is dat
een door het kabinet te voeren beleid
dat is gericht op nationaal belang, op
herstel van de nationale waarden. Er
moet een ambtenarenapparaat
worden neergezet dat, als dat te
groot is, natuurlijk moet afslanken.
Ambtenaren moeten de zekerheid
geven dat ze bij hoog gekwalificeer–
de arbeid ook hoog gekwalificeerde
produkten leveren.
Mijnheer de voorzitter! Er wordt
gezegd dat op het niveau van de
lagere functies wordt afgeslankt,
maar ons ambtenarenapparaat heeft
veel hoog gekwalificeerde mensen.
Het regeringsbeleid vraagt om
hoogwaardige produkten en dat
wordt niet bereikt met lagere
ambtenaren, maar alleen met hoog
gekwalificeerde mensen, die via het
beleid worden gemotiveerd om
topprodukten te leveren. Als de
overheid ze daar niet toe weet te
zetten, dan is deze decentralisatie
het zoveelste bewijs dat onze
overheid uit onmacht de eigen
samenleving afbreekt.
De beraadslaging wordt geschorst.
De voorzitter: De minister zal
morgenmiddag antwoorden.
Sluiting 22.35 uur.

D
Lijst van ingekomen stukken,
met de door de voorzitter ter
zake gedane voorstellen:
1. een brief van de Directeur van het
Kabinet der Koningin, met de
mededeling, dat Hare Majesteit de
haar door de Staten-Generaal
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toegezonden voorstellen van
(rijks)wet, gedrukt onder de nummers
21826,21926,21714,21929,
21919,21922,21265,20925,
21846,21915,21916,21715,
21930,21134 (R1369), 20247
(R1336) en 21299, heeft goedge–
keurd.
De voorzitter stelt voor, deze brief
voor kennisgeving aan te nemen;
2. de volgende brieven:
een, van de minister van Buiten–
landse Zaken, ten geleide van het
Protocol bij de overeenkomst met
Luxemburg inzake dubbele belastmg
(22086);
een, van de minister voor Ontwik–
kelingssamenwerking, ten geleide
van vertrouwelijke documenten
inzake de nota Een wereld van
verschil (21813, nr. 26);
een, van de ministers van Justitie
en van Binnenlandse Zaken, ten
geleide van de Contourennota
reorganisatie politie (21461, nr. 32);
een, van de minister van Binnen–
landse Zaken, ten geleide van de
notulen van gevoerd overleg over het
arbeidsvoorwaardenbeleid 1991
(21800-VII, nr. 26);
een, van de minister van Onderwijs
en Wetenschappen, over de oplei–
ding voor educatiefwerker in de
basiseducatie (18886, nr. 39);
drie, van de staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen, te
weten:
een, ten geleide van het eindrapport
inzake de positie van Molukse
leerlingen in het voortgezet onderwijs
(19511, nr. 7);
een, over ziekenhuisscholen (21546,
nr. 22);
een, ten geleide van een overzicht
inzake het aantal leerlingen in het
(voortgezet) speciaal onderwijs
(21800-VIII, nr. 90);
twee, van de minister van Finan–
ciën, te weten:
een, over het onderzoek naar
inspecties (21481, nr. 53);
een, over de omvang van de
ombuigingsproblematiek (21800IXB, nr. 40);
een, van de ministers van Defen–
sie, van Buitenlandse Zaken en voor
Ontwikkelingssamenwerking, over
militaire hulpacties voor de Koerden
(21664, nr. 63);
een, van de staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, ten
geleide van een intentieverklaring
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inzake woningcorporaties (21800XI, nr. 67);
een, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, over de wijze van
afstemming van Prorail '96 met het
stadsgewestelijk vervoer (20922, nr.
100);
een, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
ten geleide van het statistische deel
van de Jaarrapportage Sociale
Werkvoorziening 1989 (21800-XV,
nr. 69);
vijf, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, te
weten:
een, ten geleide van het rapport
Aanbevelingen voor een veilig
voetbalstadion (20326, nr. 10);
een, over het stimuleringsbeleid
inzake kinderopvang (21180, nr.
20);
een, ten geleide van antwoorden op
vragen inzake landelijke commerciële
omroep (21 554, nr. 44);
een, over gesubsidieerde orkesten in
Nederland (21800-XVI, nr. 106);
een, ten geleide van twee rapporten
over de huisvesting van de jeugd–
hulpverlening (21800-XVI, nr. 107).
Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;
3. de volgende brieven:
een, van de minister van Buiten–
landse Zaken, ten geleide van een ter
vertrouwelijke kennisneming ter
inzage gelegd memorandum van
overeenstemming met Zuid-Afrika
inzake de Luchtvaartovereenkomst;
een, van de minister van Onderwijs
en Wetenschappen, over de Uitvoe–
ringswet Machtigingswet inschrijving
studenten;
een, van de staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen, over
effecten halvering score-toeslag
leerlingen.
De voorzitter stelt voor, deze brieven
niet te laten drukken en voor
kennisgeving aan te nemen. Kopie is
gezonden aan de betrokken commis–
sies;
4. de volgende adressen:
een, van H.K. van Gelder te
's-Gravenhage, met betrekking tot
kwijtschelding van aanslagen
onroerend-goedbelasting 1989en
1990,
een, van mevrouw J. Verwey–
Kroonenburg te Rotterdam, met
betrekking tot kwijtschelding van een
aanslag inkomstenbelasting;
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een, van mevrouw E. Jacobs-de
Corte te Helmond, met betrekking tot
kwijtschelding van aanslagen
inkomstenbelasting, premieheffing
volksverzekeringen en onroerend–
goedbelastingen;
een, van de heer J.G. Schnoing te
Weiteveen, met betrekking tot
kwijtschelding van een aanslag
motorrijtuigenbelasting;
een, van mevrouw A.T. van
Hall-Valkenburg te Zwolle, met
betrekking tot kwijtschelding van een
aanslag motorrijtuigenbelasting;
een, van H.H. Mengelers te
Heerlen, met betrekking tot restitutie
van te veel betaalde belasting;
een, van A.N. Baars te Amsterdam,
met betrekking tot subsidie voor
premie-A-koopwoning.
Deze adressen zijn in handen gesteld
van de Commissie voor de verzoek–
schriften;
5. de volgende brieven e.a.:
een, van de RCO, over het
Nederlandse voorzitterschap van de
EG;
een, van het gemeentebestuur van
Dongeradeel, ten geleide van een
motie inzake leerlingdichtheid;
een, van het St. Antoniuszieken–
huis te Nieuwegein, over longtrans–
plantaties;
een, van N. Lussenburg, over de
welvaart;
een, van E. Renirie, over democra–
tie;
een, van A.J. de Bree, over
onroerend-goedbelasting;
een, van A. Hooijmans, over
buitenlandse machten;
een, van R. Huizenga, over
salarissen van politici;
een, van M.G.M. Grubben, over
arbeidsgeschiktheid;
een, van J.E. Veen jr., over
rechtsorde;
een, van mevrouw I. Scheper, over
de resultaten van de provinciale
verkiezingen;
een, van de NCA, over een bezoek
van politici aan Litouwen;
een, van T.G.S. Reitsma, over
belastingen.
Deze brieven liggen op de griffie ter
inzage.
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