
39ste vergadering Donderdag 20 december 1990

Aanvang 10.15 uur

Voorzitter: Deetman

Tegenwoordig zijn 144 leden, te
weten:

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, Bolkestein, Brink–
man, M.M. van der Burg, V.A.M. van
der Burg, Buurmeijer, Van de Camp,
Castricum, De Cloe, Dees, Deetman,
Dijkstal, Van Dis, Doelman-Pel,
Eisma, Van Erp, Esselink, Eversdijk,
Feenstra, Franssen, Frinking, Frissen,
Van Gelder, Gerritse, Van Gijzel,
Ginjaar-Maas, De Graaf, Groenman,
Gualthérie van Weezel, Haas-Berger,
Van Heemskerck 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, Jorritsma-Leb–
bink, Jurgens, Kalsbeek-Jasperse,
Kamp, Kersten, Koetje, Koffeman,
Kohnstamm, De Kok, Koning, De
Korte, Korthals, Korthals Altes,
Laning-Boersema, Lankhorst,
Lansink, Leerling, Leers, De Leeuw,
Van Leijenhorst, Leijnse, Lilipaly, Van
der Linden, Linschoten, Lonink,
Mateman, Melkert, Middel, Van
Middelkoop, Van Mierlo, Mulder-van
Dam, Netelenbos, Niessen, Van
Nieuwenhoven, 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,
Soutendijk-van Appeldoorn, Spieker,
Stemerdink, Stoffelen, Swildens-Ro–
zendaal, Tegelaar-Boonacker, E.G.
Terpstra, G.H. Terpstra, Tommel, Van

Traa, Tuinstra, Van der Vaart, Valk,
Ter Veer, Vermeend, Versnel–
Schmitz, Verspaget, De Visser,
Vliegenthart, Van der Vlies, Van
Vlijmen, Voorhoeve, Vos, Vreugden–
hil, Weisglas, Wiebenga, Willems,
Witteveen-Hevinga, Wolffensperger,
Wolters, Wöltgens, Ybema, Van Zijl,
K. Zijlstra en M. Zijlstra,

en de heren Lubbers, minister-presi–
dent, minister van Algemene Zaken,
Van den Broek, ministervan Buiten–
landse Zaken, mevrouw Dales,
minister van Binnenlandse Zaken, de
heren Hirsch Ballin, minister van
Justitie, Ritzen, minister van
Onderwijs en Wetenschappen, Kok,
vice-minister-president, minister van
Financiën, Ter Beek, minister van
Defensie, Alders, minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordenmg en Milieubeheer, mevrouw
Maij-Weggen, minister van Verkeer
en Waterstaat, de heer De Vries,
minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, mevrouw d'Anco–
na, minister van Welzijn, Volksge–
zondheid en Cultuur, de heer Pronk,
minister voor Ontwikkelingssamen–
werking, mevrouw De Graaff-Nauta,
staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken, de heren Wallage, staatsse–
cretaris van Onderwijs en Weten–
schappen, Van Amelsvoort, staatsse–
cretaris van Financiën, en Simons,
staatssecretaris van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur.

D

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

Tommel en Leerling, wegens
bezigheden elders, voor het eerste
gedeelte van de vergadering;

Lilipaly, wegens bezigheden elders,
voor de ochtend– en middagvergade–
ring;

Vliegenthart, wegens bezigheden
elders, voor de ochtendvergadering.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- de brief van het Presidium

inzake de aanstelling in vaste
dienst van een plaatsvervangend
griffier (21960)

De voorzitter: Ik stel voor, conform
het voorstel van het Presidium te
besluiten.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
- de verslagen van de Commis–

sie voor de verzoekschriften
over een aantal in haar handen
gestelde adressen (21885, nrs.
45 t/m 75)

Overeenkomstig de voorstellen van
de Commissie voor de verzoekschrif–
ten wordt besloten.

Aan de orde is de voortzettmg van de
behandeling van:

- het Tweede Structuurschema
Verkeer en Vervoer (20922) .

Hierbij zijn tevens aan de orde:
- de motie-Van Vlijmen c.s. over
reseveringskaarten voor weg–, water–
en railinfrastructuur (20922, nr. 25);
- de motie-Van Vlijmen/Castricum
over een hoogwaardig OV-stelsel in
het randstedelijk gebied (20922, nr.
26);
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voorzitter

- de motie-Van Vlijmen/Van der Vaart
over veiligstelling van structurele
financiering van het SW in het
voorgestelde tempo (20922, nr. 27);
- de motie-Lankhorst over bijstelling
van het indexcijfer voor de automobi–
liteit (20922, nr. 28);
- de motie-Lankhorst over de
streefcijfers voor de ontwikkeling van
de automobiliteit (20922, nr. 29);
- de motie-Lankhorst over de
instelling van een regiofonds
(20922, nr. 30);
- de motie-Lankhorst over het
voorkomen van versnippering van
natuur en landschap door aanleg van
infrastructuur (20922, nr. 31);
- de motie-Jorritsma-Lebbink over
het leveren van maatwerk voor de
oplossing van vervoersproblemen
(20922, nr. 32);
- de motie-Van der Vaart/Reitsma
over onderzoek naar de ontwikkeling
van exploitatietekorten van het
openbaar vervoer (20922, nr. 33);
- de motie-Lankhorst over aanscher–
ping van het streefcijfer voor de
automobiliteit (20922, nr. 34);
- de motie-Van Vlijmen over ver–
keersslachtoffers (PKB-tekst,
hoofdstuk 2, blz. 8) (20922, nr. 35);
- de motie-Van Vlijmen over laten
vervallen van een woord in PKB–
tekst, hoofdstuk 2, blz. 10-11
(20922, nr. 36);
- de motie-Jorritsma-Lebbink over
regulerende heffingen (tekst pag.
121 deelD) (20922, nr. 38);
- de motie-Jorritsma-Lebbink over
combitaxprojecten (20922, nr. 39);
- de motie-J.T. van den Berg c.s.
over de vervoerregio's (20922, nr.
40) (herdruk);
- de motie-Tegelaar-Boonacker over
de voorfinanciermg van een aantal
belangnjke wegprojecten (20922,
nr. 44);
- de motie-Tegelaar-Boonacker over
het aanwezig zijn van voldoende
reserveprojecten (20922, nr. 45);
- de motie-Van Vlijmen c.s. over
wijziging van enige illustratieve
PKB-kaarten (20922, nr. 46);
- de motie-Van Vlijmen over de
spoorlijnen Groningen-Leeuwarden
en Nijmegen-Venlo-Roermond
(20922, nr. 47);
- de motie-Van Vlijmen over infra–
structurele verbeteringen t.b.v. de
relatie Amsterdam/Noord-Holland
(20922, nr. 48);
- de motie-Eversdijk over een derde
haven bij Umuiden (20922, nr. 49);
- de motie-Eversdijk over de criteria
voor de structuur van het hoofdvaar–
wegennet (20922, nr. 50);

- de motie-Jorritsma-Lebbink over
het wegvak Nijega-Leeuwarden
(20922, nr. 51);
- de motie-Jorritsma-Lebbink over de
A68 (20922, nr. 53);
- de motie-Jorritsma-Lebbink over
het wegvak Haarlem-Nieuw Vennep
(20922, nr. 54);
- de motie-Lankhorst over voorrang
voor railinfrastructuur boven
weginfrastructuur (20922, nr. 55);
- de motie-Lankhorst over herover–
weging van van het spoorwegnet af
te voeren gereserveerde verbindin–
gen (20922, nr. 56);
- de motie-Lankhorst over spoorweg–
verbindingen in de grensstreek
(20922, nr. 57);
- de motie-Lankhorst over de
Hemboog (20922, nr. 58);
- de motie-Tegelaar-Boonacker/Ever–
sdijk over goede verbindingen van de
Rotterdamse haven met het gebied
bij de Kanaaltunnel (20922, nr. 59);
- de motie-Tegelaar-Boonacker over
doorgaand verkeer door een aantal
dorpskernen op de N18 en de N48
(20922, nr. 60);
- de motie-Tegelaar-Boonacker over
versnelde aanleg van de A11
(20922, nr. 61);
- de motie-Tegelaar-Boonacker/Van
Gijzel over aanleg van de A35 tussen
Enschede-west en Enschede-zuid
(20922, nr. 62);
- de motie-Tegelaar-Boonacker/Van
Gijzel over een indicatieve PKB-kaart
met mogelijke tollocaties (20922, nr.
63);
- de motie-Van Gijzel/Van Vlijmen
over aanleg van de Hemboog en de
Utrechtboog (20922, nr. 64);
- de motie-Van Gijzel/Wolffensperger
over het niet aanleggen van de A69
(20922, nr. 65);
- de motie-Van Gijzel/Wolffensperger
over een nieuw tracé voor de A73
(20922, nr. 66);
- de motie-Van Gijzel/Wolffensperger
over vervroeging van de aanleg van
deA59 (20922, nr. 67);
- de motie-Van Gijzel/Wolffensperger
over de A50 als autowegverbinding
i.p.v. autosnelwegverbinding
(20922, nr. 68);
- de motie-Van Gijzel/Wolffensperger
over het mogelijk niet aanleggen van
een deel van de A16 (20922, nr.
69);
- de motie-Van Gijzel c.s. over het
afvoeren van de A4 (Rijswijk-Vlaar–
dingen) van het hoofdwegennet
(20922, nr. 70);
- de motie-Van Gijzel/Wolffensperger
over aanleg van de Westrandweg als
autoweg (20922, nr. 71);

- de motie-Van Gijzel/Wolffensperger
over het niet aanleggen van de A11
(20922, nr. 72);
- de motie-Van Gijzel/Wolffensperger
over het afvoeren van de A16
(Vlaardingen-Overschie) van het
hoofdwegennet (20 922, nr. 73);
- de motie-Van Gijzel/Tegelaar-Boon–
acker over toevoegmg aan de
autosnelwegverbindmgen van de
A15 (Botlek-Maasvlakte) (20922,
nr. 74);
- de motie-Van Gijzel/Feenstra over
aanpassing van wegvakken waar
onevenredig veel slachtoffers vallen
(20922, nr. 75) (herdruk);
- de gewijzigde motie-Jorritsma-Leb–
bink over het wegvak Kampen-Em–
meloord (20922, nr. 76);
- de motie-Jorritsma-Lebbink over de
rondweg om Sneek (A7) (20922, nr.
77);
- de motie-Wolffensperger/Van Gijzel
over het afvoeren van de A4
(Hoogvliet-Klaaswaal) van de tabel
Nieuwe autosnelwegverbindingen
(20922, nr. 78);
- de motie-Woiffensperger/Lankhorst
over het schrappen van de A24 van
de lijst met nieuwe autosnelwegver–
bindingen (20922, nr. 79).

(Zie vergadering van 29 november
1990 en UCV 18en21 van 3 en 10
december 1990.)

De beraadslaging wordt hervat.

De voorzitter: Het is mij gebleken,
dat de in de UCV's van 3 en 10
december 1990 ingediende moties
voldoende worden ondersteund.

Ik bepaal de spreektijd per fractie
op maximaal 5 minuten.

Inmiddels zijn rondgedeeld
herdrukken van de moties op de
stukken nrs. 27, 40, 47, 48, 49, 50,
59 en 76 in verband met gewijzigde
ondertekening.

Mij is meegedeeld, dat de moties
op de stukken nrs. 39, 69 en 71
mmiddels zijn ingetrokken. Zij maken
derhalve geen onderwerp van
beraadslaging meer uit.

Voorts is mij medegedeeld, dat de
motie op stuk nr. 45 zal worden
gewijzigd. Daartoe geef ik thans het
woord aan mevrouw Tegelaar.

Mevrouw Tegelaar-Boonacker
(CDA): Mijnheer de voorzitter! Ter
vervanging van de motie op stuk nr.
45, die ik bij dezen intrek, dien ik
mede namens collega's Van Gijzel en
J.T. van den Berg een gewijzigde
motie in.
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voorzitter

Motie

De motie-Tegelaar-Boonacker
(20922, nr. 45) is in die zin gewij–
zigd, dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de in het SW
voorgenomen uitbreiding van het
wegennet zo weinig mogelijk
stagnatie moet ondervinden;

overwegende, dat een belangrijke
bron van potentiële stagnatie is
gelegen in het niet gehjktijdig
beschikbaar zijn van financiële
middelen om een project uit te
voeren en het afgerond zijn van de
planningsprocedure voor zulk een
project;

overwegende, dat deze bron van
stagnatie kan worden opgeheven
door het aanwezig zijn van een
voldoende reserve aan planologische
en anderszins rijpe projecten die
kunnen worden mgezet indien andere
projecten, waarvoor geld beschikbaar
is, niet tijdig tot uitvoering kunnen
komen;

verzoekt de regering te bevorderen
dat zulke reserveprojecten voorhan–
den komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze gewijzigde
motie is voorgesteld door de leden
Tegelaar-Boonacker, Van Gijzel en
J.T.van den Berg. Naar mij blijkt,
wordt zij voldoende ondersteund

Zij krijgt nr. 84 (20922).

Mevrouw Tegelaar-Boonacker
(CDA): Voorzitter! Ter toelichting
meld ik u dat de motie op stuk nr. 45
een zelfde tekst had, maar dat daarin
bovendien nog tal van projecten
werden genoemd. De meeste van
deze projecten zijn evenwel ook in
andere moties en tijdens de UCV
genoemd, zodat het voor de minister
niet moeilijk zal zijn om volgend jaar
bij het nieuwe MIT rekening te
houden met de gevraagde reserve–
projecten.

Mijnheer de voorzitter! Ik trek de
motie op stuk nr. 60 in, omdat de in
de motie genoemde knelpunten op
de N18 en de N48 ook genoemd zijn

in de motie op stuk nr. 75, die
inmiddels mede door mij is onderte–
kend.

De voorzitter: Aangezien de
motie-Tegelaar-Boonacker (20922,
nr. 60) is ingetrokken, maakt zij geen
onderwerp van beraadslaging meer
uit.

Mij is medegedeeld, dat ook de
motie op stuk nr. 53 zal worden
gewijzigd. Daartoe geef ik het woord
aan mevrouw Jorritsma.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(WD): Voorzitter! De motie op stuk
nr. 53 wordt vervangen door de
volgende motie.

Motie

De motie-Jorritsma-Lebbink (20922,
nr. 53) is in die zin gewijzigd, dat zij
thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat verbindingen met
het Duitse achterland van groot
belang zijn;

verzoekt de regering de A68 vanaf
Roermond naar de grens wederom
op de kaart op blz. 140 op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Naar mij blijkt, wordt
deze gewijzigde motie voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 85 (20922).

D
Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(WD): Voorzitter! U hebt al aange–
kondigd dat de motie op stuk nr 39
van mijn hand, over bevorderïng van
het taxivervoer, zou worden ingetrok–
ken. De minister heeft daarover
toezeggingen gedaan. De enige
vraag die ik over dit onderwerp nog
aan de minister wil stellen is wanneer
wij voorstellen tegemoet kunnen
zien. Het mag naar mijn gevoel niet
te lang duren voordat er concrete
stappen in de goede richting worden
gezet.

D
De voorzitter: Ook de moties op de
stukken nrs. 64 en 75 zullen worden

gewijzigd. Daartoe geef ik het woord
aan de heer Van Gijzel.

De heer Van Gijzel (PvdA): Voorzit–
ter! Ik dien de volgende gewijzigde
moties in.

Motie

De motie-Van Gijzel/Van Vlijmen
(20922, nr. 64) is in die zin gewij–
zigd, dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat verbetering van de
spoorwegverbindingen tussen
Noord-Holland ten noorden van het
Noordzeekanaal en de Randstad van
het grootste belang is;

overwegende, dat het wenselijk is in
de nabije toekomst rechtstreekse
treinverbindingen tussen Noord-Hol–
land-Noord enerzijds en Schiphol en
Utrecht anderzijds mogelijk te
maken;

spreekt uit dat aanleg van de
Hemboog, de Utrechtboog en de
Zuidwestboog gewenst is;

verzoekt de regering in de PKB van
het Structuurschema Verkeer en
Vervoer in de tabel "Verbindingen
die niet onmogelijk mogen worden
gemaakt" (blz. 152), "Amsterdam
Hemboog" en "Amsterdam Utrecht–
boog" af te voeren, deze verbindin–
gen toe te voegen aan de tabel "Aan
te passen verbindingen... enz. (blz.
150-151), aan deze laatste tabel
eveneens toe te voegen "Amsterdam
Zuidwestboog" en de kaarten
dienovereenkomstig te wijzigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Naar mij blijkt, wordt
deze gewljzigde motie voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 86 (20922).

Motie

De motie-Van Gijzel/Feenstra
(20922, nr. 75) (herdruk) is in die zin
gewijzigd, dat zij thans luidt

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,
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voorzitter

overwegende, dat op sommige
wegvakken, waaronder de N48, de
N31 tussen Nijega en Leeuwarden,
de N15 tussen Varsseveld en
Enschede, de verbinding tussen
Eindhoven en Oss, de A7 bij Sneek,
de N9 tussen Alkmaar en Stolpen en
de knelpunten bij de gemeenten
Haelen, Ede (A30) en Enschede
(A35 Enschede-west-Enschede–
oost), onevenredig veel slachtoffers
vallen;

overwegende, dat de te verwachten
verkeersintensiteit op deze wegvak–
ken in veel gevallen de aanleg van
geheel nieuwe autowegen of
autosnelwegen vooralsnog niet
rechtvaardigt;

spreekt uit, dat versneld en substan–
tieel aanpassingen aan deze wegvak–
ken moeten worden uitgevoerd;

spreekt tevens uit, dat hiervoor waar
het rijkswegen betreft in het MIT
1992 financiën moeten worden
vrijgemaakt, en waar het wegen
betreft die aan provincies zullen
worden overgedragen dit gepaard
moet gaan met geoormerkte
financiële middelen;

verzoekt de regering bij de opstelling
van de begroting Verkeer en
Waterstaat 1992 hiermee rekening te
houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze gewijzigde
motie is thans ondertekend door de
leden Van Gijzel, Tegelaar-Boonacker
en Jorritsma-Lebbink. Naar mij blijkt,
wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 87 (20922).

Er zijn een aantal moties ingetrokken,
maar mij is meegedeeld dat ook een
vijftal nieuwe moties zullen worden
ingediend. Daartoe geef ik het woord
aan de heer Van Vlijmen.

De heer Van Vlijmen (CDA):
Voorzitter! Om te beginnen wil ik de
motie op stuk nr. 26 intrekken. Ik
meende dat dit in de UCV al was
gebeurd, maar zij staat nog op de
groene lijst, dus voor de zekerheid
meld ik dat nog een keer.

De voorzitter: Aangezien de
motie-Van Vlijmen/Castricum
(20922, nr. 26) is ingetrokken, maakt

zij geen onderwerp van beraadsla–
ging meer uit.

De heer Van Vlijmen (CDA) Wij
dienen een nieuwe motie in in plaats
van de huidige op stuk nr. 35.

Motie

De motie-Van Vlijmen (20922, nr.
35) is in die zin gewijzigd, dat zij
thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering in de PKB-tekst,
hoofdstuk 2, blz. 8 de zin "Kunnen
wij bijvoorbeeld nog langer tolereren
dat het verkeer jaarlijks zo'n 1500
doden en 50.000 slachtoffers eist?"
te wijzigen in: "Bovendien kunnen en
willen wij niet langer tolereren dat
het verkeer jaarlijks zo'n 1500 doden
en 50.000 slachtoffers eist.";

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: De gewijzigde motie
is thans ondertekend door de leden
Van Vlijmen, Castricum, Jorritsma,
Wolffensperger, Lankhorst en J.T.
van den Berg.

Zij krijgt nr. 88 (20922).

De heer Van Vlijmen (CDA):
Voorzitter! Om in ieder geval de
mogelijkheid zeker te stellen om de
zogenaamde groene wegen van de
kaart op pag. 141, waarvoor de
planologische reserveringen in
bestemmingsplannen etc. al
vastliggen, te handhaven, willen wij
de volgende moties indienen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het SW een
indicatieve, niet limitatieve kaart
dient te bevatten met daarop
aangegeven de gewenste weginfra–
structuur;

van mening, dat op de daartoe
strekkende kaart van het SVV een
aantal te reserveren wegverbindin–
gen ontbreekt;

verzoekt de regering op de indicatie–

ve kaart op te nemen de in het groen
aangegeven wegen van de illustratie–
ve kaart, met uitzondering van de
A48,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter Deze motie is
voorgesteld door de leden Van
Vlijmen en Tegelaar-Boonacker. Naar
mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 89 (20922).

De heer Van Vlijmen (CDA):
Voorzitter, de volgende motie betreft
een aantal wegen die niet op die
kaarten stonden.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat de uitvoermg van
het Plan van Aanpak Schiphol en de
Vierde Nota Extra belangrijke
gevolgen heeft voor de gewenste
onderliggende weginfrastructuur;

verzoekt de regering bij de discussie
en de inspraak over de genoemde
plannen de navolgende wegverbin–
dingen te betrekken:
- een A21 tussen de A22 en de A2,
- een A3 tussen de A10 en A21,
- een A26 tussen de A3 en de A8,
- een A6 tussen de A1 en de A2,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Van
Vlijmen en Tegelaar-Boonacker. Naar
mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 90 (20922).

De heer Van Vlijmen (CDA):
Mijnheer de voorzitter. In dezelfde
sfeer ligt de volgende motie met
betrekking tot de waterwegen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslagmg,

van mening, dat het SW II reserve–
ringen van potentiële hoofdvaarwegen
dient te bevatten;
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voorzitter

verzoekt de regering:
a. in het SVV II de volgende vaarwe–
gen op te nemen als reservering voor
potentiële hoofdvaarweg:
Zwolle-Meppel, Amsterdam-Zaan,
Harlmgen Delfzijl via het Van
Harinxmakanaal;
b. de genoemde reserveringen te
effectueren zodra deze vaarwegen
voldoen aan de daarvoor gestelde
criteria;
c. als studieobjecten in het SVV II de
volgende vaarwegen op te nemen:
Twentekanaal-Mittellandkanaal,
Rotterdam-Amsterdam en de
Zuid-Willemsvaart (incl. omleiding
's-Hertogenbosch),

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Van
Vlijmen en Eversdijk. Naar mij blijkt,
wordt zij voldoende ondersteund.

Zijkrijgtnr. 91 (20922).

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslagmg,

van mening, dat het SVV II reserve–
ringen voor railinfrastructuur dient te
bevatten;

verzoekt de regering op de kaart
spoorverbindingen toe te voegen:
de "Berlijnlijn" (A'dam-Utrecht-Arn–
hem-Hengelo-Berlijn), de "Rijnlijn"
(A'dam-Utrecht-Arnhem-Ruhrge–
bied), een tracé Schiphol-Utrecht, en
een tracé Eindhoven-Antwerpen
(tracés met pijltjes aan te geven),

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter Deze motie is
voorgesteld door de leden Van
Vlijmen en Tegelaar-Boonacker. Naar
mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 92 (20922).

D

De heer Lankhorst (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! Bij het
overdenken van de moties, de
argumentatie die door de bewindslie–
den is gegeven en de argumentatie
van de collega's, krijg je uiteraard te
maken met de spanning tussen
enerzijds het haalbare en anderzijds
het wenselijke - maar je zou ook

kunnen zeggen het nodige — vanuit
ecologisch oogpunt. Wat de motie
op stuk nr. 63 over het tolpleinenplan
betreft wil ik de spanning er nog
even inhouden. Ik zal daar vanavond
een stemverklarig over afleggen
namens mijn fractie.

Over mijn eigen moties het
volgende. De motie op stuk nr. 28
over de streefcijfers in 1994, om de
groei van de automobiliteit op 120 te
stellen, en de motie op stuk nr. 29,
de beruchte gele motie, wil ik
intrekken.

De voorzitter: Aangezien de
moties-Lankhorst (20922, nrs. 28 en
29) zijn ingetrokken, maken zij geen
onderwerp van beraadslaging meer
uit.

De heer Lankhorst (Groen Links):
Voorzitter, die moties zijn reeds
vervangen door een samenvattende
motie op stuk nr. 34.

Wat de motie op stuk nr. 31 over
de ecologische hoofdstructuur
betreft zijn er een aantal toezeggin–
gen van het kabinet gekomen. Ik
neem aan dat die straks ook zijn
terug te vinden in deel E. Ik wil die
motie dan ook intrekken.

De voorzitter: Aangezien de
motie-Lankhorst (20922, nr. 31) is
ingetrokken, maakt zij geen onder–
werp van beraadslaging meer uit.

De heer Lankhorst (Groen ünks): Ik
kom vervolgens bij de motie op stuk
nr. 55, over het schrappen van de
A23. Dit betreft de autoweg die op
dezelfde plaats komt als de door mij
gewenste Hanzelyn Deze motie wil ik
handhaven met een kleine wijziging,
in die zin dat de heer J.T. van den
Berg medeondertekenaar wordt van
de motie.

Ik kom direct bij een andere motie
nog te spreken over de Hanzelijn,
maar ik wil hier toch gesteld hebben,
mede namens de heer Van den Berg,
dat wij dit een motie met een
duidelijke keuze vinden. Wij zeggen
daarmee: als wij hier een spoorlijn
gaan aanleggen, hebben wij niet
tegelijkertijd een weg nodig. Om die
reden hechten wij eraan om deze
motie in stemming te brengen, ook
omdat er hier in de Kamer nogal eens
te veel van alles gewild wordt. Dat
blijkt ook wel uit de meeste moties.
Er zijn erg weinig moties die een
uitspraak bevatten in de zin van: als
wij dit doen, hoeven wij dat niet meer

te doen. Dit in tegenstelling tot de
bekende en/en-keuze.

De voorzitter: De ondertekening
van de motie-Lankhorst c.s. (20922,
nr. 55) is in die zin gewijzigd, dat als
indiener is toegevoegd de heer J.T.
van den Berg.

De heer Lankhorst (Groen Links):
Voorzitter! Ik kom bij de motie op
stuk nr. 56. Omdat wij er niet geheel
zeker van zijn dat de motie op stuk
nr. 55 het ook zal halen in deze
Kamer, wil ik een nieuwe motie
indienen in plaats van de motie op
stuk nr. 56. Dit betekent dat ik deze
motie, waarbij het ging om reserve–
ringen voor spoorverbindingen, intrek.

De voorzitter: Aangezien de
motie-Lankhorst c.s. (20922, nr. 56)
is ingetrokken, maakt zij geen
onderwerp van beraadslaging meer
uit.

De heer Lankhorst (Groen Links):
Voorzitter! Daarvoor komt in de
plaats, gezien ook het commentaar
dat de minister heeft geleverd bij de
motie op stuk nr. 56, een volgende
motie.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in een beleid,
gericht op afremmen van de groei
van het autoverkeer en bevordering
van het openbaar vervoer, planologi–
sche reserveringen van spoorwegver–
bindingen niet te snel ongedaan
gemaakt mogen worden;

verzoekt de regerïng de verbinding
Enschede-Gronau en Lelystad-Kam–
pen af te voeren van de lijst "van het
spoorwegnet af te voeren gereser–
veerde verbindingen" (blz. 151-152)
en toe te voegen aan de lijst "verbin–
dingen die niet onmogelijk worden
gemaakt" (blz. 152),

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Lankhorst,
J.T. van den Berg, Van Gijzel, Van
Vlijmen en Schutte.

Zij krijgt nr. 93 (20922).

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
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Lankhorst

(WD): Ik behoor ook tot de onderte–
kenaars, voorzitter.

De heer Lankhorst (Groen Links): Ik
dacht dat mevrouw Jorritsma een
beetje bang was voor die andere lijn.
Ik vind het prima dat mevrouw
Jorritsma erbij komt. Ik dacht dat zij
er bang voor was, dat er dan naar het
noorden iets niet zou doorgaan. In
deze motie staan èn Enschede-Gro–
nau èn de Hanzelijn, en daar is
mevrouw Jorritsma tot mijn vreugde
ook voor.

De voorzitter: De naam van
mevrouw Jorritsma zal worden
opgenomen bij de indieners van de
motie op stuk nr. 93.

De heer Lankhorst (Groen ünks):
Voorzitter! Er zijn vervolgens nog
twee moties die ik intrek. Dit betreft
in de eerste plaats de motie op stuk
nr. 57, over een betere verbinding
Heerlen-Aken. Hoewel ik daar nog
een hartstochtelijk voorstander van
ben, moet ik mij hier helaas neerleg–
gen bij de argumentatie zoals die
door de minister en ook door de
Nederlandse Spoorwegen gegeven is
en wordt.

In de tweede plaats trek ik de
motie op stuk nr. 58, over de
reservering van de Hemboog, in. Het
is met iets meer vreugde dat ik deze
motie kan intrekken, omdat de heer
Van Gijzel, samen met de heer Van
Vlijmen, een motie heeft ingediend,
waarin niet alleen een reservering
voor de Hemboog zit, maar ook nog
voor andere bogen en dat is hartstik–
ke mooi, mijnheer de voorzitter.

De voorzitter Aangezien de
moties-Lankhorst (20922, nrs. 57 en
58) zijn ingetrokken, maken zij geen
onderwerp van beraadslaging meer
uit.

Wensen de ministers in dezen het
woord te voeren?

Minister Maij-Weggen Voorzitter!
De gewijzigde en nieuwe moties zijn
nu als een soort regen op onze tafel
neergedaald en daarom verzoeken
wij u om tien minuten beraad. Wij
moeten de moties even op een rijtje
leggen, zodat wij keurig kunnen
antwoorden.

De voorzitter: Dat kan, ervan
uitgaande dat u dan ook uiterst kort
en bondig kunt antwoorden.

De vergadering wordt van 10.35 uur
tot 10.45 uur geschorst.

D

Minister Maij-Weggen Mijnheer de
voorzitter! Ik begin met de vraag van
mevrouw Jorritsma over de taxipro–
blematiek. Ik kan toezeggen dat ik in
het voorjaar, in april, hierop terug zal
komen.

Het intrekken van de moties
accepteren wij natuurlijk met
graagte. Ik zal nu de gewijzigde
moties langsgaan in de volgorde van
het dossier dat ik van u heb ontvan–
gen.

In plaats van de motie-Tegelaar/
Van Gijzel/J.T. van den Berg op stuk
nr. 45 is een gewijzigde motie
ingediend waarmee wij akkoord
kunnen gaan en die wij dus zullen
uitvoeren.

In plaats van de motie-Van
Vlijmen/Castricum/Jorritsma/Wolf–
fensperger/Lankhorst/J.T. van den
Berg op stuk nr. 35 waarin verzocht
wordt, een wijziging aan te brengen
in de PKB-tekst met betrekking tot
verkeersslachtoffers, is een gewijzig–
de motie ingediend waarmee wij
eveneens akkoord gaan.

In plaats van de motie-Van
Vlijmen/Tegelaar-Boonacker op stuk
nr. 46 is een gewijzigde motie
ingediend die gaat om toevoeging
van een aantal zaken op de illustra–
tieve kaart De actualiteit van de op
te nemen verbindingen zal uiteinde–
lijk worden bepaald door de ontwik–
kelingen voor de periode na 2010.
De regering is nu niet voornemens
om over deze verbindingen op
afzienbare tijd concrete beslissingen
te nemen op projectniveau. Uiteraard
zal dat bij een volgend SW wel
kunnen veranderen. Vervolgens
moeten de indieners zich, conform
een brief die wij gestuurd hebben,
realiseren dat aan de reserveringen
geen afdwingbare bestuurlijke
gevolgen gegeven kunnen worden,
ook niet indien andere overheden
geen rekening wensen te houden met
de betrokken verbindingen. Onder
die condities hebben wij er geen
bezwaartegen om deze verbindingen
met een speciale aanduiding toe te
voegen aan de illustratieve kaart nr.
140, waarvan de Kamer nu de
beperkingen kent. Met inachtneming
van die kanttekeningen gaan wij
akkoord met de motie.

De nieuw ingediende motie-Van
Vlijmen/Eversdijk heeft betrekking op
de hoofdvaarwegen. Wij gaan

akkoord met het plaatsen van drie
hoofdvaarwegen, zodra dat mogelijk
is, op het hoofdvaarwegennet en met
het opnemen van de andere drie
vaarwegen als studie-objecten.

Bij de motie van de leden Van
Vlijmen en Tegelaar-Boonacker over
een aantal spoorwegverbindingen
moet ik een paar kanttekeningen
plaatsen. De Berlijnlijn is opgenomen
op de kaart van het spoorwegennet
op bladzijde 146. Dat geldt ook voor
de Rijnlijn. Dat betekent dat de
Nederlandse delen van deze lijnen al
planologisch zijn gereserveerd. Op
dezelfde kaart zouden wij ook met
pijltjes indicaties kunnen opnemen
voor de Nederlandse gedeelten van
de verbindingen Schiphol-Utrecht,
respectievelijk Eindhoven-Antwerpen.
Overigens heb ik al een gesprekje
hierover gehad met de heer Dehane.
Wel moet in de lay-out aangegeven
worden dat het gaat om reserverin–
gen die pas na de periode 2010
everitueel kunnen worden gereali–
seerd Hiervoor gelden dan ook
dezelfde condities die ik zojuist bij de
andere reserveringen heb genoemd.
Als wij het zo kunnen oplossen, gaan
wij met deze motie akkoord.

De heer Van Vlijmen (CDA): Ik heb
nog een vraag. De minister gaat in op
de Berhjnlijn en de Rijnlijn. Wanneer
dit werkelijk hoge-snelheidslijnen
moeten worden, dan menen wij dat
dit niet volledig op de oude tracés zal
kunnen, waar nu op gerekend wordt.
In de verre toekomst zal hier en daar,
bijvoorbeeld de bocht bij Zutphen
etcetera, iets afgesneden moeten
worden. Vandaar dat wij het verstan–
dig vinden om ze apart te noemen.

Minister Maij-Weggen De
tracékeuze is toch een zaak van
nadere studie. Het is inderdaad
mogelijk dat een bocht moet worden
afgesneden. Dat staat echter nooit
heel precies aangegeven op deze
kaart. In die zin is het een illustratie–
ve aangelegenheid. Ik denk dat de
opvattingen van de heer Van Vlijmen
niet strijdig zijn met hetgeen in dit
SW gebruikelijk is.

Ik kom bij de motie van mevrouw
Tegelaar en de heer Van Vlijmen over
een aantal wegen rond Schiphol. Met
deze motie heeft de regering moeite.
Er wordt namelijk gevraagd om deze
wegen nog eens te betrekken bij de
discussie en de inspraak rond de hele
Schiphol zaak In het kader van het
plan van aanpak is de discussie over
Schiphol nu juist achter de rug. Ook
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Maij-Weggen

gezien de uitslag lijkt het niet
dienstig om die discussie over te
doen. Verder komt de Raad van de
waterstaat met een uitgebreid advies
over alle wegen rond Schiphol. Dus
ook daar is de discussie afgerond.
Mijn suggestie is, omdat het plan van
aanpak nog In de Kamer besproken
zal worden, om de motie aan te
houden. Om de zojuist genoemde
redenen moet ik aanvaarding van de
motie ontraden Als ik echter voor de
heer Van Vlijmen mocht spreken, zou
ik de motie aanhouden totdat het
plan van aanpak in de Kamer wordt
besproken. Een heropening van de
discussie is, zowel in het kader van
de advisering van de Raad van de
waterstaat als in het kader van het
Plan van aanpak voor Schiphol,
eigenlijk een nutteloze zaak. Dat zou
alleen tot uitstel leiden. Mijn
suggestie is om de motie aan te
houden. Men kan erop terugkomen,
zodra het plan van aanpak in de
Kamer wordt besproken.

De heer Van Vlijmen (CDA): Ik wil
hierop kort reageren, voorzitter. Het
is nu juist onze bedoeling om met de
minister mee te denken.

Minister Maij-Weggen: Dat stel ik
erg op prijs.

De heer Van Vlijmen (CDA): Wij
willen andere alternatieven in de
totale besprekmg, ook op provinciaal
niveau, betrekken. Ik wil er geen
discussie over openen, want dan
zouden wij op de materie ingaan.
Maar het plan van aanpak bevat
enorme ingrepen in de infrastructuur,
die groter zijn dan bijvoorbeeld het
Prms Clausplein. Als je ook een ander
alternatief wilt bespreken, moet je
dat nu doen. Als wij naderhand een
plan in de Kamer bespreken op basis
van het huidige plan, zijn wij natuur–
lijk altijd in staat om een motie te
maken. Dat zal dan een andere motie
zijn dan deze. Daarin zouden wij
kunnen aangeven dat wij het anders
willen. Het gaat er nu om dat
alternatieven in de discussie worden
meegenomen. Naar mijn gevoel kan
dat altijd

De voorzitter Mijnheer Van
Vlijmen, betreft het hier een amen–
derende motie?

De heer Van Vlijmen (CDA): Neen,
het is geen amenderende motie.

De voorzitter: Dan kan de motie

inderdaad worden aangehouden,
indien men het uiteraard wil.
Amenderende moties kunnen in
beginsel niet worden gehouden.
Immers, er wordt op enig moment
gestemd over beslispunten Als het
geen amenderende motie is, kan zij
worden aangehouden. De motie is
nog niet rondgedeeld; vandaar mijn
vraag!

Minister Maij-Weggen: En vandaar
mijn suggestie, voorzitter

Ik ben niet geneigd om de
discussie over het Plan van aanpak
voor Schiphol en de discussie over
de advisering van de Raad van de
waterstaat op te rekken via deze
motie. Er kan nog wel iets aan
worden toegevoegd. Ik herhaal dan
de stelling die ik zojuist heb ingeno–
men. Het is mogelijk dat een en
ander wordt betrokken bij de
gesprekken in deze Kamer in het
kader van de PKB-procedure en in
het kader van het Plan van aanpak
voor Schiphol. Maar op dit moment
is de motie niet uit te voeren, gelet
op de procedure die al achter de rug
is voor het Plan van aanpak voor
Schiphol en gelet op de procedure bij
de Raad van de waterstaat. Er zitten
wel mogelijkheden in deze motie,
maar die zijn nu niet juist geformu–
leerd. Misschien willen de indieners
bezien of zij de interpretatie van de
motie kunnen aanpassen?

Ik kom vervolgens bij de oude
motie van mevrouw Jorritsma op
stuk nr. 53 over de A68. Ik heb al een
schriftelijk antwoord gegeven. Ik heb
nu gezien, dat mevrouw Jorritsma de
passage over het westelijk deel van
de A68 in haar motie heeft ge–
schrapt. Zij wil alleen nog dat de
aansluiting met Duitsland er komt.
Hiermee worden de mogelijkheden
onderstreept die ik in mijn schriftelij–
ke beantwoording heb aangegeven.
Ik kan bij dit antwoord blijven. Er
moet wel compensatie worden
gevonden. Op dit moment kunnen wij
niet vaststellen op welk moment dit
weggedeelte kan worden aangelegd.
In prmcipe is de regering niet tegen
het aanleggen van dit weggedeelte.
Hierover heb ik trouwens al een
aardige brief van collega Zimmer–
mann gekregen. Hij was ook
enigszins verbaasd. Dat betekent dat
men kennelijk ook aan Duitse kant
bezig is met pogingen om alsnog het
Duitse gedeelte te kunnen aanleg–
gen. De besprekingen daarover
zullen wij maar eens moeten
beginnen en dan moeten nagaan

wanneer wij met de werkzaamheden
kunnen starten. De werkzaamheden
zullen namelijk ongeveer gelijktijdig
moeten plaatsvinden.

Voorzitter! Dan kom ik toe aan de
oude motie op stuk nr. 64. Dat is de
motie-Van Gijzel/Van Vlijmen: laat ik
die maar de bogenmotie noemen,
dan weet iedereen waar ik het over
heb. Ik ga akkoord met de motie,
maar wel met inachtneming van het
gestelde in de brief van 13 decem–
ber.

Vervolgens kom ik toe aan de oude
motie op stuk nr. 75. In die motie
wordt gepleit voor het eerder laten
plaatsvinden van werkzaamheden bij
gevaarlijke wegdelen. Aan het eind
van de motie staat: "verzoekt de
regering bij de opstelling van de
begroting van Verkeer en Waterstaat
1992 hiermee rekening te houden".
Ik wil dat proberen. In die zin zullen
wij dus de motie uitvoeren. Wij
kunnen echter nog niet van alles
toezeggen. Bij de behandeling van de
begroting voor 1992 komen wij
inhoudelijk op dit punt terug.

De laatste motie waarop ik wil
reageren, is de motie van de heer
Lankhorst. Die motie gaat over
spoorverbindingen in het grensge–
bied. De motie, zoals die nu is
geformuleerd, stuit niet meer op
bezwaren van de kant van de
regermg, kan ik de heer Lankhorst tot
genoegen meedelen.

Voorzitter! Ik ben aan het eind van
mijn lijstje; ik hoop ook aan dat van
u. Wat mij betreft zijn nu alle moties
behandeld en kan er worden
gestemd. Ik dank de diverse afge–
vaardigden voor hun constructieve
inbreng in de laatste fase.

De voorzitter: Naar mijn blijkt,
wenst de minister van Volkshuisves–
ting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer niet meer het woord te
voeren.

Vanavond zullen wij over de
ingediende moties stemmen.

De beraadslaging wordt gesloten.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van:

- het wetsvoorstel Regels
betreff ende door gemeenten en
provincies uit te voeren experi–
menten op het gebied van
decentralisatie en deregulering
(Wet D'gemeenten en D'provin–
cies) (21081)
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Maij-Weggen

(Zie vergadering van 19 december
1990.)

De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Mijnheer de voorzitter! Alle afgevaar–
digden hebben het D project als
zodanig aan de orde gesteld. Zij
hebben daarover kritische opmerkin–
gen gemaakt, maar de noodzaak tot
decentralisatie en deregulermg breed
ondersteund. Dat verheugt mij.

Voorzitter! Ik ga graag eerst op de
algemene aspecten in. Er werd
besloten om naast het algemene
decentralisatiebeleid van het kabinet
te komen tot een intensivering van
het beleid tot deregulering en
decentralisatie. In navolging van het
Scandinavische model van de
vrijgemeenten, is in samenwerking
met de Vereniging van Nederlandse
gemeenten en het Interprovinciaal
overleg een project opgezet waarin
een aangepaste versie van dit idee is
uitgewerkt. Gemeenten en provmcies
werden uitgenodigd om voorstellen
te doen tot deregulering en decentra–
lisatie. Het belangrijkste nieuwe
element in het D-project is vooral de
brede samenwerkmg tussen de drie
bestuurslagen. Daarnaast speelde en
speelt nog steeds de factor "tijd"
een belangrijke rol. Snelle besluitvor–
ming en het snel kunnen overgaan
tot uitvoering waren wezenlijke
elementen van de D-projecten.

De oproep aan gemeenten en
provincies om voorstellen tot
deregulering en decentralisatie te
doen, heeft geleid tot een enorme
respons. In totaal werden ongeveer
1450 voorstellen geïnventariseerd. In
een stuurgroep van IPO, VNG en Rijk
is het geheel met instemming van
alle betrokken partijen opgeschoond
en teruggebracht tot ongeveer 430
voorstellen. Toen heeft een argumen–
tenwisseling met de betrokken
departementen plaatsgevonden.
Over het lot van de meeste voorstel–
len is overeenstemming bereikt. Een
aantal voorstellen (180) heeft geleid
tot landelijke invoering, een aantal
voorstellen (25), waarvan 8 in dit
wetsvoorstel, heeft geleid tot
experimenten, en een aantal
voorstellen is om uiteenlopende
redenen niet gehonoreerd. Over de
overige voorstellen is nader overleg
gevoerd. Dat heeft geleid tot
overeenstemming over landelijke

invoering, dan wel experiment, dan
wel definitieve afwijzing.

Wij begonnen met 1450 voorstel–
len Üiteindelijk zullen ongeveer 210
van de 430 voorstellen tot uitvoering
worden gebracht. Als ik dit niet naast
elkaar zou hebben gelegd, zou een
verkeerde indruk zijn gewekt. In de
juiste context geplaatst is de
uitkomst zeker niet teleurstellend. De
1450 voorstellen bevatten ook
dubbeltellingen. De gemeenten
hadden onafhankeiijk van elkaar
dezelfde voorstellen gedaan. Andere
voorstellen bleken achteraf toch niet
wenselijk uit praktisch oogpunt. Het
geheel is het resultaat van een
schoning die in samenspraak en in
bijna alle gevallen in overeenstem–
ming met VNG en IPO heeft plaats–
gevonden.

Bij de besprekmg van dit wetsvoor–
stel, met acht voorstellen voor
experimenten, moeten wij ons voor
ogen houden dat het een relatief
klein onderdeel betreft van het totale
D-project. Het is zelfs een onderdeel
van het totaal aan experimenten. Nu
is aan de orde het wetsvoorstel
waarin die experimenten zijn
vastgelegd, die wetswijziging
noodzakelijk maken. Daarbij mogen
wij de experimenten die geen
wetswijziging behoeven, niet
vergeten. Deze experimenten zijn
vaak in uitvoering of zelfs al uitge–
voerd. Ik noem het experiment met
de rampenplannen. Ik zeg dit in het
bijzonder in antwoord op de vragen
van mevrouw Scheltema.

Alles overziend is mijn conclusie
dat de resultaten wel niet wereld–
schokkend zijn, maar zeker ook niet
teleurstellend. Dat zou ik de geachte
afgevaardigden willen zeggen naar
aanleiding van de opmerkingen over
het magere resultaat. Ik constateer
wel dat het experimenteergedeelte
duidelijk is achtergebleven bij de
verwachtingen. Dat ontken ik niet. Ik
geef daarvoor wel enige verklaringen.

1. Ook het merendeel van de
voorstellen die door gemeenten en
provincies zijn aangedragen, was niet
wereldschokkend.

2. Er moest snel gewerkt worden.
Er was niet veel tijd om baanbreken–
de experimenten te initiëren. Snelle
besluitvorming is een wezenlijk
element van de hele operatie.

3. De eigen verwachtingen waren
hoger gespannen dan de uiteindelijke
resultaten. In eerste instantie was de
verwachting dat met de introductie
van de experimenteermogelijkheid
departementen sneller tot bepaalde

maatregelen zouden overgaan. Die
verwachting was gebaseerd op het
feit dat de uiteindelijke beslissirig
over de landelijke invoering van
bepaalde decentralisatie– en
dereguleringsvoorstellen zou worden
uitgesteld. De departementen bleken
achteraf ook niet zo experimenteer–
minded. In de praktijk bleek namelijk
dat experimenteren een zeker risico
met zich brengt. Aan het einde van
een dergelijk experiment moet
immers een beslissing worden
genomen over al dan niet landelijke
invoering. Daarom verkiezen
vakdepartementen het middel
"experimenteren" te gebruiken voor
de beantwoording van de vraag hoe
en minder voor de beantwoording
van de vraag of er gedecentraliseerd
of gedereguleerd moet worden.

4. Ook de verwachtingen van
D'gemeenten en D'provincies waren
hoger gespannen. Het woord
"experiment" wekt de verwachting
dat de mogelijkheid wordt geopend
om grensverleggende vernieuwingen
te onderzoeken. Een experiment
biedt namelijk de mogelijkheid om de
ingeslagen weg weer te verlaten en
de oude weg te vervolgen. Het
onderzoeken van mogelijkheden
heeft ook alleen maar zin, als het om
ingrijpende vernieuwingen gaat. Er
zijn vragen gesteld over de stand van
zaken. De heer Van den Berg en de
heer De Cloe hebben een vraag
gesteld over de brief van de gemeen–
te Borsele. In een recente brief zegt
de gemeente Borsele dat zij afhaakt.
Wij hebben echter ook een brief van
de gemeente Groningen gehad.
Daarin zegt de gemeente Groningen
dat zij een nader standpunt zal
bepalen, wanneer het resultaat van
de behandeling van dit wetsvoorstel
bekend is.

5. Een aantal experimenten is
ingehaald door maatschappelijke
ontwikkelingen. Mevrouw Scheltema,
de heer Schutte, de heer Leerling en
de heer De Cloe hebben hier ook op
gewezen. Gelet op al deze factoren
en ondanks het toch wat achterblij–
vende resultaat van het experiment–
gedeelte van het project ten opzichte
van de rest, heb ik geen moment spijt
van het feit dat wij destijds met
project zijn begonnen. Wij moeten
ons tenslotte ook realiseren dat het
experimenteren met decentraliseren
en dereguleren ook voor ons in feite
een experiment op zichzelf is. Het is
voor ons een nieuwe ervaring, maar
ook een leerproces. Als zodanig is
het toch zeker niet onverdienstelijk.
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Ik kijk nog een keer naar de brieven
die wij van de D'gemeenten ontvan–
gen hebben. Gelet op de voorge–
schiedenis, de tijd die ermee
heengegaan is en de verwachtingen
die men had en die ook zijn gewekt,
heb ik wel begrip voor een aantal
kritische kanttekeningen van de
gemeenten. Daarnaast waardeer ik
het geduld dat de gemeenten hebben
opgebracht, zeer. In antwoord op een
vraag van de heer Van den Berg wil
ik nog wel zeggen dat de brief van de
gemeente Borsele geen gevolgen
heeft voor de representativiteit van
de gemeenten in het experiment. Het
aantal gemeenten per experiment
blijft voldoende. Opvulling is dus niet
nodig, maar is ook niet onmogehjk

De heer De Cloe (PvdA) U zegt
"niet onmogelijk". Betekent dit dat er
door het departement, in overleg met
de VNG, serieus bekeken wordt of
wel tot een aanvulling kan worden
gekomen tot het aantal van 15
gemeenten? De gemeente Borsele
heeft zich immers teruggetrokken.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta
Het aantal van 15 gemeenten staat
vast, maar binnen dat aantal is per
experiment nog wel uitbreiding
mogelijk. Niet alle gemeenten nemen
echter deel aan alle experimenten.
Het aantal gemeenten dat nu per
experiment beschikbaar is, is
voldoende en vraagt niet zonder
meer om uitbreiding.

De heer De Cloe (PvdA): Akkoord,
dat is helder. Maar u zegt dat het
aantal 15 is, en dat is dus 14
geworden. Voor die ene gemeente
moet u dus vervanging zoeken.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Het lijkt ons niet nodig, initiatieven
tot vervanging direct te nemen. We
zullen binnenkort met de D'gemeen–
ten en D'provincies een nader
gesprek voeren. Mocht blijken dat er
klanten zijn, dan zullen we dat met
elkaar bekijken, maar gelet op het feit
dat al een aantal experimenten in
gang is gezet, lijkt het me moeilijk,
een nieuwe gemeente zonder meer
toe te voegen.

De heer De Cloe (PvdA): De
experimenten zijn toch nog niet in
gang gezet?

Staatssecretaris De Graaff-Nauta
Jazeker. De experimenten die in dit
wetsvoorstel staan, moeten nog

starten, maar een aantal experimen–
ten waarvoor geen wetswijziging
nodig is, is al in gang gezet.

In antwoord op vragen van
mevrouw Scheltema en de heren De
Cloe en Frissen merk ik op dat een
belangrijke factor bij de experimen–
ten inderdaad de factortijd is. De
genoemde afgevaardigden hebben
geconstateerd dat de inwerkingtre–
ding van dit wetsvoorstel met ingang
van 1 januari 1990 niet is gehaald.
Dat heeft de betrokken gemeenten
toch wel wat gefrustreerd. Maar een
belangrijk element in de vertraging is
toch wel het feit, dat dit wetsvoorstel
destijds controversieel is verklaard,
en toen ook niet verder kon worden
behandeld Dat is de belangrijkste
vertragende factor geweest inzake de
besluitvorming rond dit wetsvoorstel.
Zoals ik al heb gezegd zijn de
experimenten waarvoor geen
wetswijziging nodig was, voor een
deel al afgerond of al één a twee jaar
in uitvoering.

Een belangrijke algemene vraag
was die naar mijn toekomstvisie over
de decentralisatie, met name in
relatie tot de activiteiten van de
verschillende vakdepartementen. Het
D-project is een onderdeel van een
reeks ontwikkelingen die de decen–
tralisatie moeten bevorderen. Ik
noem in willekeurige volgorde:
sanering van bestuursinstrumenten,
sociale vernieuwing, het BBI-project,
sanering van het wegenbeheer
etcetera. Eigenlijk kan ik best zeggen:
het is te veel om op te noemen. Maar
het is een permanent proces, zowel
departementaal als interdepartemen–
taal. Ook het D-project staat niet op
zichzelf. Het is wat de decentralisatie
betreft voortdurend passen en
meten, ofte wel wegen. Het gaat
daarbij om het eigen beleid van de
departementen, en als we kijken naar
het D-project, in het bijzonder om de
vraag, hoe onderdelen van dat
project in te passen in andere al
iopende activiteiten van de departe–
menten. Decentralisatie en deregule–
ring blijven heel belangrijke perma–
nente activiteiten.

De heren Frissen, Leerling, Van Erp
en De Cloe hebben gesproken over
de mogelijkheden nieuwe voorstellen
in het kader van het D-project ook te
betrekken bij de sociale vernieuwing.
Voorzitter! Als dat mogelijk en zinvol
is, zal dat ook moeten gebeuren. Ik
denk echter dat dit eerder uitzonde–
ring dan regel zal zijn. Sociale
vernieuwing heeft specifiek betrek–
king op de bestrijding van achter–

standen van grote groepen medebur–
gers, die aan de zijlijn dreigen te
bhjven staan. De sociale vernieuwmg
als geheel is geen experiment,
hoewel er wel experimentele facetten
zijn. Naar mijn mening is het
onmogelijk de sociale vernieuwing
als geheel in het D-project in te
passen. De expenmenten in het
kader van het D-project vragen een
heel mtensieve begeleiding. Zo'n
begeleiding is mogelijk als het om
een tiental gemeenten gaat, maar bij
de sociale vernieuwing zijn 300
gemeenten betrokken en dan lukt dat
niet meer.

Voorzitter! Er is gevraagd naar het
vervolg op dit experiment Er bleken
tussentijds bijstellingen nodig. Ikwijs
erop dat bijvoorbeeld het experiment
met de winkelsluitingstijden in het
wetsvoorstel is vervallen. Daarnaast
zijn de omstandigheden veranderd.
Dit is uitvoerig beschreven in de
stukken. Ook de ontwikkelingen
rondom de sociale vernieuwing
hebben tot bepaalde voorstellen
geleid, die eerder niet tot de
mogelijkheden behoorden. Dit alles
betekent dat wij de gedachten en de
ideeën over een eventueel vervolg
hebben moeten bijstellen. Ik heb de
VNG en het IPO voorgesteld
gedurende de eerste twee jaar pas
op de plaats te maken wat de
omvangrijke initiatieven betreft. Wij
staan echter wel open voor inciden–
tele voorstellen uit de D'gemeenten
en de D'provincies. Wij willen dan
ook graag de mogelijkheden tot
invoering samen bezien.

De heer Van Erp heeft naar de
evaluatie gevraagd. Daarover wordt
in de stukken voldoende duidelijkheid
geboden. Er is opgemerkt dat de
inrichting van het evaluatierapport
aan de provincies en gemeenten
wordt overgelaten. Wij willen niet te
veel regels stellen. Wij hebben met
VNG en IPO voorwaarden gecreëerd
om de evaluatie goed te laten
verlopen en daarbij zo weinig
mogelijk lasten op te leggen aan de
D'gemeenten en de D'provincies.
Wat er met de resultaten van de
evaluatie wordt gedaan, geeft artikel
3 van het wetsvoorstel duidelijk aan.
Die vormen in belangrijke mate de
grondslag voor de beslissing om
hetzij het experiment om te zetten in
landelijke regels, hetzij met het
experiment te stoppen en terug te
keren naar het oude regime.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Dit is mij niet geheel duidelijk. Zojuist
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zei de staatssecretaris dat zij tegen
omvangrijke initiatieven van VNG en
IPO tot uitbreiding is, maar dat zij
mcidentele voorstellen tot uitbreidmg
welwillend tegemoet treedt. Mag ik
dat zo uitleggen, dat de experimen–
ten een groeimodel inhouden en dat
de staatssecretaris in de periode tot
de evaluatie iets meer wil accepte–
ren?

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
De experimenten waarover al
beslissingen zijn genomen, vormen in
feite een afgerond pakket. Er kan
behoefte bestaan aan verder
experimenteren. Er liggen goede
voorstellen, die in eerste instantie
bekeken moeten worden. Dan zullen
wij moeten nagaan of die experimen–
ten direct "ingesluisd" moeten
worden of dat wij eerst de resultaten
van de eerste experimenten afwach–
ten. Wij moeten ervoor oppassen, dat
er niet te veel verwarring over
ontstaat, maar de gedachte van het
experimenteren hebben wij daarmee
niet naast ons neergelegd.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Dus beide opties zijn mogelijk, zowel
uitbreiden als later invoeren.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Dat zullen wij van geval tot geval
moeten beoordelen. Ook zullen wij
moeten bekijken hoe ingrijpend een
experiment is. Het is moeilijk om dat
in algemene regels aan te geven.

Mijnheer de voorzitter! De heer De
Cloe vroeg zich af waarom het advies
van de Raad van State zo lang was.
Het is moeilijk om op die vraag een
bevredigend antwoord te geven Ik
kan wel twee redenen noemen. Ten
eerste heeft de Raad van State veel
aandacht besteed aan de opzet en
aan de wijze van voorbereiding van
het wetsvoorstel, die beide behoorlijk
onconventioneel mogen worden
genoemd. Ten tweede heeft het feit
dat de artikelen van het voorstel op
zeër uiteenlopende beleidsterreinen
betrekking hadden, zeker ook
bijgedragen tot de relatief uitgebrei–
de artikelsgewijze advisering. Ik moet
er nog bijzeggen dat dit wetgevings–
project zeker niet eenvoudig was
voor de betrokken departementen en
voor het departement van Binnen–
landse Zaken als coördinerend
departement. Wij hebben daar ook
nauwelijks ervaring mee. Wij hebben
geprobeerd een en ander zo snel
mogelijk te doen en dat kan een

oorzaak zijn geweest van een enkele
onvolkomenheid.

Mijnheer de voorzitter! Alle
sprekers hebben aandacht besteed
aan het winkelsluitingsexperiment.
Men vroeg zich af of het wel of niet
door zou gaan en, zo ja, wanneer. Ik
ga daar graag op in. Ik heb al gezegd
dat de vertraging de D'gemeenten en
de D'provmcies enigszins ontmoe–
digd heeft Dat een en ander anders
is gelopen dan zich aanvankelijk liet
aanzien, heeft ook andere oorzaken.

Wij kunnen maatschappelijke
ontwikkelingen niet stil zetten Dat
blijkt juist ook heel duidelijk uit de
ontwikkelingen inzake de Winkelslui–
tingswet. Aanvankelijk werd ten
aanzien van de inventarisatie van
mogeüjke tereinen voor experimen–
ten door verschillende gemeenten de
Winkelsluitingswet als terrein
genoemd waarop geëxperimenteerd
zou kunnen worden. In aansluiting
daarop is een tekstvoorstel voor een
experiment inzake de winkelsluitings–
tijden in het kader van dit wetsvoor–
stel opgesteld. Hierover is toen nogal
discussie ontstaan, vergelijkbaar met
de al jaren gevoerde discussie over
de Winkelsluitingswet in haar geheel.
Dat waren niet alleen lange discus–
sies, maar ook heftige discussies.
Met de vele betrokkenen zijn veel
voorstellen en gedachten de revue
gepasseerd.

Mijnheer de voorzitter! Het is naar
mijn mening nu niet het moment om
daarop uitvoerig in te gaan. Alle bij
de Winkelsluitingswet betrokken
partijen hebben op verzoek van de
minister van Economische Zaken met
elkaar om te tafel gezeten. Een
belangrijk feit is dat dit resulteerde in
een compromis waarin de mogelijk–
heid werd gecreëerd van openstelling
tot 18.30 uur, met een maximale
openingstijd van 55 uur per week.
Men is er daarbij van uitgegaan —
dat is ook uitgesproken - dat de
experimenten in het kader van de
Wet D'gemeenten en D'provincies
zouden vervallen. Mijnheer de
voorzitter! Het kabinet heeft daarmee
ingestemd en het experiment inzake
de wmkelsluitmgstijden is uit het
wetsvoorstel geschrapt.

Bij de Winkelsluitingswet zijn
diverse aspecten aan de orde en er
zijn veel belangen in het geding. Dat
partijen elkaar in een compromis
hebben gevonden, is toch een mooi
resultaat. Het is niet wenselijk om dat
compromis te ondergraven. Om die
reden ontraad ik dan ook met klem
aanneming van het amendement van

de heer De Cloe. Ik heb ook nog een
inhoudelijk bezwaar tegen het
voorgestelde amendement. Het sluit
niet aan bij de huidige Winkelslui–
tingswet. Die gaat uit van 52 uur. Het
lijkt mij logischer dat in het amende–
ment wordt uitgegaan van de op het
ogenblik geldende 52 uur.

De heer De Cloe (PvdA): Er wordt in
het amendement ook over 52 uur
gesproken.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Dan heb ik mij daarin vergist. Ik
meende dat u in uw amendement
uitging van 55 uur.

De heer De Cloe (PvdA): Wij vinden
wel dat er geëxperimenteerd mag
worden, maar niet vooruitlopend op
de nieuwe wetgeving.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Dank u voor de correctie.

De heer Van Erp (WD): Er wordt
reeds geëxperimenteerd vooruitlo–
pend op de wet, want bijvoorbeeld
de gemeente Wijchen geeft al
kaartjes af voor 54,5 uur. Kan de
staatsecretaris, gezien haar vergis–
sing, nu wel leven met aanneming
van het amendement? Wordt het
"met klem afraden" veranderd in
"omarmen"?

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Mijnheer de voorzitter! De laatste
opmerking over de 55 en 52 uur was
dus een vergissing, die echter de
argumenten die ik heb genoemd
tegen aanneming van het amende–
ment volledig intact laat. Ik blijf bij
wat ik heb gezegd, dus ik blijf
aanneming van het amendement met
klern ontraden

Mijnheer de voorzitter! Het is hier
niet de plaats om over de inhoudelij–
ke merites van het bereikte compro–
mis en over eventuele varianten te
praten. Die discussie hoort thuis bij
de behandeling van het wetsvoorstel
tot wijziging van de Winkelsluitings–
wet dat de minister van Economische
Zaken deze week heeft ingediend.

De heer Frissen heeft gevraagd
hoe ik oordeel over de brief van de
Interdepartementale werkgroep
sociale vernieuwing, de commissie–
Schaefer. Ik heb van die brief kennis
genomen. Die brief voegt geen
elementen toe die wijziging brengen
in het standpunt dat ik zojuist heb
genoemd. Sociale vernieuwing als
zodanig heb ik al besproken.
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De heer De Cloe (PvdA): Roept de
brief ook bij de staatssecretaris
twijfels op?

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Die brief roept bij mij verder geeri
twijfels op. Ik heb er kennis van
genomen. De heer Schaefer noemt in
zijn brief een aantal argumenten,
maar het geheel afwegende zeg ik
wat ik heb gezegd. Dat blijft intact.
Dat is een bredere afweging van ook
een aantal andere argumenten.

De heer Frissen (CDA): De staatsse–
cretaris heeft zojuist het amende–
ment-De Cloe met klem ontraden.
Dat amendement is helemaal in lijn
met hetgeen de Stuurgroep sociale
vernieuwing ook wil, het initiatief uit
de Kamer steunen. Als ik het goed
interpreteer, is zij het daar dus niet
mee eens.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Ik ben het er ook niet mee eens. Wat
ik heb gezegd is duidehjk

Een andere kwestie is de relatie
tussen het winkelsluitingsexperiment
en de Zondagswet. De heer Van den
Berg stelt ten onrechte, dat wij
daaraan in het oorspronkelijke
voorstel geen aandacht hebben
besteed. In de memorie van toelich–
ting op het wetsvoorstel D'gemeen–
ten en D'provincies is hierover een
duidelijke uiteenzetting gegeven
Daarin heb ik aangegeven, dat met
de Zondagswet uitsluitend wordt
beoogd de openbare rust op zondag
te handhaven. Een normale uitoefe–
ning van detailhandel hoeft niet
direct de openbare rust te verstoren.
Het expenment als zodanig leidt
formeel gezien niet tot strijd met de
Zondagswet Maar naar aanleiding
van de opmerkingen van de geachte
afgevaardigden de heren Frissen,
Schutte, Van den Berg en Leerling
over de zondagsrust, merk ik nog het
volgende op.

Evenals de genoemde sprekers
hecht ik aan de openbare zondags–
rust. Voor die opvatting bestaat een
breed nationaal draagvlak, dat zijn
beslag heeft gekregen in de Zon–
dagswet. Als ik de indruk had dat een
normale uitoefening van de detail–
handel die algemeen erkende
zondagsrust zou verstoren, zou ik
zeker destijds mijn medewerking aan
een experiment waarin de mogelijk–
heid wordt geopend om winkels op
zondag te openen niet hebben
verleend. Ik heb echter al eerder
gezegd, dat ik verwacht dat voor

onaanvaardbare verstoring van de
zondagsrust bij het winkelsluitingsex–
periment geen vrees hoeft te
bestaan.

Aan het adres van de heer Schutte
merk ik nog het volgende op. Ik had
in mijn hoofd dat de Winkelsluitings–
wet niet in strijd is met de Zondags–
wet toen ik tijdens een kamerdebat in
een ander verband ten onrechte de
indruk vestigde, dat de zondagsslui–
ting niet onder het experiment zou
vallen. Ik was op het moment, dat er
in het voorlopig verslag naar werd
gevraagd, ervan overtuigd, dat ik u
goed had voorgelicht. Ik heb dus in
de memorie van antwoord ontkend
een mededeling van die strekking te
hebben gedaan. U hebt mij, heel
terecht, op mijn vergissing gewezen.
Voor die onjuiste mededeling wil ik
graag mijn excuus aanbieden.

Mijnheer de voorzitter! Met het
subamendement van de heer Schutte
op stuk nr. 14 heb ik moeite, omdat
het een onderdeel vormt van het
hoofdamendement op stuk nr. 13.
Daarover heb ik mijn oordeel al
gegeven Op zich sta ik niet onsym–
pathiek tegenover dit subamende–
ment als zodanig. Ik laat het oordeel
daarover aan de Kamer over.

De heer De Cloe (PvdA): Voorzitter!
De staatssecretaris staat er sympa–
thiek tegenover, zo begrijp ik. Als er
geen compromis was geweest, zou
het winkelsluitingsexperiment
gewoon in het wetsontwerp gebleven
zijn, dus inclusief de mogelijkheid te
experimenteren met openstelling op
zondag. Het is er alleen door de
regering uitgehaald, omdat er zo'n
compromis is. Zou de staatssecreta–
ris het wetsontwerp ook hebben
gewijzigd, als de heer Schutte niet
met zo'n amendement was geko–
men?

Staatssecretaris De Graaff-IMauta
Mijnheer de voorzitter! Ik ben niet
bezig het wetsontwerp wat dat
betreft te wijzigen. Ik geef een
oordeel over een amendement en
een subamendement. Ik kan wat dat
betreft in toekomst noch verleden
kijken. Ik weet niet, of er op het
wetsontwerp, zoals het toen luidde,
ook een amendement zou zijn
ingediend.

De heer De Cloe (PvdA) Ik heb
begrepen, dat het voor u geen
aanleiding is geweest om het
wetsontwerp na de start van het
nieuwe kabinet te wijzigen. Had het

niet in de rede gelegen om er bij
wijze van spreken zelf verandering in
aan te brengen op de manier waarop
de heer Schutte dat nu in feite cloet
door middel van zijn amendement op
mijn amendement?

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Het belang van de discussie en de
gedachtenwisseling met elkaar is dat
je een oordeel geeft over een aantal
opmerkingen en argumenten Ik vind
dat een normale gang van zaken.

De heer De Cloe (PvdA): Ik ook.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Voorzitter! De staatssecretaris zegt,
dat zij op zichzelf niet onwelwillend
ten opzichte van het amendement–
Schutte staat. Mag ik daaruit
afleiden, dat zij eigenlijk zegt, dat als
dat subamendement op het amende–
ment van De Cloe, Van Erp en mij
wordt aangenomen, zij minder
moeite met dit amendement zou
hebben en de aanvaarding ervan niet
meer met klem zou ontraden?

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Mijnheer de voorzitter! Mijn oordeel
over het subamendement van de
heer Schutte wijzigt de argumenten,
die ik tegen het amendement van de
heer De Cloe heb aangevoerd, op
zich niet, waarbij ik uitga van het
compromis dat is bereikt, zoals ik
uiteen heb gezet.

De heer Schutte (GPV): Voorzitter!
Een opmerking naar aanleiding van
het voorgaande. Als het wetsvoorstel
was ingediend, zoals het er nu via
amendering uit komt te zien, zou er
ongetwijfeld een zelfde amendement
gekomen zijn. Wij zouden dan
dezelfde discussie hebben gehad als
nu.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Mijnheer de voorzitter! De heer De
Cloe heeft gevraagd naar de
werktijden van het winkelpersoneel;
een vraag die een relatie heeft met
zijn amendement. De Winkelslui–
tingswet waarborgt wel de privé rust
van degenen die in de detailhandel
werkzaam zijn. Zij doet dit door het
aantal uren voor openstelling te
beperken tot 52. Daarnaast zijn
besluiten uit het arbeidsrecht van
toepassing. Het Besluit werktijden
winkelpersoneel en het Jongerensta–
tuut limiteren de inzetbaarheid van
personeel in winkels op zondag ook.
indertijd, bij de introductie van het
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experiment, heb ik van de staatsse–
cretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid de medewerking
toegezegd gekregen om zodanig
vnjstellingen van deze besluiten te
creëren, dat hoewel niet met een
ongelimiteerd beroep op dezelfde
personeelsleden, uitvoering van het
experiment praktisch mogelijk zou
worden. Die vrijstelling kan na advies
van de Stichting van de arbeid met
spoed tot stand worden gebracht, als
de Kamer zou besluiten tot invoering
van het experiment. En nogmaals,
mijn standpunt daarover is duidelijk.

ik heb getracht vervangende
experimenten te vinden in goed
overleg met de departementen.
Verschillende experimenten die in
een eerder stadium waren afgewe–
zen, zijn nog eens heroverwogen. In
de nota naar aanleiding van het
eindverslag ben ik daarop ingegaan.
Experimenten die hiervan het
resultaat zijn en waarvoor wetswijzi–
ging nodig is, zijn opgenomen in de
tweede nota van wijziging. Het
betreft experimenten inzake de vent–
en standplaatsvergunning, het
schrappen van de aanplakverplich–
ting, het ter inzage leggen van de
verplichting van aanvragen en
beschikkingen op hinderwetvergun–
ningen en de vermindering van
toezending van stukken met betrek–
king tot de hinderwetvergunning naar
de arbeidsinspectie als adviserend
orgaan. Naar aanleidmg van een
vraag van de heer Leerling en de
heer De Cloe over het experiment
milieubeheer het volgende. Experi–
menten zijn alleen ingevoerd als
rechtstreekse landelijke mvoermg
niet mogehjk was of als landelijke
invoering nog lang zou uitblijven,
zodat het experiment zou kunnen
worden beschouwd als vooruitlopend
op of als alvast ervaring opdoend
met de invoering. Vertragende
werking is er niet bij. De VNG en het
IPO zijn hier op in het bijzonder alert
geweest.

Bijna alle afgevaardigden hebben
vragen gesteld over de vent– en
standplaatsvergunning, het nieuwe
experiment. In de Vestigingswet
bedrijven, een wet van 1954, is
bewust de vrije vestiging van
ambulante handel opgenomen.
Vrijheid van vestiging van ambulante
handel, dit in antwoord op een vraag
van de heer Van Erp, is ook hier
uitgangspunt. Besloten is om te
experimenteren met een zekere
bevoegdheid voor de gemeenten op
het gebied van het vestigingsbeleid.

Behalve in situaties waarin de
openbare orde of het uiterlijk aanzien
van de omgeving in het geding is,
wordt de gemeenten ook de
mogelijkheid geboden om in
bepaalde gevallen een afweging te
maken tussen het principe van vrije
vestiging en het belang van het
handhaven van een bepaalde,
minimale voorzieningenstructuur. Het
gaat dus niet om de invoering van
een behoeftecriterium. Dit in
antwoord op een vraag van de heer
Van Erp. Ik wil de criteria die
gehanteerd worden, nog wel kort
toelichten. Wanneer er staat "in
bepaalde gevallen", wordt daarmee
bedoeld dat gedacht moet worden
aan zelfstandige kernen en geïsoleer–
de gemeentedelen of vernieuwde of
nieuwe winkelcentra. De gemeente
mag de vestiging van ambulante
handel voor een termijn van maxi–
maal vijf jaar na oprichting of
vernieuwing beperken, als dit een
gezonde ontwikkeling in gevaar kan
brengen. Ook voor zelfstandige
kernen en geïsoleerde gemeentede–
len zal de gemeente in het kader van
het experiment beperkingen kunnen
stellen aan ambulante vestiging, als
daarmee de bestaande voorzienin–
genstructuur daadwerkelijk bedreigd
wordt. Daarbij is een afstand van 2
km over de weg tussen bestaande
winkelvoorzieningen als criterium
genomen en geen 12 km, mijnheer
de voorzitter. Dat is een drukfout
geweest.

Als in bedoelde delen van de
gemeente de naastbijgelegen
winkelvoorzieningen meer dan 2 km
over de weg afgelegen zijn, dan kan
de gemeente binnen die 2 km
vergunningen voor de ambulante
vestiging weigeren in het belang van
de handhaving van de voorzieningen–
structuur in bedoelde delen van de
gemeente.

Waarom het 2-km-criterium,
mijnheer de voorzitter? Ik antwoord
dan mede in reactie op het amende–
ment van mevrouw Scheltema, op
stuk nr. 16. Het is enigszins arbitrair,
zoals elke afstandsgrens dat eigenlijk
is. Het voordeel van een vastgestelde
afstandsgrens is de objectiviteit. De
gekozen grens is ontleend aan de
algemeen gehanteerde definitie, ook
voor voor kleine kernen.

Mijnheer de voorzitter! Ik ontraad
dit amendement voor wat betreft de
formulering van het wetsartikel. In
antwoord op desbetreffende vragen
van mevrouw Scheltema kan ik

zeggen, dat ik niet bang ben voor
misverstanden met het oog op
andere gemeenten.

De heer Van Erp (VVD): Mijnheer de
voorzitter! Heeft de staatssecretaris
kennis genomen van de uitspraak van
de Afdeling rechtspraak van de Raad
van State, dat uitsluitend in die
gevallen wanneer er sprake is van
echt de laatste winkel, er eventueel
een maximeringsstelsel wordt
goedgekeurd? Ik wijs erop dat daar in
alle gemeenten die bij het experi–
ment betrokken zijn, absoluut geen
sprake van is en ik denk derhalve aan
de grote drommen die dan weer bij
de Raad van State komen en daar in
het gelijk gesteld zullen worden.

Mijn tweede vraag is, of de
staatssecretaris mijn opvatting deelt
dat wanneer in een wijk vijf melkven–
ters rijden, er altijd plaats is voor een
betere.

Staatssecretans De Graaff Nauta
Mijnheer de voorzitter! Ik dacht dat
wij op die punten gereageerd hadden
in het nadere rapport. De heer Van
Erp noemt nu een zeer bijzonder
geval. Ik vind het erg moeilijk om een
zeer bijzonder geval als het ware in
relatie te brengen tot het algemene
deel.

De heer Van Erp (VVD): Maar in aile
andere gevallen worden de gemeen–
ten door de Afdeling rechtspraak van
de Raad van State in het ongelijk
gesteld. Alleen in die situatie
wanneer er echt sprake is van de
laatste winkel, wordt het akkoord
bevonden dat er geen ventvergun–
ning wordt afgegeven of een
standplaatsvergunning.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Mijnheer de voorzitter! Het wordt
hier nu duidelijk in de wet vastge–
legd. Ik denk dat dit dan ook een
andere situatie is.

De heer Van Erp (WD): Er wordt
alleen in de wet vastgelegd dat er
een verordening kan komen in dezen.
Op het moment dat de verordening
wordt getoetst bij de Afdeling
rechtspraak van de Raad van State,
voorspel ik u dat daar de venter die
bij een gemeente wordt afgewezen,
gelijk krijgt, want de Vestigingswet
bedrijven 1954 wordt niet veranderd.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Mijnheer de voorzitter! Dat zal dan
nog moeten blijken. Deze zaak is
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goed afgewogen. De verwachting die
de heer Van Erp uitspreek, hebben
wij niet.

De heer Van Erp (WD): Met alle
respect wil ik toch op het volgende
wijzen. Al jarenlang wordt deze
kwestie hier in het parlement
uitvoeng besproken, met betrekking
tot de vestigingswetgeving bednjven,
de vestigmgswetgevmg detailhandel
en de Drank– en horecawet. En
wanneer dan de conclusie keer op
keer is dat de overheid niet mag
ingnjpen m de vrije distributie, dan
zegt u dat dit artikel in het wetsvoor–
stel goed afgewogen is? Er is nog
niet eens een advies van de Raad van
State.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Het gaat hier duidelijk om de
voorzieningenstructuur in bepaalde
situaties.

De heer Van Erp (WD): Die mag u
niet aantasten.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Mijnheer de voorzitter! Ik kreeg
echter, in tegenstelling tot de heer
Van Erp, de indruk dat in het
wetsvoorstel eigenlijk niet meer
wordt vastgelegd, behoudens een
heel klein stukje, dan datgene wat in
de jurisprudentie al mogelijk is.
Graag wil ik daarop een antwoord
van de staatssecretaris.

Mijn tweede vraag luidt als volgt
De staatssecretaris wijst het
schrappen van de 2-km-grens af.
Waarom doet zij dat? Ik heb het
gevoel dat op dit moment die eis niet
wordt gesteld en dat de gemeenten
alleen maar meer aan banden
worden gelegd

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Mevrouw Scheltema heeft in zekere
zin gelijk, voorzitter, dat er sprake is
van een beperkmg Het leek ons toch
goed om die beperking aan te
brengen. In antwoord op de opmer–
kingen van de heer Van Erp wil ik
zeggen, dat hier duidelijke jurispru–
dentie over is. Die jurisprudentie is
betrokken bij hetgeen in het wets–
voorstel staat.

De heer Van Erp (VVD): Ik ontken
dat ten stelligste. De jurisprudentie
toont aan, dat alleen wanneer het om
echt de laatste winkel gaat en het
voorzieningenniveau in die kleine
kern in gevaar komt, dit van toepas–
sing kan worden verklaard. In alle

andere gevallen, wanneer er zelfs
sprake is van vier of vijf winkels,
wordt dit niet toegestaan

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Mijnheer de voorzitter! Ik wil dat
graag nakijken. Hier is duidelijk
sprake van een verschil van mening.

De heer Van Erp (WD): Ik adviseer
u dan het rapport van de Rijksuni–
versiteit Utrecht te lezen, over de
vent– en standplaatsproblematiek in
relatie met uitspraken van de
Afdeling rechtspraak.

De heer Schutte (GPV): Voorzitter!
De opmerkingen van de heer Van Erp
kunnen, naar mijn mening, per
definitie geen betrekking hebben op
dit wetsvoorstel, want het gaat hier
om een beperkt aantal experimen–
teergemeenten die geen beroep
zullen doen voor hun bevoegdheid op
de Vestigmgswet bedrijven waar de
jurisprudentie, waarover de staatsse–
cretaris sprak, betrekking op heeft.
Zij zullen zich voor hun bevoegdheid
moeten baseren op deze nieuwe wet
als die tot stand komt. Dat roept wel
de vraag op, die ik al aan de staats–
secretaris heb gesteld, hoe deze
regeling waarin aan een beperkt
aantal gemeenten de gelegenheid tot
experimenteren wordt geboden, zich
verhoudt tot de algemene jurispru–
dentie op basis waarvan alle
gemeenten, onder heel specifieke
omstandigheden, zelf regelen mogen
stellen. Blijft dit van kracht? Wij
kunnen dat hier niet uit opmaken. De
redenering is zelfs denkbaar, dat de
wetgever een specifieke regeling
heeft gegeven voor een beperkt
aantal gevallen en dat daarmee de
wetgever bedoeld heeft om datgene
wat tot nog toe op basis van
jurisprudentie mogelijk was, nu niet
meer tot de mogelijkheid te laten
behoren. Daar moet duidelijkheid
over komen.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
De situatie met betrekking tot de
andere gemeenten, die niet onder dit
experiment vallen, blijven van kracht.
Dit wetsontwerp heeft betrekking op
de experimenteergemeenten, niet
meer en niet minder dan dat.

De heer Schutte (GPV): Het is goed
dat de staatssecretaris dat nu zegt.
Maar voor het oordeel van de
rechter, zal straks moeten blijken dat
de wetgever het ook zo beoogd
heeft. Wanneer straks in het debat

zou blijken dat hier verschillend over
gedacht wordt, dan blijft de onzeker–
heid bestaan. Immers, de redenering
is denkbaar dat de wetgever dit tot
zich gaat trekken en dat hij er een
regeling, zij het een zeer beperkte,
voor gaat treffen. Dat heeft dan
consequenties voor de bevoegdhe–
den van de overige gemeenten. De
staatssecretaris heeft zich duidelijk
uitgesproken en ik denk dat de
fracties zich straks ook, in dezelfde
of in andere zin zal moeten uitspre–
ken.

De heer Van Erp (WD): Voorzitter!
Mag ik de staatssecretaris vragen of
de Vestigingswet bedrijven van 1954
met deze wet wordt gewijzigd?

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Nee, mijnheer de voorzitter.

De heer Van Erp (WD): Dank u wel.

De heer Schutte (GPV): Die vraag
heb ik ook gesteld. Ik vroeg de
staatssecretaris namelijk wat nu
precies de plaats van deze wet
wordt. Alle andere experimenten
hebben betrekking op een expliciete
wijziging van de desbetreffende
bijzondere wet. De staatssecretaris
doet dit hier niet, want ze komen
naast elkaar te staan. In die zin
hebben ze wel invloed op elkaar.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Dit is een op zichzelf staand wetsarti–
kel. Het creëert nieuwe bevoegdhe–
den maar er is geen bestaande wet
om te wijzigen. In eerste instantie
heeft de heer Schutte er al een vraag
over gesteld. In die zin heeft het een
ander afwijkend karakter.

De heer Schutte (GPV): Maar
waarom zou de Vestigingswet
bedrijven ook niet een experimen–
teerartikel kunnen hebben, zoals alle
andere wetten die u in dit wetsvoor–
stel hebt opgenomen met een
expenmenteerartikel voor tweeënhalf
jaar?

De heer Van Erp (WD): Er is wel
een wet die veranderd kan worden,
namelijk de Vestigingswet bedrij–
ven...

De voorzitter: Nee, mijnheer Van
Erp u heeft het woord niet. Er was
een interruptie van de heer Schutte
en de staatssecretaris kan nu
antwoorden.
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Staatssecretans De Graaff-Nauta:
Zoals ik heb gezegd, kan ik er op dit
moment niet meer van zeggen. Dit
staat op zichzelf. Wij konden moeilijk
een relatie vinden met de genoemde
wet.

De heer Schutte (GPV): Wilt u
hierop in tweede termijn misschien
wat meer onderbouwd terugkomen?
De heer Van Erp heeft een vraag
gesteld. Het is belangrijk om dat in
de toekomst te voorkomen.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Ik zal er graag in tweede instantie
nader op ingaan. Het moet duidelijk
zijn dat ik het amendement van de
heer Van Erp op stuk nr. 15, om dit
experimentte laten vervallen, afwijs.

Voorzitter! Ter aanvulling merk ik
nog het volgende op. Het experiment
biedt een goede mogelijkheid om
ervaring op te doen met de afweging
op gemeenteniveau tussen het
belang van een bepaalde minimaal
noodzakelijke voorzieningenstructuur
en het belang van een vrije, ambulan–
te vestiging in bijzondere situaties. Ik
vind het een zinvol experiment. Het is
een compensatie die toch wel wat
waard is. Diverse gemeenten hebben
die zeer gewaardeerd Zeven
gemeenten hebben inmiddels op dit
experiment ingetekend. Ik zou het
dan ook bijzonder betreuren als het
experiment kwam te vervallen.

Mevrouw Scheltema heeft er
terecht op gewezen dat in het eerste
lid van artikel 12 de vermelding van
"de markthandel" onjuist is. De
gemeente is al bevoegd om daarvoor
regels te stellen. Ik dien graag een
nota van wijziging in, waarin "de
markthandel" uit het eerste lid van
dat artikel wordt geschrapt.

De heer Van Erp (VVD): Voorzitter!
Ik heb nog geen antwoord gehad op
de vraag die ik bij interruptie heb
gesteld: deelt de staatssecretaris
mijn mening dat wanneer er in een
wijk vijf melkventers rijden, er altijd
plaats is voor een betere?

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Ik heb al toegezegd dat ik hierop in
tweede instantie zal terugkomen,
mede in relatie tot andere vragen.

De heer Niessen (PvdA): En de
bakkers!

De heer Van Erp (VVD): Inderdaad!

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:

Voorzitter! Mevrouw Scheltema heeft
een vraag gesteld over de mvoermg
van het waardeklassestelsel bij de
onroerend-goedbelasting. Zij vroeg
of dat tot een geringer aantal
bezwaar– en beroepschriften zou
leiden. Bij de invoering van het
waardeklassestelsel met waardeklas–
sen van ƒ 30.000, zoals door de VNG
gesuggereerd, zou het tarief over één
waardeklasse veel hoger zijn dan het
tarief in het huidige tariefklassestel–
sel. Bij gelijke opbrengst zou het tien
keer zo hoog zijn! Sprongen in de te
heffen bedragen zullen groter zijn.
Daardoor kan het voor een belasting–
plichtige van wie het belastbare
object net in een hogere waardeklas–
se valt, aantrekkelijk zijn om de
indeling van het object in die klasse
voor de belastingrechter aan te
vechten. Dat is dan aantrekkelijker
dan bij het huidige tariefklassestelsel.
Invoering van een waardeklassestel–
sel zal vanuit die optiek eerder tot
een groter dan tot een kleiner aantal
bezwaar– en beroepschriften leiden

De heer Schutte heeft een vraag
gesteld over artikel 4 van het
wetsvoorstel, inzake de standaardver–
ordeningen. Is het experiment met
standaardverordeningen niet eerder
centralistisch dan decentralistisch? Is
het niet een knellend keurslijf, zo
vroeg de heer Schutte. Ik zie niet in
waarom het experiment met de
standaardverordeningen centralis–
tisch is. Integendeel! Het overheve–
len van de goedkeuringsbevoegdheid
naar gedeputeerde staten, als van
een standaardverordening gebruik
wordt gemaakt, is juist een vorm van
decentralisatie. Het experiment leidt
ook tot deregulering. De goedkeu–
ringsprocedure met betrekking tot de
standaardverordening loopt nog
maar via één mstantie, namelijk via
gedeputeerde staten. Het is ook geen
knellend keurshjf, want de standaard–
verordeningen bevatten uitsluitend
bepaiingen die in de betreffende
gemeentelijke belastingverordenin–
gen in het algemeen toch al worden
opgenomen.

Mijnheer de voorzitter! De heer
Van Erp vroeg wat het experiment
"ruimtelijke ordening" betekent. Het
is de bedoeling om het toezicht van
de provincie op het verlenen van
vrijstelling in verband met het
geldende bestemmingsplan te
versoepelen. Dat kan alleen wanneer
voor iedereen voldoende inzicht in en
duidelijkheid over de toekomstige
planologische situatie bestaat. In dat
kader zou de vrijstelling in verband

met de geldende planologische
situatie kunnen worden verleend. Het
voorbereidingsbesluit biedt niet altijd
de garantie dat deze duidelijkheid er
is. Een voorbereidingsbesluit behoeft
immers niet meer te zijn dan de
verklaring dat het plari zal worden
gewijzigd. Daarbij behoeft er geen
indicatie te zijn van de richting
waarin wordt gewijzigd. Afzien van
toezicht op basis van een voorberei–
dmgsbesluit in de plaats van het ter
visie gelegde ontwerp van herzie–
ning, ligt om die reden dan ook
minder voor de hand. Het afzien van
een verklaring van geen bezwaar
onder voorwaarden, zoals in het
wetsvoorstel is aangegeven levert
meer tijdwinst op dan alleen de
direct in het oog springende
tweemaandentermijn. Daarbij gaat
het immers alleen maar om de
termijn die gedeputeerde staten zelf
mogen gebruiken om te beslissen.
Daarnaast is er ook sprake van
tijdwinst aan gemeentelijke kant. Er
behoeft niet besloten te worden tot
het vragen van een verklaring van
geen bezwaar. Die verklaring behoeft
niet te worden opgestuurd, behoeft
niet te worden afgewacht en er
behoeft ook geen besluit meer te
worden genomen omtrent vrijstel–
Imgsaanvragen Al met al verwachten
wij dat een tijdwinst van drieënhalve
maand wordt verkregen. Dat zal
echter alleen het geva! zijn wanneer
er een voorlopig bestemmingsplan is.

De heer Van Erp (WD): Mijnheer de
voorzitter! Dit is een interessante
materie.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Maar ook een ingewikkelde materie.

De heer Van Erp (WD): Maar op
zichzelf gaat het om een logische
zaak. Wat is de gang van zaken? Op
grond van artikel 19 wordt een
verklaring van geen bezwaar
afgegeven. De gemeenteraad neemt
een voorbereidingsbesluit en er
wordt een nieuw bestemmingsplan
gemaakt. De volgende dag gaat het
besluit van de raad in een envelop
met een postzegel van 75 cent naar
het provinciebestuur. Daarmee is één
dag gemoeid. De provincie neemt
binnen twee maanden een besluit. In
de toekomst kan dit niet meer. Als
men met de dereguleringsgemeenten
te maken heeft moet men het
ontwerpplan ter inzage hebben. Er
moet dus een ontwerp-plan worden
gemaakt. Er moet voldaan worden
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aan het gestelde in lid 1 van artikel 9
van het Besluit op de ruimtelijke
ordening. Er moet dus een onderzoek
worden gedaan naar de haalbaarheid
van het bestemmingsplan. Ik
garandeer de staatssecretaris dat
deze hele procedure een halfjaar
kost. Wanneer men nu een planoloog
belt en hem vraagt even vlug een
ontwerp-bestemmingsplan te maken,
omdat iemand zijn winkel wil
verbouwen waartoe het bestem–
mingsplan moet worden aangepast,
zal men een halfjaar op dat ontwerp
moeten wachten. Van dat verhaal
van die tijdwinst klopt dus helemaal
niets.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Ik vind dat u nu bezig bent om de
zaak te versimpelen. Ik heb duidelijk
gezegd, dat alleen sprake is van
tijdwinst als er al een voorlopig
bestemmingsplan is.

De heer Van Erp (VVD): Maar dat
moet wel gemaakt worden. In de
huidige situatie hoeft er geen
voorlopig bestemmingsplan te zijn.
Nu kan de gemeenteraad op basis
van een voorbereidingsbesluit een
verklaring van geen bezwaar
aanvragen. Er behoeft dus geen
bestemmingsplan te zijn. De burger
is dus met deze regeling veel
slechter af en dat wilde ik constate
ren.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Nu heeft de heer Van Erp het over
een uitzonderingssituatie. Wij gaan
hier uit van het algemene reguliere
beleid.

DeheerVan Erp(VVD): Het
vervelende is dat artikel 19 een
uitzonderingssituatie is. Het is nu
geregeld met een termijn van twee
maanden voor een verklaring van
geen bezwaar van GS. Bij het ter
inzage leggen van het ontwerp-be–
stemmingsplan duurt het veel langer
Wat zegt de minister van Volkshuis–
vesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer hier eigenlijk van?

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
De minister van VROM gaat hiermee
uiteraard volledig akkoord. Het is niet
alleen ambtelijk, maar ook bestuurlijk
afgestemd. Het zou niet best zijn als
het niet zo was. Door diverse
afgevaardigden is op dit punt kritiek
uitgeoefend Het geeft aanleiding tot
moeilijkheden. Bij het interdeparte–
mentaal afstemmen moet je de

verschillende situaties met elkaar
onder ogen zien. Dit is niet alleen
bekeken met het IPO, ook met VROM
is het in alle stadia doorgesproken.
Als coördinerend departement
hebben wij een en ander goed
bekeken. Er was voor ons een hard
argument om te zeggen dat deze
zaak goed in elkaar zit. Ik heb het
nog eens een keer uiteengezet. Meer
kan ik er echt niet van zeggen. Wij
zijn het hier volstrekt over eens. Ik
ben erg benieuwd naar de evaluatie,
ook van dit experiment. Daaruit zal
blijken hoe het met de tijdwinst of,
volgens de heer Van Erp, het
tijdverlies zit. Ik denk en hoop dat wij
elkaar dan nader zullen spreken.

De heer Van Erp (VVD): Wil de
staatssecretaris op een A4'tje eens
een vergelijking maken tussen de
situatie met artikel 19 van de huidige
wet en de situatie met artikel 19
conform de deregulering? Als dat op
een rijtje staat, kunnen wij het
verschil zien.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Ik stel voor om bij de evaluatie aan
dit punt in het bijzonder aandacht te
besteden. Deze zaak is naar onze
mening zeer goed uiteengezet.

De heer Van Erp (VVD): Ik vind het
slecht.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Voorzitter! Ik denk dat ik hiermee de
beantwoording voltooid heb.

De heer Frissen (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Het lijkt mij goed, de
beraadslaging te schorsen. In onze
kring is behoefte aan nader beraad.

De heer De Cloe (PvdA): Wat zal dat
betekenen voor de verdere behande–
ling?

De voorzitter: Ik weet niet hoeveel
tijd de heer Frissen nodig denkt te
hebben voor nader beraad.

De heer Frissen (CDA): Het lijkt mij
het beste om na de dinerpauze met
dit onderwerp door te gaan.

De voorzitter: Wij hebben een
schema vastgelegd De bewindslie–
den moeten hier allemaal op tijd zijn.
Wij kunnen dat schema niet versto–
ren. Als er behoefte is aan schorsing
voor beraad, kan de tweede termijn
plaatsvinden na het Golfdebat van
hedenavond.

Na de lunchpauze zullen wij
beginnen met de behandeling van de
Najaarsnota en de diverse suppletoi–
re begrotingen. Daarna zullen de
eventuele heropeningen plaatsvin–
den.

De algemene beraadslaging wordt
geschorst.

De vergadering wordt van 12.10uur
tot 13.00 uur geschorst.

D

De voorzitter De ingekomen
stukken staan, op één uitzondering
na, op een hjst, 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.

Op dat ene ingekomen stuk kom ik
dadelijk terug.

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter: Ik stel voor, aan de
orde te stellen en te behandelen in
de vergaderingen van 22, 23, 24, 29,
30 en 31 januari 1991:
1. het wetsvoorstel Wijziging van de
Beroepswet (20630);
2. het wetsvoorstel Regels met
betrekking tot de aanpassing van een
aantal wetten die bepalingen
bevatten welke mede betrekking
hebben op de bescherming van de
bevolking, op de noodwachten of de
noodwachter (19974);
3. het wetsvoorstel Wijziging van de
Militaire Ambtenarenwet 1932 (Stb.
519) en van de Wet rechtstoestand
dienstplichtigen (Stb. 1971, 231) in
verband met Herziening van het
militair tuchtrecht (Wet militair
tuchtrecht) (21633);
4. het wetsvoorstel Wijziging van de
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorzie–
ning militairen (21845);
5. het wetsvoorstel Wijziging van de
Wet op het basisonderwijs, de
Overgangswet WBO, de Interimwet
op het speciaal onderwijs en het
voortgezet speciaal onderwijs en de
Overgansgwet ISOVSO, inzake de
vergoeding voor schoolterreinen
(21940) (indien de voorbereiding zal
zijn voltooid);
6. het wetsvoorstel Verlaging van de
verschuldigde pensioenbijdrage als
bedoeld in de Algemene burgerlijke
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voorzitter

pensioenwet over de jaren 1988,
1989 en 1990, alsmede verlaging
van de verschuldigde wachtgeldtijd–
bijdrageover het jaar 1990 (21515);
7. het wetsvoorstel Gezondheids– en
welzijnswet voor dieren (16447);
8. het wetsvoorstel Wijziging van de
Zaaizaad– en Plantgoedwet (21642);
9. het wetsvoorstel Enige wijzigingen
van de Grondwaterwet (21661)
(indien de voorbereiding zal zijn
voltooid),
10. het wetsvoorstel Regels met
betrekking tot enkele specifieke
uitkenngen aan provmcies en
gemeenten op het terrein van
Verkeer en Waterstaat (21245);
11. het wetsvoorstel Wijziging van de
Luchtvaartwet (Regels beveiliging
luchtvaartterreinen) (21947) (indien
de voorbereiding zal zijn voltooid);
12. het wetsvoorstel Tijdelijke
voorzieningen in verband met de
reorganisatie van de politie (Wet
tijdelijke voorzieningen reorganisatie
politiebestel) (21874) (indien de
voorbereiding zal zijn voltooid),
13. het wetsvoorstel Nieuwe
bepalmgen met betrekkmg tot
provincies (Provinciewet) (19836);
14. het wetsvoorstel Regels inzake
de organisatie en uitvoering van de
geneeskundige hulpverlening bij
rampen alsmede de voorbereiding
daarop (Wet geneeskundige
hulpverlening bij rampen) (21023);
15. het wetsvoorstel Goedkeuring
van de Overeenkomst tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en de
Internationale Organisatie voor
Migratie inzake de uitvoerende
werkzaamheden van de Organisatie
in Nederland; 's-Gravenhage, 1 mei
1990 (21857) (indien de voorberei–
ding zal zijn voltooid);
16. Verslag van het op 21 november
1990 gehouden mondeling overleg
over de nota Toerisme met maximum
spreektijden van 10 minuten per
fractie;
17. Verslag van de vaste Commissie
voor de mlichtmgen en veiligheids–
diensten met de daarbij behorende
stukken 20800-VM, nrs. 22 en 24 en
21800-VII, nr. 12 (21819);
18. het voorstel van rijkswet Goed–
keuring van de Overeenkomst tot
oprichting van de Europese Bank
voor Wederopbouw en Ontwikkeling
(21848, R1400) (indien de voorbe–
reiding zal zijn voltooid),
19. het wetsvoorstel Regels betref–
fende specifieke uitkeringen ten laste
van de begroting van het ministerie
van Economische Zaken (Kaderwet

specifieke uitkeringen EZ) (20986)
(indien de voorbereiding zal zijn
voltooid).

Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter: Ik bepaal, dat
uitgebreide commissievergaderingen
zullen worden gehouden op:

maandag 28 januari:
I. van 11.15 tot uiterlijk 16.30uur
van de vaste Commissie voor welzijn
en cultuur over de nota Ouderenbe–
leid 1990-1994 (21814);
II. van 11.15 tot uiterlijk 16.30 uur
van de vaste Commissie voor
onderwijs en wetenschappen over de
nota Evaluatie van de Wet op het
basisonderwijs (21630);
III. van 16.45 uur tot uiterlijk 23.00
uur van de vaste Commissie voor de
buitenlandse handel over het deel
Buitenlandse Economische Betrek–
kingen van Hoofdstuk XIII (Economi–
sche Zaken) van de begroting voor
1991 (21800-XIII);

maandag 4 februari:
I. van 11.15 uur tot uiterlijk 23.00 uur
van de vaste Commissie voor
economische zaken over:
- de nota Economie met open
grenzen (21670);
- het Beleidsoverzicht Technologie
1990-1991 (21804);
II. van 11.15 uurtot uiterlijk 16.30
uur van de vaste Commissie zeeën
over het Uitvoeringsdocument
Noordzee-ministersconferentie en de
harmonisatie Noordzee-beleid
(17408, nr. 54);
III. van 16.45 tot uiterlijk 23.00 uur
van de bijzondere Commissie voor
het jeugdwelzijnsbeleid over het
Rijksplan jeugdhulpverlening 1990
(21446).

Ingekomen is de volgende brief van
collega Voorhoeve:

"Zeer geachte voorzitter en collegae,

Zoals u reeds bekend is, ben ik
voornemens het lidmaatschap van de
Tweede Kamer te beëindigen. Ik doe
dat met ingang van 22 januari a s ,
de dag dat mijn opvolger kan worden
beëdigd. Ik beemdig het kamerlid–
maatschap wegens aanvaarding van
een andere functie.

In de ruim acht jaar waarin ik in uw
midden heb verkeerd, heb ik vooral
getracht, een bijdrage te leveren aan

één van de hoofdtaken van de
volksvertegenwoordiging: het
controleren van de regering, vanuit
de opdracht die de kiezers daartoe
verstrekken bij het stemmen op een
bepaalde partij en het programma
daarvan. Van alle beleidskwesties die
in deze Kamer aan de orde zijn, heb
ik de internationale vraagstukken
vaak het boeiendst gevonden. Dat is
dan ook het terrein, waar ik mij
geheel op wil toeleggen.

Mijn vertrek uit de Tweede Kamer en
benoeming bij Clingendael beteke–
nen, dat mijn hoedanigheid van
vertegenwoordiger van een politieke
partij nu plaatsmaakt voor die van
bestuurder van een instelling voor
onderzoek en onderwijs die aan geen
enkele politieke stroming is gebon–
den en zijn beleidsadviezen uitslui–
tend op onafhankelijke analyse
baseert.

Ik verheug mij op het vooruitzicht om
in mijn nieuwe functie bij het Instituut
Clingendael vele van mijn huidige
parlementaire collegae te blijven
ontmoeten. Clingendael staat ten
dienste van ieder die zich met het
internationaal beleid van ons land
bezighoudt, dus zeker ook van de
volksvertegenwoordiging.

Het ga u allen goed.

(w.g.) J.J.C. Voorhoeve"

(Applaus)

Waarde collega!
In de ruim acht jaar, dat u deel

hebt uitgemaakt van deze Kamer,
hebt u in ons midden een politiek
prominente plaats ingenomen.
Wanneer dat naar uw oordeel nodig
was, meed u de hitte van de politieke
strijd niet. Het is vanzelfsprekend dat
dit littekens nalaat, want dat is een
kenmerk van strijd. Maar dat is
inherent aan het politieke bedrijf.

Daarom nu ook het volgende. U
was een goed en plezierig collega.
Uw uitnodiging, gebruikte maken
van de dienstverlening van Clingen–
dael, aanvaarden wij gaarne, waarbij
we overigens willen proberen te
vermijden, alle 150 tegelijk te komen!

Wij wensen u alle succes toe bij uw
verdere loopbaan die, zo ziet het
ernaar uit, nog zeer vele raakvlakken
met de politiek, en met name met de
internationale politiek, zal behouden.
Dat betekent dat wij elkaar, parle–
mentariërs en u, los van de dienst–
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voorzitter

verlening vanwege Clingendael, nog
wel eens zullen ontmoeten

Het ga u goed!

(Applaus)

Van dit ontslag is mededeling gedaan
aan de minister van Binnenlandse
Zaken en de voorzitter van het
centraal stembureau

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

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van:

de Najaarsnota 1990 (21902).

(Zie vergadering van 18 december
1990.)

De beraadslagmg wordt hervat.

D

De heer De Korte (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Graag verwelkom ik de
premier in deze fase van het debat
over dit boeiende onderwerp.

De jongste belastingtegenvaller
van 2,5 a 3 mld. trekt het kabinet in
de richting van een fmancieel
moeras. Het financieringstekort daalt
niet langer, het loopt weer op. Het
eindcijfer voor 1990 komt in de buurt
van het niveau van 1989 van 5,8%.
Het is de laatste jaren niet meer
voorgekomen dat het financieringste–
kort aan het eind van het jaar hoger
afsloot dan gepland. De premier
herinnert zich dat ongetwijfeld uit
vorige kabinetsperiodes. Voor 1991
dreigt hetzelfde; een ontluisterende
ontwikkeling. Jammeren over de
belastingtegenvallers helpt niet; wat
nodig is, is actie. De eerste actie zou
het temporiseren van de niet
betaalbare beleidsintensivering in
1991 moeten zijn. De minister van
Financiën zegt maatregelen toe, op
z'n laatst bij de Voorjaarsnota 1991.
Die behandelen wij echter pas in juni
1991 en daarmee wordt 1991 een
verloren jaar. De belastingtegenval–
lers zijn harde feiten. Door niet reeds
nu compensaties te bieden, holt het
kabinet achter die feiten aan. In
plaats van hoeder van de schatkist,
wordt deze minister van Financiën
hoeder van een "gatkist". Om dit te
voorkomen, leg ik de Kamer de
volgende motie voor.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslagmg,

overwegende, dat de AKW-kasschuif
van 1991 naar 1990 geen doorgang
kan vinden en de jongste belastingte–
genvaller van ƒ 2,5 a ƒ 3 mld. ook
doorwerkt naar 1991;

verzoekt het kabinet zo spoedig
mogelijk compenserende maatrege–
len te treffen, die het financieringste–
kort 1991 terugbrengen op het
tijdpadniveau van 4,75 procent en
daarbij de beleidsintensiveringen in
1991 niet buiten beschouwmg te
laten,

en gaat over tot de orde van de dag.

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

Zij krijgt nr. 4 (21902).

De heer Reitsma (CDA): Voorzitter!
Wat beoogt de heer De Korte met
deze motie? Moet deze problematiek
worden betrokken bij de tussenba–
lans of verwacht hij al eerder een
pakket maatregelen van de minister?

De heer De Korte (VVD): Het
oplossen van deze problematiek
moet voorrang knjgen op alles wat er
verder op de agenda staat voor de
tussenbalans. Het gaat mij om het
jaar 1991. Ik herinner voorts aan het
besluit dat het kabinet vlak na zijn
aantreden heeft genomen. Toen
werden de nieuwste beleidsintensi–
veringen voor 1990 gedeeltelijk
gehalveerd. Welnu, dat is dus
blijkbaar mogelijk. Dat gebeurde
destijds in november en nu is het
december. Het kabinet kan nog
maatregelen nemen en dat is wat
mijn fractie beoogt.

De heer Reitsma (CDA): Voorzitter!
Collega De Korte stelt terecht dat de
reductie van het financieringstekort
een zeer hoge prioriteit heeft. Welke
maatregelen kunnen volgens hem in
1990 nog worden genomen? Denkt
hij bijvoorbeeld aan een terughou–
dend kasbeleid?

De heer De Korte (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Het middel van
terughoudend kasbeleid heeft het

kabinet beproefd in 1990. Ikzie
daartoe, zonder bewuste temporise–
ring, geen mogelijkheden. Het
kabinet moet aan besluitvorming
gaan doen, zoals het dat heeft
gedaan ten tijde van de opstelling
van de Startbrief. De minister van
Financiën heeft ons indertijd gemeld
dat de beleidsintensiveringen voor
1990 deels zijn gehalveerd. Uit de
antwoorden op de vragen blijkt ook
dat in 1990 minder is uitgegeven
voor de beleidsintensiveringen dan in
het regeerakkoord was aangegeven.

De heer Reitsma (CDA): Voorzitter!
Nu geeft de heer De Korte toch zelf
aan dat zijn motie overbodig is? Hij
zegt dat het kabinet zelfs al begon–
nen is met het nemen van maatrege–
len.

De heer De Korte (VVD): Voorzitter!
Die motie is niet overbodig, tenzij de
minister van Financiën in tweede
termijn bevestigt dat onmiddellijk
besluitvorming plaats zal vinden.
Maar ik vermoed dat de minister van
Financiën wil wachten tot na het
opmaken van de tussenbalans — dat
kon ik uit zijn antwoord opmaken —
en dat er vervolgens uiterlijk bij de
Voorjaarsnota 1991 besluiten
worden genomen. Dat gebeurt
halverwege 1991; dan is het jaar
bijna voorbij en dan komt er niets van
terecht. In 1990 is het financierings–
tekort al hoger dan voorzien was in
het regeerakkoord. Voor 1991 dreigt
hetzelfde. De staatsschuld loopt
almaar op en ik heb begrepen van de
premier, die ook achter de regerings–
tafel zit, dat dat staatsvijand
nummer één is. Die problematiek
moet voor het kabinet dus de
hoogste prioriteit hebben.

Mijnheer de voorzitter! De jongste
tegenvaller is voor 90% gelokali–
seerd bij de vennootschapsbelasting.
Dit heeft dus niets te maken met de
Oort-wetgeving. Sterker nog, de
kasopbrengsten bij de loon– en
inkomstenbelasting te zamen
vertonen een meevaller van 400 mln.
Staatssecretaris Van Amelsvoort zei
dan ook: de eerlijkheid gebiedt mij te
zeggen, dat er geen aanwijzingen zijn
dat de tegenvallers met de Oort-wet–
geving samenhangen. Beide
bewindslieden van Financiën
voegden daar in hun antwoord op
vraag 9 aan toe: een redelijk zicht op
het effect van de invoering van de
Oort-wetgeving is pas mogelijk in
1992. De aanslagregeling over het
jaar 1990 is dan voldoende gevor–
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De Korte

derd om een beeld te krijgen van de
opbrengst van de inkomstenbelasting
1990. De gekleurde verhalen van de
premier in de Eerste Kamer, van de
minister van Sociale Zaken ergens in
het land en van een aantal PvdA–
voorlieden over de schuld van de
Oort-wetgeving voor de belastingte–
genvallers, lijken mij hiermee door de
bewindslieden van Financiën
genoegzaam ontzenuwd, evenals de
noodzaak om daarom de middenin–
komens en hogere inkomens bij de
tussenbalans uit dien hoofde nog
eens extra te belasten

Mijnheer de voorzitter! De minister
van Financiën had in zijn eerste
termijn slechts een opwekkende
mededeling: dankzij het voortduren
van de Golfcrisis loopt de incidentele
aardgasmeevaller voor 1991 op met
ruim 0,5 mld. Over de besteding
daarvan wil hij nader delibereren. De
WD-fractie meent dat tijdens de
algemene beschouwingen over die
besteding reeds brede politieke
instemming is ontstaan. Daarom leg
ik de volgende motie aan de Kamer
voor.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de in de Miljoe–
nennota 1991 gemelde incidentele
meevaller voor de aardgasbaten
1991 van ƒ 900 mln. is aangewend
ter compensatie van een deel van de
belastingtegenvaller 1991;

verzoekt de regering de jongste
incidentele meevaller voor de
aardgasbaten 1991 van ruim ƒ 500
mln. aan te wenden voor verminde–
ring van de nog steeds oplopende
staatsschuld,

en gaat over tot de orde van de dag.

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

Zij krijgt nr. 5 (21902).

De heer Reitsma (CDA): Mijnheer
de voorzitter! Ook over deze motie
krijg ik graag een nadere verduidelij–
king. De heer De Korte weet dat er
een verschil is tussen de binnenland–
se bestedingen en de buitenlandse
bestedingen aan de aardgasbaten.

Maakt hij daarin geen onderscheid?
Ik vraag dit omdat hij in zijn motie het
totaalbedrag noemt.

De heer De Korte (WD): Mijnheer
de voorzitter! Ik heb de overweging
van de minister van Financiën
gehoord dat in het algemeen
gerekend moet worden met een
binnenlands deel en een buitenlands
deel. Uitgaande van 1,5 mld.,
bedraagt het binnenlands deel 900
mln. en het buitenlands deel 600
mln. Dat komt verrassend goed uit.
Het bedrag van 900 mln. is nu reeds
gebruikt om de belastingtegenvaller
1991 te compenseren. Dat is dus al
in de Miljoenennota 1991 verwerkt.
Er komt een nieuwe aardgasmeeval–
ier bij van tussen de 500 en 650
mln , afhankelijk van de dollarkoers.
Welnu, die slaat dan, in ieder geval in
die redenering, zeker op het buiten–
lands deel en er is dus alle reden om
dit deel van de meevalier aan te
wenden voor de nog almaar oplopen–
de staatsschuld.

De heer Reitsma (CDA): Ik interpre–
teer uw motie als volgt. U wilt thans
de beleidslijn wijzigen die tijdens de
algemene beschouwingen in goed
overleg met de Tweede Kamer is
uitgestippeld

De heer De Korte (WD): Mijnheer
de voorzitter! Ik wil uitsluitend uiting
geven aan de brede politieke
overeenstemming, die tijdens de
algemene beschouwingen is
ontstaan, over het gegeven dat de
aardgasmeevallers in de eerste linie
zullen moeten worden toegewezen
aan vermindering van de staats–
schuld. En aangezien de incidentele
aardgasmeevaller van 1,5 mld. in
1991 reeds grotendeels is gebruikt
voor het op dat moment sluitend
maken van de begroting 1991, lijkt
het mij in overeenstemming met de
toen geuite wensen van de Kamer
dat de rest van het bedrag naar de
staatsschuld gaat.

Mijnheer de voorzitter! In ons land
werden 2,6 miljoen huizenbezitters
en 3,2 miljoen huurders op 13
december jongstleden opgeschrikt
door het NRC-bericht dat premier
Lubbers de hyptheekrente met een
derde wilde verminderen en de huren
in 1991 met 5 tot 10% extra wilde
verhogen. Op schriftelijke vragen van
collega Koning en mijzelf, waarin
werd gevraagd of dit waar was,
antwoordde de premier bondig:
neen. Dat gebeurde nadat binnen

twee uur zo ongeveer de gehele
Kamer "over hem heen was geval–
len" Vrijdag jongstleden, maar ook
dinsdag in zijn eerste termijn, deed
de vice-premier een poging om de
ballon van de premier, nadat hij was
doorgeprikt, weer op te blazen Zo
iets is natuurlijk niet mogelijk.
Derhalve leg ik de volgende motie
aan de Kamer voor.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering beperking van
de hypotheekrente-aftrek buiten de
inventarisatie te houden van
onderwerpen, die uitgediept moeten
worden ten behoeve van de tussen–
balans,

en gaat over tot de orde van de dag.

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

Zijkrijgt nr. 6 (21902).

De heer De Korte (WD): Mijnheer
de voorzitter! Tot slot. In mijn eerste
termijn wees ik erop dat de vakbon–
den in 1991 geen genoegen lijken te
nemen met een reële looneis van
minder dan 1 %. Het kabinet rekent
met 0,5%. Bij handhaving van de
koppelingen vallen de collectieve
uitgaven in 1991 700 mln. hoger uit.
Daarvan komt 370 mln. ten laste van
de schatkist. De minister van
Financiën heeft mij nog niet geant–
woord. Inmiddels heeft de premier al
het antwoord in Elsevier gegeven:
het kabinet past de uitkeringen niet
aan als de lonen met meer dan 3%
stijgen. Een helder antwoord,
waarmee wij uit de voeten kunnen.
Om na te gaan hoe de Kamer
daarover denkt, leg ik de volgende
motie aan de Kamer voor.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het CPB verwacht
dat het gemiddelde van de CAO-lo–
nen in 1991 met ten minste3,25%
omhoog gaat, terwijl het kabinet een
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De Korte

stijging van de contractlonen met
meer dan 3% budgettair onverant–
woord acht;

voorts overwegende, dat het niet
doorgaan van de AKW-kasschuif en
de doorwerking van de jongste
belastingtegenvaller van ƒ 2,5 a ƒ 3
mld., het budgettaire beeld van 1991
sterk verslechtert;

verzoekt het kabinet:
1. zijn lijn te trekken en niet het
misverstand te willen voeden, dat het
ten aanzien van de koppeling een
accommoderend beleid voert, dat de
uitkeringen wel aangepast worden
als de lonen met meer dan 3%
stijgen;
2. met het oog op werkgelegenheid
en gemeenschapsvoorzieningen niet
meer geld bij de koppeling te leggen
en het uitgetrokken bedrag als grens
te zien,

en gaat over tot de orde van de dag.

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

Zij krijgt nr. 7 (21902).

De heer De Korte (VVD): Wie
aanmerkingen heeft op het dictum,
verwijs ik naar het interview van de
premier met Elsevier, want het komt
daarmee overeen.

D

De heer Reitsma (CDA): Mijnheer
de voorzitter! Ik dank de bewindslie–
den voor de beantwoording van de
eerste termijn van de Kamer inzake
de Najaarsnota. De CDA-fractie wil in
tweede termijn toch nog een aantal
opmerkingen maken. De Najaarsnota
heeft door de mededeling over de
belastingtegenvaller een zwaardere
lading gekregen dan andere jaren
Jarenlang lag het probleem bij de
tegenvallende uitgaven, dus de
overschrijdingen. Door een stringent
begrotmgsbeheer, de budgetdiscipli–
ne en een terughoudend kasbeleid is
dit euvel gelukkig dit jaar verdwenen.
Mijn collega Melkert gaf minister Kok
daarvoor dinsdagavond reeds een
pluim. Ik zag de minister dinsdaga–
vond ook eventjes glunderen,
terecht. Ik wil er echter op wijzen dat
ten aanzien van de aanpak van de
overschrijdingen en de budgetdisci–
pline oud-minister Ruding het gazon
had geploegd, geegd en gezaaid.

Daarop is dus thans redelijk gemak–
kelijk te oogsten. Ik hoop dat de
volgende oogsten bij deze minister
gelijk zullen zijn aan dit jaar. Ik zal
deze minister in dat geval dan ook
die lof geven.

Voorzitter! Ik wil de minister van
Financiën aansporen om ook de
komende jaren door te gaan met het
terughoudende kasbeleid dat hij het
afgelopen jaar heeft gevoerd. Het is
hard nodig. Beoordelen wij de
gecumuleerde tegenvallers op de
belastingen, dan is de vreugde die ik
zojuist schepte, heel snel weg: een
tegenvaller van 2,5 mld. a 3 mld. ten
opzichte van de vermoedelijke
uitkomsten, nog maar enkele
maanden geleden. De totale
belastingtegenvaller is nu sinds de
Startbrief ruim 5 mld.

Het meest opvallend is de lagere
belastingopbrengst van 2,5 mld. bij
de vennootschapsbelasting. In eerste
termijn heb ik namens de fractie van
het CDA reeds de vraag gesteld of
dit onder andere wordt veroorzaakt
doordat nogal wat ondernemingen
die anticiperen op de deelnemings–
vrijstelling. In eerste termijn heb ik
daarop geen antwoord gekregen. Ik
vraag de bewindslieden daar in
tweede termijn een en ander over te
zeggen. Daarnaast dient de vraag
gesteld te worden of de ramingen bij
de vennootschapsbelasting, die de
afgelopen jaren sterk op konden
lopen omdat er elke keer meevallers
waren ten aanzien van de vennoot–
schapsbelastmg, achteraf bezien
voor 1991 bij het opstellen van de
Startbrief niet de optimistisch
gesteld zijn. Ook daarover wil ik van
de minister graag een reactie horen
Het is wel duidelijk dat deze zaak een
diepgaand onderzoek vereist. Ik heb
echter begrepen dat de minister dat
al heeft toegezegd.

Een volgend punt. De heer Melkert
maakte een politieke opmerking,
waarvan de suggestie uitging dat de
huidige tegenvallers met de Oort–
wetgeving van doen hebben. De
fractie van het CDA vindt deze
politieke opmerking, die toch die
suggestie had — ik zeg het nadrukke–
lijk zo — voorbarig.

De heer Melkert (PvdA): Voorzitter!
Ik wil een misverstand vermijden. Het
enige wat ik heb gedaan, is vaststel–
len wat indertijd de raming was van
de belastingverlaging die gepaard
zou gaan met de invoering van de
Oort-wetgeving. Vervolgens heb ik
dat gelegd — dat is voorlopig een

theoretisch bedrag in die zin dat wij
nog niet weten, dat komt later, welke
reële effecten een en ander heeft
opgeleverd - naast de reële
tegenvallers, zoals deze zich tot op
dit moment hebben voorgedaan. Er
kan een verband zijn, maar dat
behoeft in het geheel niet. Echter,
naar de mate waarin er geen verband
is, is er dus wel sprake van een
dubbel effect in de zin van een
belastmgverlagmg en dat heb ik hier
aan het begin van de vergadermg,
zonder verdere politieke connotatie
willen noteren.

De heer Reitsma (CDA): De heer
Melkert heeft gisteren nadrukkelijk
twee of drie keer in zijn bijdrage
gezegd dat hij een politieke opmer–
king daarover wilde maken. Daarin
werd toch een bepaalde suggestie
gegeven. Collega Koning heeft daar
dinsdag samen met de staatssecreta–
ris alert op gereageerd. Ik sluit mij bij
de opvatting aan dat het thans te
vroeg is om überhaupt een politieke
conclusie hieruit te trekken. Als je
immers een voorlopige conclusie zou
trekken, zou je de neiging hebben om
een iets andere conclusie te trekken,
maar ook dat wil ik niet doen, want
dat zou voorbarig zijn. Wat dat
betreft wacht ik de evaluatie van de
Oort-wetgeving af, zodat wij een
totaal oordeel en een politieke
conclusie kunnen trekken die
onderbouwd is.

Voorzitter! De minister van
Financiën heeft de door de fractie
van het CDA gevraagde indicaties
inzake de collectieve-lastendruk en
de gevolgen voor het financieringste–
kort dinsdag gegeven. Dank daar–
voor. Het geeft toch een stukje beeld
van hetgeen waarvoor wij op dit
moment staan, alhoewel het nog niet
de definitieve getallen zijn. Wij
kunnen echter wel een paar conclu–
sies eruit trekken. De collectieve-las–
tendruk komt nogal wat lager uit dan
was voorzien, namelijk 52,3 in plaats
van 52,8. Het verschil van een half
punt betekent in cijfers uitgedrukt op
zich een lastenverlichting van
pakweg 2 mld. Ik constateer dat
vandaag en laat het bij die constate–
ring, omdat het probleem in het
kader van de tussenbalansdiscussie
aangepakt moet worden.

De heer De Korte (VVD): Voorzitter!
Moet ik concluderen dat de heer
Reitsma hiermee een vrijbrief geeft
aan het kabinet om de lasten
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vervolgens te verzwaren met 2 mld.?
Is dat de zin van zijn constatering?

De heer Reitsma (CDA): Ik heb
vandaag alleen een constatering
willen doen en ik geef niet aan wat
het kabinet er al dan niet mee moet
doen.

De heer De Korte (WD): Wat is dan
de zin van uw constatering? Je gaat
toch niet iets constateren als je er
niet iets mee gaat doen of het
kabinet niet een vrijbrief wilt geven
om dat om te zetten in belastingver–
zwaring? Dat wil ik dus bijzonder
graag van de CDA-fractie horen,
want die is op het hele punt van de
belastingstabilisatie, de norm en wat
dies meer zij buitengewoon vaag.

De heer Reitsma (CDA): Voorzitter!
Ik had er alleen behoefte aan, dit
vandaag eens te melden, zodat ook
de samenleving - en met name het
bedrijfsleven — zich realiseert wat
voor consequenties de cijfers hebben
die minister Kok dinsdag heeft
gegeven.

De heer De Korte (VVD): Nu spreekt
u weer over consequenties. Ik zeg:
als er consequenties aan verbonden
worden — wat niet mijn keuze of de
keuze van de WD-fractie is - houdt
dat in dat u een vrijbrief geeft aan het
kabinet om de belastingen te
verzwaren. Als u dat niet wilt, zegt u
dan dat het geen vrijbrief is. Dan
weten wij tenminste waaraan wij toe
zijn.

De heer Reitsma (CDA): Nee,
mijnheer De Korte, ik heb u dinsdag
helder uiteengezet wat de opvatting
van de CDA-fractie is ten aanzien van
het opvullen van de hoogte van de
collectieve-lastendruk. Wij hebben
dat heel helder verwoord bij de
Voorjaarsnota en ik hoef dat niet
allemaal te herhalen voor u.

De heer De Korte (WD): Mijnheer
de voorzitter! Het is toch buitenge–
woon belangrijk. Ik kom erop terug
Als het antwoord van de heer
Reitsma is, dat men met die nieuwe
ruimte moet omgaan, zoals is
besproken bij de Voorjaarsnota en de
algemene beschouwingen, dan is
mijn conclusie daaruit dat waar de
lastendruk lager is uitgekomen — op
52,3% - het verschil met het
vertrekpunt van 52,7% van de
CDA-fractie mag worden opgevuld.
Ik zou dat een verkeerde interpretatie

en een verkeerde consequentie
vinden, maar dat suggereert de heer
Reitsma wel. Als hij dat niet wil
suggereren, laat hij het dan ontken–
nen.

De heer Reitsma (CDA): Voorzitter!
Ik heb in de tweede termijn van de
heer De Korte geconstateerd, dat hij
met een vier– of vijftal moties is
gekomen, die allemaal vooruitlopen
op de discussie over de tussenba–
lans. Ik doe dat niet via moties en
uitspraken. Wij wachten het met
belangstelling af.

De tweede opmerking die ik wilde
maken naar aanleiding van de
belangrijke cijfers, die de minister
dinsdagavond heeft verstrekt, betreft
het financieringstekort. Het financie–
ringstekort komt in 1990 vermoede–
lijk een kwart punt hoger uit dan
volgens de doelstellingen van het
regeerakkoord. Dat betekent ook
weer in cijfers uitgedrukt dat de
staatsschuld ongeveer 1,25 mld.
extra zou stijgen als wij het structu–
reel accepteerden Dat is voor de
CDA-fractie niet aanvaardbaar. De
reductie van het financieringstekort
in het regeerakkoord is voor ons een
keiharde financiële randvoorwaarde.
Daarom dringt de CDA-fractie er bij
de minister van Financiën ook op
aan, voor 1991 met concrete
maatregelen te komen om de
tekortreductiedoelstelling van het
kabinet daadwerkelijk te realiseren in
deze kabinetsperiode.

Onze staatsschuld is te hoog, ook
internationaal gezien. De laatste
jaren konden wij steeds rekenen op
belastingmeevallers, waardoor wij bij
de februari-nota meestal bijstellingen
in positieve zin hadden ten aanzien
van de reductie van het financieirngs–
tekort. Dat was altijd aardig om te
zien. Het zou een goede zaak zijn als
wij op die weg terug konden keren.

Voorzitter! Ik rond af. Er is
voldoende duidelijkheid over
gekomen, dat de AKW-schuif niet
door kan gaan. Er zijn forse tegenval–
lers wat de belastingen betreft in
1991. Die zullen structureel doorwer–
ken. Er was al een aantal tegenvallers
bekend, die uitgebreid bij de
discussie over de Miljoenennota aan
de orde zijn gekomen. Maar ik
constateer, dat door deze tegenval–
lers 1991 eigenlijk met 5 mld. tot 6
mld. extra wordt belast. Dat is een
forse taakstelling, die in feite aan de
orde moet komen in de discussie
over de tussenbalans, waarop ik
vandaag niet wil vooruitlopen.

D
De heer Ybema (D66): Voorzitter! Ik
wil beginnen met het uitspreken van
mijn dank voor de antwoorden van de
minister en de staatssecretaris bij de
eerste ronde over de Najaarsnota. De
mededelmg van de minister over de
nieuwste forse belastingtegenvaller
brengen mijn fractie tot een aantal
constateringen en een paar aanvul–
lende vragen.

Het financieringstekort voor 1990
wordt hoger dan 5,25%. In de buurt
van 5,5%, zo heeft de minister
gezegd. De belangrijkste boei van het
kabinetsbeleid wordt dus in het
eerste jaar aan de verkeerde kant
gepasseerd. Dat is een slechte start.

In de begroting voor 1991 zit nu al
een groot tekort. Harde elementen
daarin zijn dat het financieringstekort
voor 1990 hoger uitkomt dan 5,25%,
dat de kasschuif niet kan doorgaan
en dat er sprake zal zijn van een
structurele doorwerking van de
laatste belastingtegenvaller. Kortom,
volgens mijn fractie is er in ieder
geval nu al in de begroting 1991 een
tekort van 4 mld. a 5 mld. Ik heb daar
een paar vragen over.

Waarom heeft het kabinet toch
niet ingestoken op de suggestie van
mijn fractie bij de algemene beschou–
wingen: geen inflatiecorrectie voor
1991 en de extra aardgasopbreng–
sten voor aflossing van de staats–
schuld gebruiken? Is het nu nog
mogelijk de inflatiecorrectie voor
1991 geheel of gedeeltelijk achter–
wege te laten? Wanneer komt het
kabinet met voorstellen voor het
dekken van het tekort over 1991? In
de Najaarsnota spreekt de minister
over "tijdig". In de visie van mijn
fractie zal dat zeker moeten voordat
de tussenbalans aan de orde is. 1991
vormt de basis waarop de tussenba–
lans zal moeten worden gebouwd.

Voorzitter! De minister-president is
voor dit debat uitgenodigd door mijn
fractie; dank voor zijn aanwezigheid!
In Elsevier van deze week zegt de
minister-president, gevraagd naar de
koppeling: "Wij hebben onze lijn
getrokken en ik zou niet graag het
misverstand willen voeden, dat het
kabinet ten aanzien van de koppeling
een accommoderend beleid voert,
dat wij de uitkeringen willen aanpas–
sen als de kosten met meer dan 3%
zullen stijgen. En ook met het oog op
werkgelegenheid en gemeenschaps–
voorzieningen is dit bedrag de grens.
Klaar!"

Dat is duidelijke taal, maar de
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vraag is van wie. De minister-presi–
dent suggereert: van het kabinet. Kan
hij dat hier bevestigen? Zo nee, wat
vindt dan de vice-minister-president
ervan? Ik wijs erop dat de nieuwste
voorspelling van het Centraal
planbureau wederom wijst op 3,25%
loonstijging. Dat betekent binnen de
tekst van de minister-president het
einde van de koppeling. Ik neem nu
echter de tekst die de vice-minister–
president uitsprak voor "Den Haag
Vandaag" van 26 november: "Het is
niet op een kwart procent precies te
definiëren". Binnen die tekst
betekent het niet het einde van de
koppeling.

Welke tekst moeten wij serieus
nemen of wie neemt wat terug?
Pikant daarbij: wat vindt de PvdA–
fractie ervan?

De minister-president zegt verder
in het interview: "Bij de uitkeringen
en pensioenen is het naar mijn
gevoe! mannelijker en eerlijker om te
zeggen, dat waardevastheid voldoen–
de moet zijn."

Voor de minister-president mag dit
mannelijk zijn, voor de fractie van
D66 betekent dit structurele
ontkoppeling. De informele reacties
uit met name de Partij van de Arbeid,
waarvan wij kennis hebben genomen,
hielden in dat dit een goed signaal
was van het kabinet en dat de
koppelingsproblematiek pas in juli
aan de orde is. Die informele reacties
zijn mede reden voor mijn fractie om
nu nadere opheldering te vragen.
Men denkt toch niet de tussenbalans
te kunnen opmaken zonder een
uitspraakte doen over de koppeling?
Bovendien, de verwachting voor de
gemiddelde loonstijging is al een
tijdje 3,25%. Dus waarvoor zouden
de discussies over de koppeling
anders hebben gediend dan voor de
situatie die zou onstaan, als er sprake
zou zijn van een loonstijging van
meer dan 3%? Ik kom bij mijn laatste
vraag op dit punt aan het kabinet en
de regeringspartijen. Als de koppe–
ling heilig is en toch genormeerd is
aan de 3%, bent u dan niet verplicht
om ook na te denken over middelen
die de overheid in staat stellen om de
loonontwikkeling te beheersen? Je
kunt niet alles tegelijk heilig verkla–
ren; èn de koppeling èn de 3%-norm
èn de vrije loonvorming. Is daar enig
idee over?

Wij hebben de minister-president
niet bij dit debat gevraagd om een
uitspraak van de Kamer op dit punt te
krijgen. Het moment daarvoor is als
de voorstellen in het kader van de

tussenbalans aan de Kamer worden
voorgelegd. Alles op zijn tijd. Wij
zullen dan ook geen moties van de
WD steunen die vooruitlopen op de
discussie over de tussenbalans.

D
De heer Melkert (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! Ik dank de bewindslie–
den voor de antwoorden die zij
hebben gegeven op de opmerkingen
en vragen die in eerste termijn zijn
gesteld. Aangezien een aantal
aspecten van hetgeen daarbij te
berde is gebracht, nadrukkelijk op de
exercitie van de tussenbalans zijn
gericht, lijkt het mij niet zeer zinnig
om daar nu in alle details op in te
gaan. Ik beperk mij dan ook tot
enkele kanttekeningen bij hetgeen
eerder aan de orde is geweest.

In de eerste plaats een kantteke–
ning bij de vermoedelijke ontwikke–
ling van het financieringstekort 1990.
Dat element is afgelopen dinsdag
nieuw ingebracht in het debat. En dat
noopt ook ons tot de conclusie dat
alles in het werk moet worden
gesteld om volgend jaar te compen–
seren voor de marge die dit jaar niet
gehaald wordt, om het tijdpad voor
het financieringstekort onverkort te
handhaven zoals in het regeerak–
koord is voorzien. Daarbij de
kanttekening dat op zichzelf het niet
geheel halen van het percentage
voor het financieringstekort aan het

eind van dit jaar, inderdaad in hoge
mate gelijk loopt met de extra
tegenvallers die in de belastingin–
komsten moeten worden genoteerd.
Die situatie is precies omgekeerd aan
de situatie die een aantal jaren
geleden enige malen aanleiding heeft
gegeven tot een lager tekortpercen–
tage.

In de tweede plaats een kantteke–
ning bij de tegenvallers. Het is goed
dat de hoofdzaak van de benadering
die het kabinet zich voorneemt, in dit
debat aan de orde is geweest en als
het ware reeds een vloer legt in de
operatie van de tussenbalans. Die
hoofdzaak is dat bij het vinden van
maatregelen zoveel mogelijk wordt
aangesloten bij de oorzaken van de
problematiek. Mijn fractie onder–
schrijft dat uitgangspunt, zoals het
ook door de minister van Financiën is
geformuleerd. Dat betekent naar
onze mening dat belastingtegenval–
lers, voor zover niet voortvloeiend uit
een lagere economische groei, in
eerste instantie ook ter compensatie
in de sfeer van de inkomsten kunnen
worden gezocht. Dit uiteraard met
inachtneming van de randvoorwaar–
den die in het regeerakkoord zijn
geformuleerd.

Het is ook goed om vast te stellen
dat een aantal overige budgettaire
problemen - ik noem ze maar even
huiselijk "voorjaarsnotaproblema–
tiek" — niet vermengd raken met de
besluitvorming over de tussenbalans.

De heer Melkert (PvdA)
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Dat zou in feite onzuivere elementen
in brengen, terwijl de tussenbalans er
toch in essentie op gericht moet zijn
om meerjarige, structurele trends
zodanig om te buigen dat aan het
eind van deze kabinetsperiode ook
voldaan kan worden aan de rand–
voorwaarden die door de coalitie–
partners bij het opstellen van het
regeerakkoord zijn vastgesteld.

De heer De Korte (WD): Vindt de
heer Melkert dat de compensaties
voor 1991 voor of na de behandeling
van de tussenbalans in het kabinet
moeten worden gevonden?

De heer Melkert (PvdA): Ik heb de
huiselijke term "voorjaarsnotaproble–
matiek" geïntroduceerd om aan te
geven dat dit, wat ons betreft, deel
uitmaakt van de gebruikelijke
voorjaarsnotaprocedure, daarbij dient
uiteraard in eerste instantie te
worden afgewacht wat de voorlopige
rekenmg ons als beeld laat zien.

De heer De Korte (VVD) Mijnheer
de voorzitter! Dan vraag ik aan de
heer Melkert of hij het ermee eens is,
dat wij daarmee tijd laten passeren
voor het invullen van die mogehjke
maatregelen, want op zijn laatst zijn
wij dan pas medio juni met de nu
reeds gesignaleerde problematiek
bezig.

De heer Melkert (PvdA) Voorzitter!
Dat zou impliceren dat de Voorjaars–
nota altijd, ieder jaar, te laat zou
komen. Dat zou ik niet graag voor
mijn rekening nemen.

De heer De Korte (WD): Ja,
mijnheer de voorzitter, helaas is het
wel de praktijk dat meestal bij de
behandeling van de Voorjaarsnota
blijkt, dat de problematiek voor dat
lopende jaar niet meer echt goed kan
worden opgelost en dat je dan
eigenlijk een jaar daarna of in latere
jaren tot die invulling komt. Dus:
verloren tijd en weer oplopen van de
staatsschuld. En dat zou de heer
Melkert toch niet willen, mijnheer de
voorzitter?

De heer Melkert (PvdA): Oat wil ik
mderdaad niet, mijnheer de voorzit–
ter, maar de heer De Korte verwart
twee dingen. De zaken die aan de
orde zijn in het kader van de tussen–
balans, zijn, naar de zienswijze van
mijn fractie, gericht op dat meerjari–
ge budgettaire beeld. Maar naar de
mate waarin dit mogelijk en wense–

lijk, zal dat ook reeds effect in 1991
kunnen hebben en dus in maatrege–
len die ook hun effect zullen hebben
op 1991, kunnen neerslaan; dat zal
wel blijken. Maar ik abstraheer
daarbij even van de overige proble–
matiek, zoals die zich elk jaar —
overschrijdingen, onderschrijdingen
- op specifieke budgettaire
aspecten kan voordoen en die
gewoon in het kader van de voor–
jaarsnotaprocedure kan meelopen.

De heer De Korte (WD): Voorzitter!
Is de heer Melkert het met mij eens
dat die redenering nog zou opgaan
voor het structurele deel van de
belastingtegenvallers van 1990die
doorwerken naar 1991 en daarna,
maar dat het natuurlijk niet opgaat
voor de AKW-kasschuif die nu niet
doorgaat? Dat was immers een
incidentele maatregel voor 1991 die
nu niet meer gehanteerd kan worden
en dan moet er dus iets voor in de
plaats komen, anders slaat dit een
direct gat. Het kabinet is dus
gehouden om daar ook zo snel
mogelijk mee aan de gang te gaan.
Vindt de heer Melkert niet dat je dan
in feite hetzelfde moet doen als bij de
Startbrief van 1989, namelijk dat je
naar die beleidsintensivering moet
kijken?

De heer Melkert (PvdA): Voorzitter!
Wat betreft het structurele deel van
de belastingtegenvaller zijn wij het er
wel over eens dat, voor zover
uiteraard het structurele aspect
daarvan kan worden onderbouwd, dit
zeker ook in de beheersing van het
meerjarenbeeld en de besluitvorming
daaromtrent aan de orde is. Voor wat
betreft het andere aspect dat de heer
De Korte noemt, de zogenaamde
kasschuif, heeft de minister van
Financiën al een antwoord gegeven
dat, naar ik meen, toereikend was.

De heer Ybema (D66): Voorzitter! Is
de heer Melkert het met mij eens dat
de situatie waarin wij nu zitten —
voordat het begrotmgsjaar is
begonnen, constateren wij nu al een
tekort in de begroting voor 1991 —
een principieel andere situatie is dan
wanneer wij bij de Voorjaarsnota, dus
bij de beoordelmg van de uitvoering
van de begroting, een tekort
constateren?

De heer Melkert (PvdA) Of het
woord "principieel" hiervan
toepassing is, weet ik niet. Maar het
staat vast dat, als het financieringste–

kort een overschrijding laat zien ten
opzichte van het tijdpad, dit natuurlijk
ook direct moet worden meegeno–
men in de maatregeien die nodig zijn
ter sanering van het meerjarenbeeld,
omdat uiteindelijk ook in het
regeerakkoord de doelstellingen ter
zake op meerjarenbasis zijn geformu–
leerd.

De heer Ybema (D66): Betekent dit
dat u zegt, dat het tekort voor 1991,
voor zover wij dat nu al kunnen
traceren, betrokken moet worden bij
de besluitvorming over de problema–
tiek van de tussenbalans en de basis
moet vormen op grond waarvan
vervolgens de tussenbalans wordt
ingevuld?

De heer Melkert (PvdA): Ik ga er
niet van uit dat het kabinet de ogen
sluit voor wat de uitkomst van 1990
is, als het zich aan de exercitie zet
die ertoe moet leiden om de boeken
voor 1992 t/m 1994 rond te krijgen.

De heer Ybema (D66): Maar u heeft
zopas gesuggereerd dat u vindt, dat
de tekortproblematiek voor 1991
volgens de daarvoor staande
procedures bij de Voorjaarsnota aan
de orde moet komen. Dat suggereer–
de dat u zou pleiten voor een aanpak
van: eerst de tussenbalans en dan, zo
tegen de zomer, de tekorten van
1991.

De heer Melkert (PvdA): Neen, ik
heb dat gelegd naast het punt van de
specifieke budgettaire problemen die
zich binnen begrotingshoofdstukken
kunnen voordoen. Je zou in feite met
andere woorden kunnen zeggen dat
je niet alles in die tussenbalansope–
ratie moet schuiven, want dan wordt
het een zaak van rijp en groen, van
hoofdzaken en details. Wij hebben
ervoor gepleit om de tussenbalans
vooral op de hoofdzaken te richten,
hoofdzaken die hun meerjarig
structureel effect in de ramingen
voor de komende jaren zullen
hebben.

De heer Ybema (D66): Voorzitter!
Maar een gat van 5 mld. is toch ook
een hoofdzaak? Is de heer Melkert
het ermee eens dat het kabinet bij de
besprekingen over de tussenbalans
eerst voor het harde tekort van 3, 4
of 5 mld. in de begroting 1991 een
dekking moet vinden en dat vervol–
gens daarop de tussenbalans moet
worden gebouwd?
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De heer Melkert (PvdA): Voor zover
er sprake is van een overschrijding
van het financieringstekort zai het
kabinet dat uiteraard voluit moeten
betrekken bij het maken van de
sommen voor de komende jaren. Ik
kan het niet anders zien.

De heer Ybema (D66): Bent u het
eigenlijk met mij eens dat er op dit
rnoment al sprake is van een hard
tekort van tussen 3 en 5 mld.?

De heer Melkert (PvdA): Het tekort
zullen wij naar zijn structurele en
mcidentele aard beoordelen aan de
hand van de uitkomsten, zoals te
presenteren bij de voorlopige
rekening. Aan de cijfermatige
uitkomst kunnen wij natuurlijk op dit
moment niet voorbijgaan.

De heer Ybema (D66): U heeft nu
nog geen oordeel over het tekort op
de begroting 1991?

De heer Melkert (PvdA): Ik heb al
vier keer mijn oordeel gegeven over
wat het kabinet te doen staat, mij
daarbij intussen afvragend of ik het
kabinet moet vertellen wat het op dit
punt precies moet doen.

De heer Ybema (D66) Laatste keer!
Bent u van mening dat het tekort op
de begroting 1991, voor zover wij nu
kunnen traceren, ligt tussen 3 en 5
mld.?

De heer Melkert (PvdA): Ik ben niet
tevreden over de uitkomst van de
financiële rekening van dit jaar en ga
er dus van uit dat het kabinet ervoor
zal zorgen dat die maatregelen
worden genomen die ons aan het
einde van 1991 terugbrengen bij het
tijdpad van het financieringstekort,
zoals in het regeerakkoord aangege–
ven. Duidelijker kan ik niet zijn,
voorzitter.

Ik wil vervolgens een opmerking
maken over het aardgasreferentieni–
veau. Ik heb goed geluisterd naar het
antwoord van de minister van
Financiën op dit punt. Ik onderstreep
nogmaals dat het van groot belang is
dat in de beheersprocedures die ook
nodig zijn in het kader van de
tussenbalans, waarbij het niet gaat
om directe budgettaire maatregelen,
de lijn voor het verwerken van de
aardgasopbrengsten in de komende
jaren wordt aangegeven. Ik heb
namens mijn fractie geprobeerd om
met een suggestie ter zake het
element van het referentieniveau te

introduceren. Ik meen dat het kan
helpen om niet ieder jaar opnieuw
voor de discussie te staan over de
manier waarop hiermee moet worden
omgegaan. Een objectieve maatlat is
wat dat betreft gewenst.

Voorzitter! Ik heb een vraag
gesteld waarop de minister geen
antwoord heeft gegeven. Het gaat
daarbij om wat door het CPB naar
buiten is gebracht. Naar het oordeel
van het CPB zullen maatregelen die
in het najaarsoverleg overeen zijn
gekomen over het terugdringen van
het WAO-volume, niet meer
bijdragen dan het terugbrengen van
de meerjarenraming tot het zoge–
naamde demografisch groeipad. Met
andere woorden, het zou geen extra
opbrengst met zich brengen ten
opzichte van wat in het regeerak–
koord en de meerjarenramingen was
voorzien. Dat is op zichzelf een
relevante constatering, dunkt mij. Het
vergt per implicatie nadere besluiten
om deze volumeproblematiek meer
onder de knie te krijgen. Ik nodig de
minister uit, hierop in te gaan.

Ik sluit af met een opmerking over
het begrip apparaatskosten, in het
verlengde van de discussie over de
efficiency bij in eerste instantie de
rijksdienst. Ik heb de minister
verzocht om, misschien niet nu maar
dan toch in de nabije toekomst, een
nadere uitwerking te geven aan het
begrip "apparaatskosten" in de
begroting. Het kan zijn dat het zich
enkel concentreren op de uitgaven
binnen de artikelen personeelsbeleid,
onvoldoende greep met zich brengt
op de kosten die overigens gemoeid
zijn met de organisatiezijde van de
rijksdienst. Het lijkt mij nuttig als de
Kamer ook in breder verband over
die samenhang wordt geïnformeerd.

De heer Ybema (D66): Voorzitter! Ik
heb aan de fractie van de heer
Melkert en dus ook aan collega
Melkert zelf gevraagd om een reactie
te geven op de uitspraken van de
minister-president over de koppeling.
Er is bij mijn fractie onduidelijkheid:
waar staat de PvdA-fractie nu precies
in die discussie? Kan de heer Melkert
hierop een reactie geven?

De heer, Melkert (PvdA): Voorzitter!
D66 heeft gisteren bij de regeling
van werkzaamheden gevraagd om de
minister-president uit te nodigen,
een toelichting te geven op hetgeen
hij heeft gezegd. Het lijkt mij gepast
dat de minister-president daartoe
eerst de gelegenheid krijgt.

De heer Ybema (066): Dan ga ik
ervan uit, voorzitter, dat wij sowieso
een derde termijn krijgen. Anders is
er geen gelegenheid meer.

D

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden
voor hun beantwoording in eerste
termijn. De minister van Financiën
heeft de financiële problemen van de
overheid bijna op dicteersnelheid
duidelijk gemaakt. Gelet op alle
reacties, denk ik niet dat wij veel
schrijffouten gemaakt hebben

De minister werd bij het opstellen
van de zogenaamde Startbrief al
geconf ronteerd met een behoorlijke
tegenvaller. Die tegenvaller had
halvermg van het nieuwe beleid tot
gevolg. Nu is er sprake van een extra
probleem van ruim 5 mld. Naar
aanleiding hiervan zal natuurlijk een
onderzoek uitgevoerd worden. Maar
wat is er in 's hemelsnaam gebeurd
bij het opstellen van de ramingen in
1989 voor het jaar 1990? Kan de
minister daarover eens iets zeggen?
Heeft zijn voorganger, de heer
Ruding, er werkelijk een potje van
gemaakt? Kortom, op dit punt krijg ik
graag een reactie van de minister.

Mijn volgende opmerking betreft
het beleid dat de minister van
Financiën voorstaat. Hij heeft
gezegd: zoek de oplossmg zo dicht
mogelijk bij de oorzaak. In het
algemeen vind ik dat een goede lijn.
Bij de vennootschapsbelasting is
sprake van een tegenvaller van 2,5
mld. Betekent de uitspraak van de
minister nu, dat compensatie van
deze tegenvaller door het bedrijfsle–
ven moet worden opgebracht? In
hoeverre speelt hier het probleem
van de WIR een rol? Ook op dit punt
krijg ik graag een nadere toelichting.
Voorzitter! Kortheidshalve moet ik,
wat het eerste onderwerp betreft, het
bij deze opmerkingen laten.

Dan kom ik toe aan het tweede
onderwerp. Nog nooit heb ik zo snel
Elsevier gekocht als deze week. Ik
heb het blad niet van A tot Z gelezen,
maar wel de passages over het punt
waarover wij het vandaag even
hebben. Voorzitter! De uitspraken
van de minister-president zijn
natuurlijk glashelder, maar zij roepen
veel vragen op. Het stelt mij ove–
rigens teleur, dat van de kant van de
PvdA geen vragen worden gesteld
over deze uitspraken.

De minister-president zegt: wij
hebben de lijn getrokken. Is er,
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voordat de minister-president dat zei,
hierover kabmetsberaad geweest? In
het interview heeft hij ook gezegd,
dat hij de fout heeft gemaakt, het
profiel van het kabinet onvoldoende
aan te geven. Is zijn uitspraak nu eeri
consequentie van de fout die hij in dit
interview openhartig bekend maakt?
Kortom, wordt nu het nieuwe profiel
van het kabinet aangegeven of wordt
hiermee daaraan een bijdrage
geleverd? Ik hoop op een onkennend
antwoord. Ik krijg graag antwoord op
dit punt.

Voorzitter! Waarom is de opmer–
king niet eerder gemaakt? Ik denk in
dit verband aan het najaarsoverleg.
Daarbij had duidelijkheid geschapen
kunnen worden tegenover werkge–
vers en werknemers De overheid en
het kabinet had dan ook invloed
kunnen uitoefenen op de situatie
waarover wij vandaag de dag
spreken.

Er wordt gesproken over een
overschrijding van de 3%. Zou dat in
het licht van het regeerakkoord een
excessieve loonstijging zijn? Andere
bewindslieden hebben zich de
afgelopen maanden uitgelaten met
de woorden als: dat valt met een
schaartje niette knippen. Collega
Ybema is in dit verband met citaten
gekomen. Ik wil nu helderheid en
weten wat de positie van het kabinet
is. Wie spreekt de waarheid? Men
mag wat deze punten betreft al die
duizenden mensen die hierbij
betrokken zijn, vlak voor Kerstmis
niet in onzekerheid laten.

Ik heb ook nog een enkele vraag
met betrekking tot de uitspraak die
de minister-president op het
FNV-congres heeft gedaan. Hij zei
daar: laat je goede doelen niet
afkopen. In het genoemde interview
legt hij direct een relatie met de
werkgelegenheid. Als men vindt dat
de werkgelegenheid prioriteit moet
hebben of meer nadrukkelijk de
aandacht moet hebben, vind ik dat er
sprake is van een gemiste kans. Naar
mijn mening had de overheid op het
moment dat zij nog invloed had veel
nadrukkelijker een toontje moeten
laten horen. Nu maakt zij achteraf, op
een moment dat de 3%-grens
overschreden dreigt te worden, nog
wat muziek.

Voorzitter, nog een laaste opmer–
king! Ik heb wat dit onderwerp
betreft geen motie opgesteld. Ik
hoop dat het kabinet helderheid
verschaft en zich in die zin uitlaat als
ik graag wil. Ik heb gemerkt, dat ook
de collega van D66 op dit punt graag

helderheid wil. Mijn laatste vraag aan
de minister van Financiën is: wat
blijft er, als dit waar is, over van die
gerechtvaardigde en gelijkwaardige
inkomensontwikkeling, waarover wij
de afgelopen maanden zoveel
gezegd hebben? Bij de bespreking
van de tussenbalans zei ook de
minister van Financiën dat die
doelstelling niet zou sneuvelen

D

Minister Lubbers Voorzitter! Ik dank
de geachte afgevaardigden voor de
gestelde vragen. Had de uitspraak in
Elsevier iets te maken met het
neerzetten van een profiel? Dat sloeg
op een ander onderdeel van het
interview. Ik verwijs daarnaar. Door
de haastige lezing van de heer
Rosenmoller is dat misschien wat
door elkaar heen gelopen. Ik zet het
even apart; het zou een afzonderlijke
uiteenzetting vergen.

Waar gaat het om? Ik begin met de
eerste zin van dit stukje van het
interview: "De Partij van de Arbeid
en het CDA houden niet zozeer vast
aan de koppeling, maar aan een
verantwoorde loonontwikkeling."

De verantwoorde loonontwikkeling
moet de grondslag vormen van de
gelijke behandelmg van inkomens in
algemene zin. Dat is letter en geest
van het regeerakkoord. Waarom nu,
zo vraagt de geachte afgevaardigde
de heer Rosenmöller. Nu weer, zo
zou ik willen zeggen. Ik som op. Wij
zijn begonnen met het maken van
een schatting in de Miljoenennota,
op basis van zo goed mogelijke
inzichten. Wij moesten de Miljoenen–
nota uiteraard zo serieus mogelijk
aan de Kamer voorleggen. Daarin is
3% opgenomen. Vervolgens heb ik
over het thema gesproken bij het
congres van de FNV. Ik geloof dat
dat ook heel duidelijk vertaald is in de
publiciteit. Het was in wezen een
herhaling. Ik heb gewezen op het
belang van een verantwoorde
loonontwikkeling, juist om de
koppelmg in stand te kunnen houden.
Dat was de teneur toen. Het is ook
heel duidelijk zo verstaan. De
achterliggende doelen zijn bekend:
de werkgelegenheid en de gemeen–
schapsvoorzieningen.

Enkele weken geleden waren wij in
de Eerste Kamer. Ook daar is over dit
punt gesproken. Het is misschien
goed dat ik gewoon herhaal wat ik
daar heb gezegd: "Als wij zien hoe
voorzichtig wij bij het opnieuw wat
guurdere economische weer moeten

omgaan met de schaarse loonruimte,
hoeveel er nodig is voor de goede
doelen en hoeveel er ook voor
knelpunten op de arbeidsmarkt nodig
is, dan is voor de algemene contract–
loonstijging en de algemene inko–
mensontwikkeling waardevastheid
een goed richtsnoer. Brengen wij dat
met elkaar op, in het bijzonder in de
CAO-besprekingen, dan is er ook
zekerheid voor ouderen en voor
burgers die op een uitkering aange–
wezen zijn. Alleen zo komen wij aan
de broodnodige verbetering van de
verhouding tussen actieve en
inactieve inkomenstrekkers. Alleen zo
kunnen wij de onderlinge solidariteit,
de koppelingen echt waarborgen."

Waarom heb ik dat betoog in de
Eerste Kamer gehouden? Omdat de
3% als best mogelijke schatting in de
Miljoenennota slechts weinig boven
de waardevastheid ligt zoals
uiteengezet in de Eerste Kamer. Ik
had de indruk en heb die indruk nog
steeds, dat een aantal mensen denkt
dat er een betekenisvolle marge in
het vooruitzicht gesteld kan worden
van een algemene welvaartsstijging.
Dat was al niet zo in het regeerak–
koord. De koopkrachtverbetering is
met de veronderstellingen die daarin
zitten, zeer bescheiden. Als wij de
economische ontwikkelingen
sindsdien in ogenschouw nemen, is
het er niet beter op geworden. ledere
keer komt men, in de eerste plaats
de sociale partners, voor de politieke
en beleidsmatige keuze: waar leggen
wij onze prioriteiten? Vandaar dat
betoog in de Eerste Kamer.

De heer Ybema (D66): De minister–
president heeft zijn woorden in de
Eerste Kamer geciteerd. Ik roep
enkele woorden terug: de waarde–
vastheid is richtsnoer om zo de
koppeling te waarborgen. Dat is toch
met elkaar in tegenspraak? Als je
waardevastheid als nchtsnoer
hanteert, laat je eigenlijk de koppe–
ling al los.

Minister Lubbers: Mijnheer de
voorzitter! Dat behoeft niet zo te zijn.
Ik zal dat kort uiteenzetten. Zoals de
geachte afgevaardigde weet, is er
een onderscheid te maken in de aan
te wenden loonruimte. Je kunt dit
afleiden uit de verantwoorde
loonkostenontwikkeling en de vraag
waarvoor je die ruimte bestemt. Die
ruimte is, ruw gesproken, nodig voor
drie elementen. Ten eerste de
algemene inkomensontwikkeling, dus
voor iedereen. Wij noemen dit ook
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wel de contractloonstijging. Ten
tweede bijzondere aanwendingen in
het kader van de af te sluiten CAO's.
Ik noem deze kortheidshalve maar
even goede doelen, aannemende dat
het altijd om goede doelen gaat. Die
hebben de laatste tijd, ook in het
najaarsoverleg, weer een bijzonder
accent gekregen. Ik verwijs in dit
verband naar de minderheden, de
arbeidsongeschiktheid, de scholings–
programma's enzovoort. Ten derde
de stijgingen die technisch inciden–
teel genoemd worden. Daarbij moet
een goed onderscheid gemaakt
worden tussen echt incidentele
ontwikkelingen op grond van carrière
en promotie en verhogingen van
bijzondere aard voor groepen. Wat
het laatste betreft, noem ik de
na-HOS'ers en de verpleegkundigen.
De laatste groep is een voorbeeld
van iets langer geleden en is ook
betekenisvoller van omvang.

Gezien de bewegingen in de
samenleving en bij de CAO-onder–
handelingen, zal het duidelijk zijn dat
de laatste categorie die ik heb
genoemd, ook in de arbeidsmarktver–
houdingen om een behoorlijke vulling
vraagt. Daar is geld voor nodig. Dat
is niet marginaal; dat is betekemsvol
Daarnaast hebben wij het element
van de goede doelen. Dat vinden wij,
en ook velen onder de sociale
partners, beleidsmatig van groot
belang Deze twee vormen van
beslag op de ruimte vechten met de
derde, namelijk de algemene
inkomensontwikkeling. Ik herhaal in
dit verband nog even wat ik in de
Eerste Kamer aangegeven heb. Als je
dat op de langere termijn beziet, is
de ruimte voor algemene inkomens–
ontwikkeling beperkt, als je althans
ook het nodig wilt doen aan specif ie
ke verhogingen en goede doelen. Die
ruimte ligt dan eerder in de orde van
waardevastheid, om het zo maar te
zeggen, dan in het idee dat er in
algemene zin voor iedereen, jaar in
jaar uit, een betekenisvolle wel–
vaartsstijging in het vat zou zitten.
Die verwachting wordt nogal eens
gewekt, maar die wil ik doorprikken.
Zo werkt de economie namelijk niet.
Daar gaat het dus om. Daarom kan er
ook niet gezegd worden dat dat dus
ontkoppeling is. Dat hangt af van de
wijze, waarop de loonruimte ingevuld
wordt. Ik kom daar dadelijk nog even
op terug, wat betreft de actualiteit.

Eerst zeg ik nog iets in verband
met de Miljoenennota, de FNV, de
Eerste Kamer en het interview in
Elsevier. Bij die gelegenheden heb ik,

in relatie met het kabinetsbeleid,
steeds gesproken over de 3% die
ingezet is. Die 3% is een taxatie en
geen besluit. Ook nu is het nog een
taxatie en geen besluit. Ik wil die
taxatie evenwel verder onderbouwen.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! Dat behoeft toch enige
toelichting.

Minister Lubbers Die wil ik nu ook
geven.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Wat is nu een taxatie en wat is een
besluit? Ik neem aan dat je, als je een
iijn trekt, dat doet op basis van een
besluit en niet op basis van een
taxatie.

Minister Lubbers: Daar kom ik nu
dus op!

Mijnheer de voorzitter! Allereerst is
het de vraag wat er sinds de
Miljoenennota gebeurd is op het punt
van de zogenaamde nominale
ontwikkelingen, de algemene
inflatoire ontwikkelingen. In de
halfjaarlijkse tussenrapportage van
het Centraal planbureau van 13
december kunnen wij lezen dat er op
het ogenblik sprake is van lagere
invoerkosten. Dat zou leiden tot een
wat lagere prijsstijging, een wat
lagere mflatie, in ons land. Deze
wordt globaal echter geneutraliseerd
door een lagere produktiviteitsstij–
ging. Dat moeten we even tot ons
door laten dringen. Uit hoofde van de
nominale component is er geen
aanleiding voor een andere taxatie
van een verantwoorde ontwikkeling
dan vier maanden geleden, met de
niet onbelangrijke voetnoot dat
tegelijkertijd in de schatting van het
CPB sprake is van een lagere
produktiviteitsstijging, wat op zichzelf
zou manen tot grotere voorzichtig–
heid.

Vervolgens zijn er de ontwikkelin–
gen rond de arbeidsongeschiktheid.
Van de tegenvallers op dat punt is
iets bekend, waarbij ik doel op de
toelichting op de noodzakelijke
opwaartse aanpassing van de
AAW-premie en de tegenvallers in de
Ziektewet. Feitelijk is er dus een
moeilijker situatie op het punt van de
volume-ontwikkeling van de niet-ac–
tieven. Daarnaast staat in hetzelfde
publieke stuk van het CPB dat er
zorgen zijn met betrekking tot de
ontwikkeling van werkgelegenheid.
Getoetst aan de verhouding tussen
actieven en inactieven staat het er

dus wat somberder voor dan bij de
Miljoenennota. In het interview zeg ik
daarom ook dat er geen enkele
aanwijzing is dat enig lid van het
kabinet zou menen dat tot een
opwaartse bijstelling van de 3%
moet worden gekomen. Dit percenta–
ge werd toen misschien door
sommigen als krap ingeschat, maar,
de ontwikkelingen sindsdien in
aanmerking genomen, is eerder
sprake geweest van een te ruime
taxatie.

Er is gezegd dat geen rekening
wordt gehouden met de ontwikkelin–
gen in de contracten. Ook op dit punt
wil ik een misverstand wegnemen. In
hetzelfde stuk van het CPB lezen we
dat, wat de loonstijging voor 1990
betreft, de contractloonmutatie in de
afgesloten CAO's bijna 3% beloopt.
Dat is historisch: op dit moment
zitten we nog onder de 3%. Het CPB
zegt vervolgens: als ik de balans
opmaak van wat ik taxeer dat
mensen gaan doen, taxeer ik 3,25%.
Het is dus niet zo dat er een soort
galopperende ontwikkeling is
opgetreden. Wel waar is dat meer
recent, met name de laatste maand,
cijfers zijn gepubliceerd over
"vraagprijzen" die aanzienlijk hoger
liggen. Daarom achtte ik het een
zinvolle zaak, zowel in de Eerste
Kamer als hier, om krachtige
signalen te geven, erop neerkomend
dat de ontwikkelingen sinds het
maken van de Miljoenennota eerder
wijzen op de noodzaak van een lager
dan een hoger cijfer, vanuit het
begrip verantwoordelijkheid. Denk nu
niet dat het politieke uitgangspunt
van de gelijke inkomensontwikkeling
het kabinet zo maar even brengt tot
een accommoderend beleid. In mijn
visie is dat geen ontkoppelen, maar
een krachtige oproep aan de sociale
partners om het te houden bij die
3%, wat naar mijn vaste overtuiging
voldoende is uit een oogpunt van een
redelijke verdeling van de welvaart
over alle burgers. Bij overschrijding
van die grens loop je ernstige
risico's, dat wil ik hier heel duidelijk
zeggen. De kern van het artikel is dat
ik niet mee wil merken aan het
misverstand dat het regeerakkoord
CDA/PvdA uit zou gaan van een
accommoderend beleid. De vraag–
steller ging daar namelijk van uit; hij
dacht dat dat vaststond. Nee, dat
staat dus niet vast. Wat vaststaat is
dat wij opkomen voor een verant–
woorde contractloonstijging, wel te
onderscheiden van de loonkosten–
ontwikkeling. Ik geloof dat dat
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voortdurend misverstanden veroor–
zaakt. Als in de krant staat dat er een
pakket is dat qua loonkostenstijging
5% zal kosten, moeten we steeds
nagaan, wat er aan contractloonstij–
ging wordt gevraagd. Mijn stelling Is
de volgende. Als we dit jaar feitelijk
nog onder de 3% zitten, in een jaar
waarin het, net als vorig jaar,
buitengewoon goed is gegaan, en we
weten dat er slechtere jaren aanko–
men, is er volgens mij geen enkele
reden om in de contractlonen de
algemene inkomensontwikkeling
boven de 3% te laten stijgen. Ik wil
er ook in dit huis nog eens nadrukke–
lijk op wijzen dat dat de strekking en
het doel waren van de uitspraken.

De heer Ybema (D66): Heldere taal.
U zegt nu toch dat bij de opstellmg
van de Miljoenennota 1991 uw
taxatie was dat 3% verantwoord is...

Minister Lubbers Ja.

De heer Ybema (D66): ...en dat de
huidige omstandigheden leren dat
3% het maximum is? Als wij ons
baseren op de verwachtingen van het
CPB, is 3,25% toch te hoog? Dat is
dan toch de conclusie?

Minister Lubbers Voorzitter! Dat is
ook de kern van de zaak. Daar
moeten wij ons dan ook niet bij
neerleggen. Wij zijn toch geen slaven
van ramingen! De mensen die de
CAO's afsluiten, hebben het nog
volledig in de hand om het daarheen
te leiden dat de contractloonstijging
wordt beperkt tot 3%. Daarmee
beantwoord ik gelijk de vraag hoe wij
de koppelmg tot 3% en vrije
loonvorming kunnen combineren.
Dat doen wij met het beroep op de
verantwoordelijkheid van de sociale
partners. Ik heb deze oproep gedaan
bij het FNV, in de Eerste Kamer en ik
doe die vandaag hier opnieuw Gelet
op de 3% in algemene zin voor
iedereen, op hetgeen aan bijzondere
maatregelen voor groepen nodig is
en op hetgeen nodig is voor goede
doelen, kunnen wij met elkaar de
situatie maken. Ik voorspel echter
dat, wanneer wij de grenzen over–
schrijden, wij de verkeerde kant
opgaan. Het is de vrijheid van de
mensen in het land die hun werk
moeten doen om het daarheen te
leiden. Het CPB schrijft niet: vastge–
steld is reeds om technische redenen
dat wij hoger zullen uitkomen. Het is
een taxatie die wij zelf nog kunnen

beïnvloeden. Daar gaat nu juist om,
ook in dit debat.

De heer Ybema (D66): Voorzitter!
De valbijl ligt dus voor de minister–
president bij 3%. Volgens hem moet
het kabinet er alles aan doen om de
ontwikkeling in de vrije loononder–
handelingen binnen die 3% te
houden. Hoe verdraagt zich dit met
de uitspraak van de vice-premier, dat
dergelijke uitspraken niet tot op een
kwart procent nauwkeurig gedaan
kunnen worden?

Minister Lubbers: De heer Rosen–
moller heeft gevraagd hoe de taxatie
zich verhoudt tot het besluit. Ik wil
gezegd hebben dat ik leder misver–
stand bij voorbaat wil weg wieden,
dat straks met een beroep op "u
heeft nooit iets gezegd", gevraagd
wordt waar ik mij druk over maak. Ik
vind dat wij ons wel druk moeten
maken. In de afgelopen maanden zijn
de marges steeds kleiner geworden.
Dat moet doorklinken en doorwerken
in de CAO-besprekingen. Wij kunnen
toch niet aanvaarden dat men in een
aantal bedrijven weer over ontslagen
praat, terwijl tegelijkertijd wordt
gedaan alsof het tij van de afgelopen
jaren niet gekeerd is. Dat is de
discussie. De discussie gaat niet over
ontkoppeling, maar over een
verantwoorde loonkostenontwikke–
ling en een verantwoorde contract–
loonstijging.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
De vraag is hoe daarmee omgegaan
moet worden en die vraag beant–
woorden wij vandaag. Ik hoor heel
weinig nieuws in de woorden van de
minister-president. Hij doet een
krachtige oproep en die woorden
hebben wij de afgelopen maanden
veel gehoord. Ik heb daar overigens
ook geen enkel probleem mee.

Minister Lubbers: Ik dank de heer
Rosenmöller dat hij zich daarbij
aansluit. Dat is winst!

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Als de mmister president goed naar
mij geluisterd had, had dat voor hem
geen winst hoeven zijn. Het kabinet
heeft gezegd: een stijging van meer
dan 3% geven wij niet meer door aan
uitkeringsgerechtigden. Dat was
nieuw. Dat zegt de minister-presi–
dent echter vandaag niet. Daar gaat
het nu om. Het gaat om een politiek
uiterst gevoelige zaak. De solidariteit
in het inkomensbeleid is een van de

kernen van het kabinetsbeleid.
Daarom vind ik dat daarover
helderheid verschaft moet worden.

Minister Lubbers Ik heb die
helderheid verschaft. Solidariteit is
voor mij, op deze plaats, geen
kwestie van een rekensom. Solidari–
teit is, nu het nog kan, het andermaal
doen van een krachtige oproep,
zodat tegelijkertijd gewaarborgd kan
worden een gelijke mkomensontwik–
keling in algemene zin en een
verantwoord sociaal beleid, met het
oog op de werkgelegenheid en de
kansen voor mactieven Als de heer
Rosenmöller dit beleid steunt, hoor ik
dat graag nu van hem, want dat is de
kern van de zaak. Laten wij dit dan
ook publiek uitspreken.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! Ik heb die steun al
gegeven. Het gaat mij erom, dat de
minister-president zegt vanaf 3%
betalen wij niet meer Het is toch niet
bedoeling dat er een soort jojo-beleid
gevoerd wordt, met een krachtige
oproep dat 3% werkelijk "het matje"
is, terwijl als straks blijkt dat de
werkelijke stijging 3,2% is er toch
betaald wordt, omdat de rechtvaardi–
ge inkomensontwikkeling belangrijker
is dan de 0,2% die het dan kost? De
lijn die het kabinet in het regeerak–
koord heeft getrokken, is helder De
lijn die uit artikel in Elsevier blijkt, is
naar mijn mening anders. Ik voorzie
dat de premier daarop weer terug
moet komen als gevolg van het
inkomensbeleid van het kabinet. Ik
betreur dat.

Minister Lubbers: Voorzitter! Ik zie
dat anders. Ik heb over de letter en
de geest van het regeerakkoord
gesproken Daarin lag reeds het
politiek verlangen van een gelijke
inkomensontwikkeling in algemene
zin voor alle burgers in Nederland
besloten Dat staat er nu nog. En op
dezelfde plaats staat in dat regeerak
koord waarom dat nodig is en in
welke mate dat kan. Daarbij worden
dezelfde formuleringen gebruikt die
ik nu noem. Wat is dan het verschil?
Er is een verschil in omstandigheden.
Op de eerste plaats is het econo–
misch klimaat guurder geworden. Op
de tweede plaats zal de creatie van
de werkgelegenheid in de toekomst
stroever verlopen. Hier en daar
dreigen er zelfs ontslagen. Op de
derde plaats moeten arbeidsonge–
schikten geholpen worden, niet in
een slechter werkgelegenheidskli–
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maat, maar in een beter werkgele–
genheidsklimaat. Daarom blijf ik
ervoor pleiten - in regeerakkoord,
Miljoenennota, bij het FNV-congres,
in de Eerste Kamer en hier ook — dat
wij ons niet over moeten geven aan
een vorm van fatalistisch denken: het
CPB heeft geraamd dat het wat meer
wordt, dus het moet wat meer
worden. Het gaat erom dat wij met
elkaar vaststellen — en graag met de
steun van deze Kamer - dat wij ons
aan verantwoorde grenzen moeten
houden en dat een ieder dat op zijn
plaats te doen heeft. Dat is de kern
van mijn betoog

De heer De Korte (VVD): Voorzitter!
De minister-president is op een heel
belangrijk punt helder, maar ik krijg
graag nog meer helderheid. Op dit
moment ligt er voor de uitkeringsge–
rechtigden een bedrag op de plank
— en de minister van Financiën
hoedt daarover — dat overeenkomt
met 3%. Ik begrijp van de minister–
president dat er, gezien de voorzie–
ningen en gezien de werkgelegen–
heid, eenvoudig niet meer geld op de
plank te krijgen is. Eerder zou er
minder geld op de plank moeten zijn
voor inkomensontwikkeling. Heb ik
het goed begrepen dat voor de
uitkeringsgerechtigden in leder geval
de garantie van die 3% geldt, ook al
zou de contractloonstijging uitgroei–
en boven de gewenste en maximaal
haalbare grens die het kabinet heeft
gesteld. En blijft het daar dan
voorlopig bij?

Minister Lubbers: Voorzitter! De
geachte afgevaardigde krijgt
natuurlijk antwoord, maar ik moet
wel zeggen dat hij het accent op het
verkeerde punt legt. Hoezeer ook
geld en budgettaire aspecten van
belang zijn, zij vormen niet het
kernpunt in het regeerakkoord. Het
kernpunt in het regeerakkoord wordt
gevormd door de actieve inkomen–
strekkers in verhouding tot de niet
actieve of de niet meer actieve
inkomenstrekkers. Die ontwikkelin–
gen zijn op dit moment van zodanige
aard, dat men zich niet met een
illusie moet voeden in de trant van
"nou ja, het CPB kondigt aan dat het
allemaal wat omhoog gaat en de rest
volgt dan wel". Nee, zo is het niet. En
dan vergeet ik ook nog het antwoord
te geven in lijn met het regeerak–
koord. Indien - laat ik me voorzich–
tig uitdrukken — straks uit rekensom–
men zal blijken dat wij de fatale grens
doorbreken, waarbij de aantallen

inactieven weer harder zouden
stijgen dan de aantallen actieven, zijn
wij krachtens het regeerakkoord zelfs
verplicht om die grens aan te
houden. En daar ligt veel meer de
kern van de zaak. Daarom deed ik
mijn wat emotionele oproep dat dit
geen budgettaire discussie is, maar
een sociale discussie. Nu is er nog de
mogelijkheid om aan een en ander
een wending ten goede te geven. Dat
is de helderheid die ik beoogd heb en
die zou ik niet graag gereduceerd
zien tot een budgettaire helderheid.

De heer De Korte (VVD): Dus ik
moet de woorden van de minister–
president zo begrijpen, dat het vooral
gaat om een verantwoorde discussie
over de loonontwikkeling, die niet los
gezien mag worden van een verant–
woorde discussie over de koppelmg
Dat houdt de minister-president de
Kamer en ons land vandaag voor. En
dat lijkt mij inderdaad een heel
gewenste ontwikkeling. Ik vraag de
vice-premier of hij daar straks ook
het licht op wil werpen.

Minister Kok: Ja hoor

Minister Lubbers: Ik heb de heer De
Korte mee kunnen nemen in het
regeerakkoord van de coalitie en als
dat lukt, is het winst. Nou ja, dat deel
alleen.

De heer De Korte (VVD): Op dat
punt moet ik toch zeggen, dat het
betoog dat de minister-president
tijdens de algemene beschouwingen
in de Eerste Kamer hield, waarin hij
waardevastheid bepleit, zo uit ons
verkiezingsprogramma komt. Dat
weet de minister-president ook, maar
ik wil nu proeven hoe de gedachten–
vorming in het kabinet zelve zich
ontwikkelt. De minister-president
voert nu als eerste het woord in de
tweede termijn van de minister van
Fmancien, dus hij is nog altijd de
belangrijkste. Daarna komt de
vice-premier. Nou, ik ben zeer
benieuwd naar zijn mening op dit
punt.

De heer Ybema (D66): Voorzitter!
De minister-president onderstreept
de ernst van de ontwikkelingen. Ik
onderschrijf dat. De teneur van zijn
verhaal is eigenlijk dat vanwege het
belang van de koppeling en het
sociale effect daarvan, er van die
koppeling een drukkende werking uit
zou moeten gaan op de loonontwik–
keling. Als dat niet blijkt te lukken,

moet het kabinet dan geen andere
instrumenten overwegen? Er ontstaat
dan namelijk een probleem.

Minister Lubbers: Indien onverant–
woordelijk gehandeld wordt, moet
het kabinet wellicht andere instru–
menten overwegen. Dat zou kunnen.
Men weet echter dat ik een– en
andermaal heb gezegd dat daarvoor
ligt "de dijk" van de eigen verant–
woordelijkheidsbeleving. Ik wil
daarover, bij uitzondering en
verderreikend dan de geschiedenis
van dit kabinet, enige woorden
zeggen. De heer Kok weet dat nog,
toen wij daarover bijeen waren, uit
een andere capaciteit. Wij waren in
1982 onder moeilijke omstandighe–
den in staat om met een appel op
verantwoordelijkheidsbeleving, iets in
gang te zetten wat ook heeft geleid
tot goede resultaten, zeker op het
punt van de werkgelegenheid. Er
rnoet dan natuurhjk heel wat
gebeuren voordat ik de lijn van de
eigen verantwoordelijkheid zou willen
loslaten. Ik wijs er vervolgens op dat
de situatie op dit ogenblik ernstig is,
maar dat wij die nog gemakkelijk
door de beleving van de eigen
verantwoordelijkheid kunnen
opvangen. Ik roep nog even in
herinnering de citaten die ik zojuist
gaf: in 1990 ligt de contractloonstij–
ging onder de 3% en voor 1991 zegt
het Centraal planbureau: er dreigt
een versnelling; hoeveel weten wij
niet precies, maar wij ramen op
3,25%. Als dat de ontwikkeling is, is
het dan niet mogelijk, met een
oproep tot eigen verantwoordelijk–
heidsbeleving, dat percentage terug
te drukken tot maximaal 3? Dat moet
dan toch mogelijk zijn.

De heer Ybema (D66): Voorzitter! Ik
constateer dat de minister-president
nu namens het kabinet voor de
eerste keer uitspreekt dat, als er
sprake is van een onverantwoorde
loonontwikkeling, het kabinet in dat
geval loonbeheersingsinstrumenten
zal overwegen. Komt dat onderwerp
al bij de tussenbalans aan de orde?

Minister Lubbers: Voorzitter! Nu
gaat het mij iets te snel, want
"overwegen" betekent in de politiek
— mijnheer de voorzitter, u weet dat
— dat je iets van plan bent. Neen, ik
heb gezegd: als die situatie in zou
treden, vind ik dat wij die in het
kabinet moeten bespreken. Ik wil hier
geen valse indruk wekken. Wij
hebben daarover niet gesproken in
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het kabinet en dat komt omdat ik de
innerlijke overtuiging heb dat dit echt
niet nodig hoeft te zijn. Als wij
teleurgesteld worden, zullen wij
verder moeten zien en dan zullen wij
dat moeten bespreken.

D

Minister Kok: Voorzitter! Ik begreep
zojuist dat er ook veel belangstelling
was naar mijn zienswijze op deze
materie, zodat ik maar beter gelijk
kan beginnen met aan te sluiten op
de woorden van de minister-presi–
dent, waarna ik op de overige punten
zal ingaan die de Najaarsnota
betreffen. Ik kan het natuurlijk
allemaal nog eens in andere woorden
herhalen, maar hetgeen de minister–
president hier ter toelichting op de
opstelling van het kabinet heeft
gezegd, is — uitgesproken namens
het kabinet in formele zin, maar ook
in materiële zin — in overeenstem–
ming met de lijn die wij de afgelopen
tijd samen hebben getrokken. Als ik
de heer Ybema hoor zeggen: ja, de
minister-president onderstreept hier
dus ook de ernst van de situatie, dan
zeg ik: ja, wis en waarachtig is er
sprake van een ernstige situatie. Wij
moeten ervoor zorgen dat wij in de
komende periode het draagvlak voor
ook houdbare gemeenschapsvoorzie–
ningen en sociale voorzieningen
versterken en intact houden.
Natuurlijk moeten wij ervoor zorgen

dat meer mensen aan het werk
komen en dat minder mensen
afhankelijk zijn van een sociale
uitkering. Natuurlijk moeten wij
ervoor zorgen dat in de groei van de
welvaart, die er nog is, de accenten
zodanig worden gelegd dat wij ook
een kwalitatieve verbetering van de
samenleving voluit voorrang kunnen
geven zonder dat dit ten koste hoeft
te gaan van koopkracht. Maar er zal
waarschijnlijk niet veel meer ruimte
zijn dan voor behoud van koopkracht
voor de doorsnee burger in dit land.

Als wij de koppeling op een wijze
inhoud kunnen geven die ook
rekening houdt met de andere
prioriteiten waarvoor vanaf de start
van het kabinet is gekozen, dan kan
dat dus niet anders betekenen dan
dat wij vanaf het begin tot aan het
eind moeten proberen om binnen het
"jasje" van de twee randvoorwaar–
den - het klinkt allemaal zo
mechanisch, maar het gaat om
belangrijke sociale zaken — ervoor te
blijven zorgen dat de loonontwikke–
ling niet buiten verantwoorde
grenzen gaat en dat de verhouding
tussen actieven en niet-actieven,
mensen zonder en mensen met een
uitkering, niet uit het lood slaat. Op
beide punten is er reden voor een
fikse portie bezorgdheid. Er is geen
hopeloze houding vanuit het kabinet,
maar wel bezorgdheid, onder andere
over de optelsom van een nog fors
stijgende werkgelegenheid, die

Minister Kok van Financiën

echter wellicht in de loop van
volgend jaar geleidelijk aan minder
zal zijn dan wij nog veronderstelden
in het regeerakkoord. Ondanks de
najaarsafspraken zijn er wat tegen–
vallende ontwikkelingen op het punt
van de arbeidsongeschiktheid en het
gebruik van de Ziektewet. Dat betreft
de volumeverhouding. Tegelijkertijd
is er, ook in 1990, een loonontwikke–
ling die ook naar internationale
standaarden gemeten, buitengewoon
gematigd is gebleven. Laten wij
hopen dat het mogelijk blijkt die lijn,
ook in het CAO-seizoen dat nog gaat
beginnen, erin te houden. Wij hebben
vandaag gesproken over een moeilijk
onderwerp, waarbij wij de risico's en
de grenzen nog eens met elkaar
hebben verkend. Laten wij hopen dat
dit in de komende periode zo kan
aflopen dat wij ook in juli 1991
kunnen zeggen — dan is in feite de
volgende stap van de invulling van de
koppeling aan de orde - dat die
koppeling inderdaad houdbaar en
betaalbaar is op de wijze waarop dat
de schrijvers van het regeerakkoord
en de partijen die daaraan gebonden
zijn, voor ogen stond.

Meer heb ik daarover niet te
zeggen. Ik zeg dat maar, opdat, als
daarop nog reacties van de Kamer
gewenst zijn, deze nu kunnen komen.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! De minister refereert aan
de schrijvers van het regeerakkoord.
Mag ik hem vragen of hij enig licht
ziet tussen de hem bekende citaten
daarover en hetgeen zijn collega's en
de minister-president hebben
aangehaald uit hetgeen in Elsevier
staat? Zit daar naar zijn idee — wij
betalen geen cent meer dan die 2%
— geen enkel licht tussen?

Minister Kok: Voorzitter! De heer
Rosenmöller stelt zijn vraag alsof de
minister-president hier niet aan het
woord is geweest. Hij heeft een
toelichting gegeven op zijn taxatie
van de verkenning van de gevarenzo–
ne waar wij ons in bevinden. Ik heb
aan zijn woorden niets toe te voegen
of af te doen.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Dat is duidelijk.

De heer De Korte (WD): Voorzitter!
De vice-minister-president heeft
gezegd dat hij het in formeel en
materieel opzicht eens is met de
minister-president. Zo hoort het
natuurlijk ook. Dat betekent dus hij
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volledig achter de Elsevier notitie
staat van de minister-president. Dat
betekent ook dat hij de lijn van de
minister-president volgt. Dat houdt in
dat alleen verantwoorde loonontwik–
keling kan worden gevolgd door
koppeling, want dat is een verant–
woorde koppeling. Mocht onver–
hoopt de loonontwikkeling onverant–
woord worden — en dat is een
loonontwikkeling boven de 3% -
dan moet het kabinet die koppeling
gaan heroverwegen. Dat is toch de
conclusie die ik moet trekken, ook
tegenover de vice-minister-president.

Minister Kok: Ik heb mij aangesloten
bij de wijze waarop de minister-presi–
dent zich hier vanmiddag desge–
vraagd tegenover de Kamer verant–
woordt. Het lijkt mij dat ik inzake de
formulering in het regeerakkoord niet
hoef te herhalen wat er allemaal
opgeschreven is. Wij hebben
duidelijk voor twee lijnen gekozen. Ik
noem het herstel van de koppelmg
tussen lonen en sociale uitkeringen.
Daarbij gaan wij ervan uit dat het
mogelijk blijkt om in de komende
penode — die periode ligt een jaar
achter ons en het gaat nu om de
komende jaren — aan twee rand–
voorwaarden te blijven voldoen die
men in zekere zin steeds in onderlm
ge samenhang moet beoordelen. Ik
doel op een verantwoorde loonont–
wikkeling en op de vraag hoe zich de
volume-ontwikkeling van werkenden
ten opzichte van niet-werkenden
verhoudt. Dat heeft natuurlijk met
elkaar te maken. Ik denk daarbij aan
de mate waarin binnen een bepaalde
arbeidsvoorwaardenontwikkeling in
het bedrijfsleven de accenten minder
op extra loonstijging komen te liggen
en meer op wat wel eens "de goede
doelen" wordt genoemd: arbeids–
markt, scholing, plaatsing van
langdurig werklozen. Daarmee sla je
als het ware twee vliegen in een klap.
Je richt de prioriteiten bij de
verdelmg van de groei van de
economie op kwaliteitsdoelen die
echt belangrijk zijn in deze samenle–
ving. Voorts versterk je het draagvlak
voor sociale en collectieve voorzie–
ningen door het aantal mensen met
werk te vergroten en het aantal
mensen zonder werk te verminderen.
Dat is de samenhangende context
van het regeerakkoord. Het spijt mij,
maar iedere keer als de heer De
Korte of anderen pogmgen doen om
uit dat tableau één tegel te lichten
moet ik er toch de rest van het
tableau weer even bij plaatsen. Dat

kost veel woorden, maar dat komt
door de eenvoudigheid van de vraag.

De heer De Korte (VVD): Het hoort
nu eenmaal tot mijn taak om te
proberen, tegels te lichten. Als zij
blijven plakken is dat des te beter
voor de minister. Ik wil echter nog
eens bekijken of deze tegels echt
goed plakken.

Uit de kranten heb ik begrepen dat
er tussen de premier en de vice-pre–
mier een levendige discussie is over
de verdere voortgang van de
koppelingsmethodiek. Wij weten dat
in het regeerakkoord is bepaald dat
er twee ontsnappingsclausules zijn:
de verantwoorde loonontwikkeling —
als deze onverantwoord is, is er geen
koppeling meer - en de kwestie van
het volume van de niet-actieven.

De voorzitter Mijnheer De Korte,
wilt u nu uw vraag stellen? Dit deel
kennen wij inmiddels.

De heer De Korte (WD): De vraag
is de volgende. Die twee criteria
zullen ook van toepassing zijn op
1991. Zijn die eigenlijk al op voor–
hand van toepassing bij een loonont–
wikkeling die boven de 3% uitgaat?
Op grond van de notities van de
minister-president in Elsevier heb ik
de indruk dat dit het geval is en dat
hij het hele land daarvoor waar–
schuwt. Dat wil zeggen, dat men niet
boven de 3% moet uitgaan en dat als
dit onverhoopt toch gebeurt, de
koppeling via die criteria niet meer
geldt. Zo heb ik het toch goed
begrepen?

Minister Kok: Wat wilt u nu eigenlijk
aan mij vragen? Of u het goed hebt
begrepen?

De heer De Korte (WD): Mijnheer
de voorzitter! Als oud-vakbondsleider
weet de vice-premier dat hij uiteinde–
lijk de lonen toch niet in de hand
heeft, tenzij hij een loonmaatregel
oplegt. Maar dat wil hij niet. Dat
betekent dat hij in de handen van
anderen is. Hij moet zijn eigen
verantwoordelijkheid waar maken
samen met de rest van het kabinet.
Als anderen niet in die verantwoorde–
lijkheid willen treden, dan gaat het
kabinet zijn eigen verantwoordelijk–
heid waar maken. Terecht, zo hoort
het ook. Dat betekent wel in die zin
niet langer koppelen. En dat moment
is aangebroken als aan het eind van
het jaar blijkt dat men boven de 3%
uitkomt.

Minister Kok: lets preciezer: in de
loop van het voorjaar. Het gaat
immers om de invulling van de
koppeling medio 1991. Maar,
voorzitter, om lange verhalen kort te
maken, het gaat hier om een
duidelijke taxatie, zoals de premier
zei. Het gaat om de aanduiding van
de hele smalle marges die er zijn om
inderdaad tot die houdbare en
betaalbare koppeling over te gaan,
niet alleen op papier. Er moet ook in
de praktijk iedere keer invulling aan
worden gegeven. Ik vertrouw erop
dat iedereen in en buiten dit huis,
wetend hoe nauw het luistert en
wetend hoe belangrijk het is om met
elkaar die evenwichtige inkomen–
sontwikkeling mogelijk te maken, zich
aangesproken zal voelen door een
beroep op gezamenlijke verantwoor–
delijkheid.

De voorzitter De minister-president
heeft nog enkele andere verplichtin–
gen. Zijn er nog vragen, die beant–
woording uit zijn mond behoeven?

Naar mij blijkt, is dit niet het geval
U kunt weer verdergaan, mijnheer
Kok, met excuus voor de onderbre–
king.

Minister Kok: Dank u zeer, voorzit–
ter, dan gaan wij weer aan het
gewone werk.

Ik zal proberen mij enigszins kort
uit te drukken over de punten, die
vanmiddag in de tweede termijn aan
de orde zijn gesteld vanuit de Kamer.
Ik dank de Kamer voor de inbreng in
tweede termijn. Ik heb er in de eerste
termijn van mijn kant voor gekozen
om bij de behandelmg van deze
Najaarsnota wat meer zicht te geven
op nogal belangrijke feiten, die het
verloop van inkomsten en uitgaven in
1990 betreffen en op een bepaalde
wijze hun doorwerking kunnen of
zullen hebben naar 1991. Ik voelde
mij — ik zeg u dat maar heel eerlijk
- niet helemaal gemakkelijk bij de
idee dat ik, hoewel ik dat op dat
moment niet redelijk kon kwantifice–
ren, bij de presentatie van de
Najaarsnota had moeten zeggen:
dames en heren, leden van de
Tweede Kamer, u moet eigenlijk
rekening houden met het risico van
een niet geringe belastingtegenvaller
over 1990. Een maand later was ik
daar wel toe in staat. Niet mijn
onweerstaanbare neiging om af en
toe somber te zijn, maar veel meer
mijn behoefte klare wijn te schenken
heeft mij ertoe gebracht in eerste
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termijn te komen met deze medede–
lingen.

Dat schept natuurlijk onmiddellijk
een situatie waarin een aantal vragen
naar voren komen en nadere
opmerkingen worden gemaakt. Een
van de vragen is wat de verklarende
factoren zijn voor die ontwikkeling
van de belastingontvangsten. Ik heb
in eerste termijn al gezegd, dat het
kabinet al volop aan de gang was om
een stevig onderzoek uit te voeren,
ook met externe deskundigheid
daarbij en dat dit ons alleen maar
heeft aangemoedigd om dit onder–
zoek met veel vaart voort te zetten en
in de vraagstelling een aantal nieuwe
elementen te betrekken. Daarbij
wordt vooral gelet op het accent dat
in de belastingtegenvaller 1990 ligt
op de vennootschapsbelasting. Dat
vraagt natuurlijk om een antwoord op
een aantal aanvullende vraag– en
aandachtspunten. Ik kom daar
dadelijk op terug. Ik wil eerst iets
zeggen over de moties.

De heer Reitsma (CDA): Voorzitter!
Ik heb zelf ook gevraagd om
onderzoek inzake de vennootschaps–
belasting, maar in de schriftelijke
antwoorden was aangekondigd, dat
het onderzoek zoals dat geformu–
leerci was gaande was. In januari zou
het afgerond zijn. Ik zou het op prijs
stellen als wij de resultaten van het
onderzoek dan alvast krijgen en niet
gewacht wordt op het aanvullende
onderzoek.

Minister Kok: Wij zullen de onder–
zoeksresultaten die voldoende "af"
zijn en op zichzelf ook relevante
informatie kunnen bevatten ten
behoeve van de Kamer zeker niet
langer ophouden dan nodig is, met
het oog op aanvullende elementen in
de vraagstellingen. Dat kan concreet
betekenen, dat wij op Financiën
bekijken of wij soms ook met
gefaseerde informatie over delen van
het onderzoek kunnen werken.

De heer De Korte heeft enkele
moties ingediend, waarmee in een
belangrijke mate wordt beoogd
vooruit te lopen en voorschotjes te
nemen op hetgeen de komende
maanden aan de orde komt. Dat is
uiteraard zijn goed recht en ook heel
begrijpelijk. Zo vraagt hij de Kamer nu
een uitspraak in de motie op stuk nr.
4, waarin hij stelt dat de AKW-kas–
schuif niet zal doorgaan en er een
doorwerking van belastingtegenval–
lers naar het volgende jaar zal zijn.
Hij verzoekt het kabinet over te gaan

tot de nodige maatregelen en daarbij
de beleidsintensiveringen 1991 niet
buiten beschouwing te laten.

Wat staat ons voor de komende
periode voor ogen? Het jaar loopt
bijna ten einde. De eindconclusie
over het wel of niet toepassen van de
schuif wordt, zoals ik in eerste
termijn ook heb gezegd, getrokken
op de laatste werkdag van het jaar,
als wij precies de kas kunnen
opnemen en weten hoe de stand van
uitgaven en inkomsten is. Ik heb
gezegd dat de kans dat wij die
kasschuif nog voor een deel kunnen
toepassen buitengewoon klein is. Ik
heb ook gezegd dat er wel een klein
wondertje moet gebeuren, wil dat
alsnog tot de mogelijkheden
behoren. Ik heb vervolgens een
indicatie gegeven van een orde van
grootte waarin het financieringste–
kort over het lopende jaar zou
kunnen uitkomen. Het zou wel eens
dichter bij de 5,5% dan bij de 5,25%
kunnen liggen. Het zijn stuk voor stuk
indicaties waarbij nog geen rekening
kon worden gehouden met het
verloop van inkomsten en uitgaven in
de laatste maand van het jaar.

Laten wij eens veronderstellen dat
er de komende anderhalve week
geen bijzondere dingen meer
gebeuren. Dat betekent dan dat wij
de problematiek 1991 langs een
aantal invalshoeken volop en met het
nodige tempo moeten aanpakken.
Dat komt door de gevolgen van het
niet of niet volledig toepassen van de
schuif en door de omvang waarin
belastmgtegenvallers in het volgende
jaar zouden kunnen doorwerken. Dat
zijn in ieder geval twee elementen die
voor het volgend jaar volop aan de
orde zijn. Die werpen voor mij als
minister van Financiën in een
bepaald opzicht ook een nieuw licht,
niet op de tussenbalansoperatie als
zodanig, want die had haar eigen
intrinsieke aanleiding en betekenis,
maar wel op de wijze en het tempo
waarin bepaalde maatregelen straks
moeten worden ingevoerd. Dat kan
ook gevolgen hebben voor de
voorstellen die het kabinet aan de
Kamer voorlegt, wat betreft de te
volgen werkwijze.

Ik zeg er direct bij dat er nog een
reden voor is. Ik wil niet dramatise–
ren, maar wij zien dat in de publikatie
van het Centraal planbureau van de
vorige week aanleiding was, niet om
de stormbal te hijsen, maar wel om
niet helemaal uit te sluiten dat in
1991 de economische ontwikkeling
op een aantal punten net een slagje

minder gunstig uitvalt dan wij eerder
in de MEV dachten. Dat is wat mij
betreft geen reden voor dramatiek,
want het slechtste dat wij onszelf en
het land kunnen aandoen is overdrij–
ven. Het is voor mij wel een reden
om te zeggen dat wij een aantal van
de structurele maatregelen die met
het oog op de tweede helft van de
kabinetsperiode voor 1993 en 1994
nodig zijn, al vanaf een zo vroeg
mogelijk moment met een zekere
intensiteit moeten invoeren en vorm
moeten geven om straks onszelf niet
het verwijt te hoeven maken dat wij
te laat en te weinig daadkrachtig met
de uitkomsten van de tussenbalanso
peratie aan de slag zijn gegaan. Als
er nu vragen zouden zijn aan de
minister van Financiën om nog eens
duidelijk te maken welke procedure
het kabinet gaat kiezen, zwijg ik even
Ik heb hierover uiteraard met de
collega's in het kabinet nog geen
nader beraad kunnen voeren. Een
aantal gezichtspunten die nu aan de
orde zijn, zijn vrij nieuw. Vast staat
dat straks de besprekingen over de
tussenbalans niet alleen betrekkmg
zullen hebben op de jaren 1992 tot
en met 1994, maar dat daarbij op
voorstel van deze minister ook
betrokken zal worden de voor een
belangrijk deel nieuwe problematiek
voor 1991. Dit met name als gevolg
van de belastingtegenvallers, waarbij
wij ons geen uitstel in de tijd kunnen
permitteren. Dat vraagt dus om een
duidelijke aanpak op korte termijn.
Daarbij moeten wij ons er terdege
van bewust zijn, willen bepaalde
maatregelen ook in voldoende mate
effect hebben op de kas 1991, dat
die maatregelen niet op een te laat
moment kunnen ingaan respectieve–
lijk kunnen worden voorgesteld. Ik
verzeker u dat de besprekingen die
het kabinet de komende week gaat
voeren, mede in dat teken zullen
staan.

De heer De Korte (VVD): Dat
verheldert de zaak al een beetje. De
minister gaat de zaak naar voren
halen. Mijn vraag was echter - en
dat ligt ook in het dictum van de
motie besloten — of het kabinet
bereid is, daar ook de beleidsintensi–
vering 1991 in te betrekken. Ik heb
uit een krantebericht begrepen, dat
de minister van Financiën heeft
gezegd dat nieuw en oud beleid
gelijkelijk beschermd moeten
worden. Daar ligt het al in besloten.
Ik heb dat niet gehoord in dit debat.
Daarom is het in het dictum van deze
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motie opgenomen En dat zou ik aan
de minister willen vragen. Gebeurt
het nu wel of gebeurt het nu niet?

Minister Kok: Ik heb aan het dictum
van de motie, aan de hele motie,
geen enkele behoefte. Ik heb dus ook
geen behoefte aan voorschotjes in de
richting van de heer De Korte over de
wijze waarop de tussenbalans in haar
dosering vorrn krijgt, waaruit de
keuzen zullen bestaan en wat wel of
niet buiten haken zal worden
geplaatst. Ik kom daar bij een andere
motie nog wel op terug.

De heer De Korte (VVD) Maar daar
gaat het nu niet om. Het gaat nu niet
om de tussenbalans Het gaat nu om
de problematiek 1991. Die moet met
voorrang worden opgelost. Dat gaat
de minister doen. Hij kan dat het
beste doen zoals hij dat in 1989
heeft gedaan bij zijn aantreden,
namelijk door de beleidsintensiverin–
gen daarbij te betrekken. Dat is het
doel van de motie. Anders kan de
minister van Financiën op korte
termijn weinig uitrichten.

Minister Kok: Wat de vergelijking
met eind vorig jaar betreft ziet de
heer De Korte één belangrijk punt
over het hoofd. De Startbrief werd
gepresenteerd aan de vooravond van
het debat over de regeringsverkla–
ring, dat op dat moment ook bijna in
het teken stond van een soort verlate
algemene beschouwingen. Dat kon
toen ook niet anders, gegeven het
demissionaire karakter van het vorige
kabinet ten tijde van het uitbrengen
van de Miljoenennota en de datum
waarop normaliter de algemene
beschouwingen hadden plaatsgevon–
den. In die Startbrief werd er nog
voor gekozen, voorafgaand aan de
begrotingsbehandelingen die in de
laatste maanden nog in de Kamer
zouden plaatsvinden, vanuit het
kabinet een nadere precisering te
geven van de begrotingsopstelling
1990. Nu spreken wij over de laatste
kamerdag van het jaar. Wij spreken
niet meer over de wijze waarop in
begrotingen voor 1991 de prioritei–
ten vorm krijgen. Er bestaat belang–
stelling in de Kamer, met name bij de
heer De Korte, als het gaat om de
vraag hoe in die beleidsmaatregelen
1991 de analyses worden gemaakt
ten aanzien van beperkingen in
uitgavensfeer, respectievelijk nieuwe
maatregen in de inkomstensfeer.
Daar loop ik op dit moment niet op
vooruit. Ik verkeer ook niet in de

positie om daarop vooruit te lopen,
omdat het kabinet daar eenvoudig
nog geen positie in heeft bepaald
Dat gaan wij nu juist de komende
week doen.

De heer Ybema (D66): Even over de
problematiek voor 1991.

De voorzitter: Mijnheer Ybema, u
moet uw vragen wel zo kort mogelijk
formuleren. Dat geldt ook voor de
anderen. Gegeven de spreektijden in
eerste en tweede termijn zouden wij
ook bij de interrupties enige beper–
kingen in acht moeten nemen.

De heer Ybema (D66): De minister
heeft twee elementen genoemd van
de problematiek van 1991 :de
kasschuif en de doorwerking van de
belastingtegenvallers. Maar het
effect van een hoger financieringste–
kort in 1991 dan de geraamde
5,25% is toch ook een hard element?

Minister Kok: Dat is een tegenvaller
die wij met elkaar ontmoeten en die
wij ook niet meer kunnen verijdelen
voor het einde van het jaar, daar
waar het gaat om de einduitkomsten
over dit jaar. Op zichzelf is dat
natuurlijk een extra aansporing om
het financieringstekort over het
eerstvolgende jaar dat wij straks
weer ontmoeten, precies binnen de
kaders van de 4,75% te brengen en
te houden. Dat spreekt vanzelf.

De heer Reitsma (CDA): Voorzitter!
Ik zou graag helderheid van de
minister van Financiën willen hebben
over wat de Kamer in januari of
februari bereikt inzake de tussenba–
lans, daar waar het betreft maatrege–
len die aangekondigd worden voor
1990-1992 en eventuele maatrege–
len voor het jaar 1991.

Minister Kok: Voorzitter! Ik kan u
namens het kabinet moeilijk beloftes
doen. Ik kan wel zeggen wat mijzelf
voor ogen staat.

Wat mij voor ogen staat, is dat na
ommekomst van de tussenbalansdis–
cussies in het kabinet, aan de Kamer,
in onderlinge samenhang, de keuzes
worden voorgelegd waartoe het
kabinet op hoofdlijnen is gekomen,
daar waar het gaat om de aanpak van
de problematiek betreffende de
periode 1992 t/m 1994. Die keuzes
op hoofdlijnen die door het kabinet
zijn gemaakt, zullen, zo denk ik, ook
door het CPB in de middellange-ter–
mijnramingen worden verwerkt. Zij

zullen vervolgens ook mede worden
gebruikt voor de verfijning en de
invulling van de begrotingsvoorberei–
ding voor 1992, zijnde het eerste jaar
dat in het kader van de begrotings–
voorbereiding nu op ons afkomt.
Maar de nieuwe feiten die zich ook
na de mededelingen van deze week
aandienen, houden in dat de
presentatie van de uitkomsten van de
tussenbalansdiscussies niet los kan
worden gezien van een aantal
beleidsrichtingen waarvoor het
kabinet — waarschijnlijk in die fase
globaal, maar dan daarna toch vrij
snel te preciseren — heeft gekozen
ter overmeestering van de problema–
tiek van 1991. Wij kunnen en willen
immers ook niet leven met een
tekortuitkomst, straks in 1991, die de
taakstelling van 4,75% uit het
regeerakkoord overschrijdt. Dat
vraagt dus om actie; dat vraagt niet
om met de handen over elkaar te
gaan zitten. Wij moeten dat goed
analyseren, want het vraagt vervol–
gens om actie en beleidskeuzes en
om een adequate presentatie aan de
Kamer. Daar heeft de Kamer recht op
en de minister van Financiën heeft
dat ook nodig vanuit zijn eigen
verantwoordelijkheid.

Voorzitter! Wat betreft de tegen–
vallers in de belastingopbrengsten,
zijn er verschillende sprekers vanuit
de Kamer geweest die opnieuw de
vermeende of eventuele samenhan–
gen met de Oort-operatie — de vraag
of daar al of niet sprake van is — aan
de orde hebben gesteld. Ik meen dat
de staatssecretaris eergisterenavond
duidelijk heeft aangegeven dat, ook
gelet op de jaren waarop de IB-afre–
keningen nu betrekking hebben, er
nog niet van een analyse sprake kan
zijn die een duidelijk zicht geeft op de
wijze waarop de Oort-operatie de
IB-ontvangsten beïnvloedt. In reactie
op gemaakte opmerkingen wil ik er
overigens wel op wijzen dat het, met
of zonder relatie met Oort, natuurlijk
wel zo is dat wij nu, door een aantal
opeenvolgende belastingtegenvallers
in de IB-sfeer, uit de IB veel minder
opbrengsten hebben dan wij eerder
veronderstelden. Dat is op zichzelf
natuurlijk een feit dat, met of zonder
verklarende factoren daarachter, wel
voor lief moet worden genomen en
waaraan je vervolgens in je analyse
bepaalde consequenties kunt
verbinden. Dit is eigenlijk het type
opmerking dat overeenkomt met de
opmerking die de heer Reitsma over
de collectieve-lastendruk maakte:
een constatering waar wij voorlopig
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even een puntkomma achter
plaatsen, in de zin van: "wordt
vervolgd".

Voorzitter! Mijn antwoord naar
aanleiding van de aardgasmotie van
de heer De Korte luidt als volgt. Het
kabinet heeft een– en andermaal, ook
bij de algemene politieke en financië–
le beschouwmgen, aangegeven dat
meeropbrengsten uit hoofde van
aardgasverkopen moeten worden
aangewend ter verlichting van de
staatsschuld annex — ik meen dat
het zo ook verwoord staat in eerdere
stukken - produktieve investeringen.
Maar dat moeten dan ook wel heel
nauwkeurig omschreven produktieve
mvestermgen zijn, want als je niet
oppast wordt alles onder de catego–
rie produktieve mvestering gebracht.
Wij hebben daarbij gezegd dat het
kabinet ook ten tijde van de tussen–
balans nog een nadere analyse zal
maken van de verhouding tussen
aardgasbaten uit het buitenland en
aardgasbaten uit het binnenland,
waarin ook het CLD-element
besloten ligt. Ik heb tijdens een van
de laatste debatten in de Kamer en
aan het einde van de eerste termijn
afgelopen dinsdagavond gezegd dat
ik bereid ben om de gedachte van de
heer Melkert over een referentieprijs
erbij te betrekken. Zijn zorg is dat er
te zeer een jojo-beleid kan ontstaan
ten aanzien van de verwerking van
aardgasopbrengsten, als er niet een
duidelijke lijn is waartegen de
eventuele tegenvallers of meevallers
worden afgezet. Op basis daarvan
kan een consistente redenering
worden opgebouwd.

Hoezeer ik de achtergrond en de
intentie van de motie van de heer De
Korte ook kan begrijpen en plaatsen,
ik moet erop wijzen — met een
verwijzing naar de opmerkingen die
ik tijdens de algemene beschouwin–
gen heb gemaakt — dat de uitspraak
in deze vorm thans nogal voorbarig
is. Ik neem liever vanuit het kabinet
de verantwoordelijkheid op me om te
zorgen voor een adequate analyse
van de aardgasbaten, die de Kamer
straks mede in haar beschouwingen
kan betrekken zodra de tussenbalans
er is.

De heer Reitsma (CDA): Voorzitter!
De minister heeft aangekondigd dat
hij de gedachte van de heer Melkert
wil onderzoeken. Ik neem aan dat wij
eerst een rapportage krijgen. Het
blijft voor ons een belangrijke
voorwaarde dat gaten in de begro–
ting niet worden opgevuld door

aardgasbaten. Ik heb dinsdag een
nuancering aangegeven wat binnen–
land en buitenland betreft

Minister Kok: Voorzitter! Dat heb ik
ook een– en andermaal gezegd.
Hierover bestaat geen principieel
verschil van inzicht. Ik vind wel dat
wij de gedachte van de heer Melkert
daarbij kunnen betrekken. Als er een
analyse komt, kunnen wij ook
daarover debatteren.

De heer De Korte (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Mijn motie slaat alleen
op het jaar 1991. Ik ben graag bereid
om nader in te gaan op de gedachte
die de heer Melkert heeft ontwikkeld.
Echter, mijn motie slaat op 1991,
omdat dat jaar nu aan de orde is. Ik
vraag de minister of mijn redenering
juist is — uitgaande van 1,5mld. —
dat ongeveer 900 mln. op binnen–
lands verbruik slaat en dat 500 a 600
mln. op buitenlands verbruik slaat.

Minister Kok: Dat zou ik eens goed
moeten laten nakijken. Ook als
hetgeen de heer De Korte zegt juist
is, dan nog verandert dat niets aan
de strekking van mijn antwoord. Ik
stel ook de problematiek 1991 volop
aan de orde in de richting van de
Kamer. Wij zullen hierover rapporte–
ren. De Kamer krijgt alle kansen om
daarover in het licht van alle feiten en
afwegingen uitspraken te doen. Het
is eigenlijk een schot voor de boeg,
een beetje ongericht. Het is het
goede recht van de heer De Korte
om de motie in te dienen, maar het is
mijn goed recht om te zeggen: ik heb
er nu geen behoefte aan.

De heer De Korte (VVD): Natuurlijk,
dat mag. Maar ik wil het in dit debat
juist stellen. Als de minister zegt dat
het primair voor de staatsschuld en
eventueel voor produktieve investe–
ringen is, kan ik dat volgen. Hij legt er
echter een ander element naast. Hij
wil ook nog eens afwegen wat het
binnenlands en buitenlands verbruik
is. Ik stel dat het voor 1991 zo loopt:
ongeveer 900 mln. binnenlands
verbruik en ongeveer 500 mln.
buitenlands verbruik. Dan zit de
minister goed. Dat mag hij dus niet
voor 1991 hanteren.

Minister Kok: Waarvan akte!
Voorzitter! Ik kom te spreken over

de hypotheekrente. De heer De Korte
sprak over het weer opblazen van
een doorgeprikte ballon. Dat valt
mderdaad niet mee. Hij heeft nu een

uitspraak aan de Kamer voorgelegd
waarin wordt verzocht om beperking
van de hypotheekrente-aftrek buiten
de inventarisatie te houden Ik laat
het oordeel over deze motie graag
aan de Kamer over. Maar ik vind het
nogal vergaand voor een liberaal om
iets in deze zin te verbieden. Hier
wordt geen voorschot genomen op
een beslissing. Ik heb vrijdagavond
na de ministerraadsvergadering
gezegd dat wij in het kader van de
renteproblematiek voor een aantal
analyses komen te staan. Die houden
ook verband met de vraag: wat is het
gewicht van de rentefactor voor het
geheel van de volkshuisvesting? Wat
betekent dat voor de ontwikkeling
van de woonlasten en voor de
subsidies op de huren die door de
overheid moeten worden verstrekt?
Hoe verhoudt zich dat met het
eigen-woningbezit? Ik ben geen
voorstander van beperking van de
hypotheekrente-aftrek. Ik zeg dat hier
nog maar eens voor alle duidelijk–
heid. Ook in het regeerakkoord staat
niet dat wij hier naartoe willen. Wil
men evenwicht met de huurontwik–
kelmg, dan zou men als vergelijkbare
maatregel voor de eigen-woningbe–
zitters veel eerder aan het huurwaar–
deforfait moeten denken dan aan de
hypotheekrente-aftrek. Ik zou wel
moeite hebben met ge– en verbods–
bepalingen en met mtspraken van de
Kamer waarmee het kabinet aan de
vooravond van een zeer belangrijke
operatie die ook een belangrijk
analytisch karakter heeft, wordt
verboden na te denken over welk
onderwerp dan ook. Dergelijke
bepalingen zijn bij geen enkel ander
punt naar voren gebracht. Waarom
hier als het ware een heining met
prikkeldraad om een thema aanbren–
gen, terwijl aan dit thema interessan–
te aspecten verbonden zijn? Het is
een zeer gevoelig onderwerp en die
gevoeligheid weegt bij mij ook zeer
zwaar. Het heeft dan ook allerminst
mijn voorkeur om in deze richting wat
te doen. Nu wordt iets echter als het
ware buiten haken geplaatst en
gezegd: hierover mag u tussen Kerst
en Nieuwjaar en daarna niet naden–
ken. Mevrouw Terpstra hoor ik
zeggen: laat het buiten de inventari–
satie.

De heer De Korte (VVD): Mynheer
de voorzitter! Er wordt niet gespro–
ken over ge– of verbieden. De
regering wordt verzocht iets niet bij
de inventarisatie te betrekken. De
minister-president is in antwoord op
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vragen van kamerleden heel duidelijk
geweest. De Kamer zelf is ook vrij
duidelijk geweest. De minister heeft
echter zelf in zijn functie als vice-pre–
mier tijdens een persconferentie de
zaak weer nieuw leven ingeblazen. Hij
zegt nu: van mij hoeft het niet; het
staat niet in het regeerakkoord en
ook niet in de partijprogramma's. Zeg
dat dan ook duidehjk. Dan is de
onzekerheid weg. Wij hebben in dit
land 2,6 miljoen huizenbezitter en die
zitten in grote vreze. Als het gaat...

De voorzitter: Uw punt is duidelijk,
mijnheer de Korte!

De heer De Korte (VVD): ...om de
koppelmg mag die wèl buiten de
tussenbalans blijven.

Minister Kok: Het is zeer duidelijk. Ik
heb nu de huizenbezitters die in
grote vreze zijn, met mijn opmerkin–
gen niet de stuipen op het lijf
gejaagd. Ik heb alleen gezegd dat ik
er niet van gediend ben dat mij
gezegd wordt, dat ik over van alles
moet en mag nadenken, alleen over
één onderwerp niet, omdat dat
buiten de inventansatie moet blijven.
Verder moet de Kamer het dan maar
zeggen. Wij horen het vanavond wel.

Op het punt van de lonen en de
uitkeringen ga ik niet meer in.
Daarover hebben wij al lange tijd
gesproken.

De heer Reitsma heeft nog
gesproken over de kwestie van de
uitgaven. Die worden nu beter
beheerst. Hij sprak over de oogst van
het werk van mijn voorganger. Ik
dank hiervoor de geachte afgevaar–
digde en mijn voorganger Mijnheer
de voorzitter! Helaas zijn er ook nog
enkele andere onderdelen van die
oogst, maar ik wil mij liever niet in
deze zin uitlaten. Liever beperk ik mij
tot de situatie van vandaag en die
van morgen. Laten wij bezien hoe wij
de problemen op een evenwichtige
en verstandige manier kunnen
aanpakken.

Welnu, wat het terughoudend
kasbeleid betreft, is de geachte
afgevaardigde met een aansporing
gekomen: houd dat de komende tijd
vast. Een steuntje in de rug is nooit
weg! Ik zeg tegelijkertijd wel iets aan
het adres van de kamerleden.
Misschien wil de heer Reitsma op dit
punt iets van mij aannemen. Mis–
schien vinden wij dat er alle aanlei–
ding is dat op de verschillende
onderdelen van de rijksbegroting, ook
door de minister van Financiën, alles

gedaan moet worden wat wij kunnen
om de feitelijk uitgaven wat meer
binnen de perken van de begrotings–
cijfers te houden of te brengen Dat
zou dan ook een opgave voor de
fracties in de Kamer moeten
betekenen. Zij zouden bij het
opstellen en goedkeuren van de
begrotingen op dezelfde wijze te
werk moeten gaan. Daarmee bedoel
ik het volgende Een terughoudend
kasbeleid kan natuurlijk niet een
substituut zijn voor een zodanig
streng beleid van de Kamer, dat de
bewmdslieden niet meer financiële
ruimte hebben dan zij naar het
oordeel van de Kamer nodig hebben.
Dan zou extra terughoudend
kasbeleid van de minister van
Financiën ook niet meer nodig zijn.

Voorzitter! De staatssecretaris zal
nog een enkele opmerking maken
over de Vpb. Het punt van het al dan
niet te optimistische karakter van
ramingen wordt ook betrokken bij de
rapportage in het kader van het
onderzoek. Over de invloed van Oort
op de belastingontvangsten heb ik al
een enkele opmerking gemaakt. De
overigen punten van de heer Reitsma
heb ik al beantwoord.

De heer Ybema heeft de problema–
tiek 1991 aan de orde gesteld. Op
zijn opmerkmgen daarover heb ik
gereageerd. Hij vroeg of de inflatie–
correctie 1991 technisch nog geheel
of gedeeltelijk achterwege zou
kunnen blijven. Wil de staatssecreta–
ris hierop een technisch antwoord
geven?

Staatssecretaris Van Amelsvoort
Jawel.

Minister Kok: De heer Ybema heeft
ook opmerkingen gemaakt over de
maatregelen voor 1991, de tijdsplan–
ning en de kwestie van de lonen,
uitkeringen en koppelmgen De heer
Melkert vroeg op drie punten om een
specifieke beantwoording. leder
draagt zijn eigen deel in de proble–
matiek van de komende jaren.
Begrotingsproblemen die zich voor
de komende tijd aftekenen worden
niet onmiddellijk bij de generale
problematiek in het kader van de
tussenbalans gezet leder dopt
zoveel mogelijk zijn eigen boontjes.
Daar ben ik het zeer mee eens. De
algemene problematiek is al moeilijk
genoeg.

Het tweede punt betreft het CPB.
Leveren maatregelen die in het kader
van het najaarsoverleg zijn overeen–
gekomen, geen extra opbrengst op,

anders dan dat zij de volume-ontwik–
keling binnen de WAO beperkt laten
tot de demografische trends? Ik heb
die opstelling van het CPB geregi–
streerd. Ik stel vast dat het een
inschatting is. Het is dus geen
stelhngname die het beleidsmatig
stempel van het kabinet heeft
meegekregen Naar de mate waarin
zou blijken dat de inschatting van het
CPB juist is, is er wat mij betreft des
te meer aanleiding om de nodige
gedachten te ontwikkelen in het
kader van de tussenbalans en daarna
om te komen tot een zodanige
beheersing, terugdringing en
uiteindelijk stabilisatie van het
volume in de arbeidsongeschiktheid,
dat je werkelijk de verdergaande
financiële winst gaat boeken die
dringend nodig is om de redenen die
ik ook aangaf in antwoord op vragen
vanuit de Kamer over de lonen, de
koppelingen en het volumebeleid.
Nogmaals, naar de mate waarin de
inschatting van het CPB juist blijkt te
zijn, is er een extra aansporing om tot
betere volumeresultaten te komen en
na te gaan wat in aanvulling op de
afspraken van het najaarsoverleg kan
gebeuren. Daarbij zal een beroep
moeten worden gedaan op de eigen
verantwoordelijkheid van sociale
partners, maar ook de mvloed en de
eigen verantwoordelijkheid van het
kabinet zijn in het geding.

De heer Rosenmöller vroeg naar
de ramingen in 1989. Voor zover het
de samenhang met de belastingop–
brengsten betreft zullen wij daarover
rapporteren bij de uitkomsten van het
onderzoek ter zake. De oplossingen
zullen zo dicht mogelijk bij de
oorzaken worden gezocht. De heer
Rosenmöller probeerde het naadje
van de kous nog iets meer te pakken
te krijgen door te vragen of dat ook
betekent dat per belastingsoort
bepaalde aanpassingen worden
overwogen. Die graad van precisie
kan ik in mijn beantwoording niet
geven. Ik lees daarover ook wel het
een en ander in de afgelopen dagen;
hier en daar is er opwinding. Het gaat
mij om het volgende. In de beschrij–
ving van de macroproblematiek ligt
er een majeur uitgavenprobleem. Dat
moet in de allereerste plaats aan de
uitgavenkant worden opgelost.
Daarnaast zijn er inkomstenproble–
men van een omvang die wij tot voor
kort niet konden bevroeden en die
voor een deel voor een extra
problematiek zorgen, ook voor 1991.
Men kan niet zeggen dat al bestaan–
de uitgavenproblemen plus de
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nieuwe inkomstenproblemen samen
een vergroting van de noodzaak
betekenen om tot besparingen aan
de uitgavenkant te komen Je zult
een zeker evenwicht moeten vinden.
Wij zullen daarvan een analyse
maken. De Kamer zal daarover
worden geïnformeerd.

Wat de WIR betreft kan ik niet
anders dan verwijzen naar datgene
wat de heer Andriessen hier dinsdag–
avond over heeft gezegd. Hij had
daarvoor een speciaal tenue
aangetrokken. Het WIR-dossier zal
per saldo op geen enkele wijze de
staatsschuld belasten. Ik heb de heer
Andriessen dat zo horen zeggen. Ook
toen sprak het kabinet met één
mond.

De heer De Korte (VVD): Ik heb op
stuk nr. 7 een motie ingediend.
Daarop heeft de minister niet
gereageerd. Ziet de minister van
Financiën, tevens vice-premier, deze
motie als een ondersteuning van het
beleid?

Minister Kok: Ik meen dat wij het
daar al over gehad hebben. Wij
hebben daar een uur of zo over vol
gepraat. Ik heb geen enkele behoefte
aan die motie.

De heer De Korte (WD): U ziet die
motie niet als een ondersteuning van
uw beleid?

Minister Kok: Neen, maar ik dank u
voor uw diensten.

De heer De Korte (VVD): Dat is toch
merkwaardig.

Minister Kok: Ik heb echt geen
behoefte aan die uitspraak. De
Kamer gehoord hebbend, heb ik ook
niet de indruk dat die motie op een
warm welkom mag rekenen.

D

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Voorzitter! Er is veel aandacht
uitgegaan naar de dreigende
tegenvaller in de belastingopbreng–
sten, de kasopbrengsten. Er zit een
soort asymmetrie in de belangstel–
ling. Zolang de belastingopbrengsten
sterk stijgen, vraagt niemand wat
daar de oorzaak van is. Pas als zij
beneden de raming blijven, begint
iedereen zich af te vragen wat daar
de oorzaak van kan zijn. Wij zijn daar
zelf natuurlijk ook buitengewoon
benieuwd naar. Zoals de minister al

zei, doen wij daar grondig onderzoek
naar. Een aantal werkgroepen van
het ministerie is daar volop mee
bezig. Wij hebben ook nog drie
externe bureaus de opdracht
gegeven voor deelonderzoeken. Daar
zal dus wel een goed antwoord
uitkomen. Ik verwacht dat dat
antwoord mede betrekking zal
hebben op de ramingsmethodiek. Je
kunt de ramingsmethodiek namelijk
niet onveranderd laten, als de feiten
zich er niet aan blijken te houden.
Laten wij echter ook onze zegeningen
tellen en vaststellen dat de som van
de inkomstenbelasting en de
loonbelasting boven de raming
uitkomt. Ik ben ook blij dat niemand
meer een verband legt tussen de
ontwikkeling van de inkomstenbelas–
ting en de invoering van de Oort-wet–
geving.

Het eerste deel van het onderzoek
zal begin volgend jaar klaarkomen.
Zoals de minister al zei, zal dat
onmiddellijk aan de Kamer gestuurd
worden. Tijdens het onderzoek is
gebleken dat wij nader moeten
ingaan op de ontwikkeling van de
vennootschapsbelasting. Dat
onderdeel zal dus wat langer
uitblijven.

De heer Reitsma heeft gevraagd of
er aanwijzingen zijn dat ondernemers
anticiperen op de deelnemingsvrij–
stelling. Daar zijn geen aanwijzigingen
voor. Ik kan mij ook moeilijk voorstel–
len dat zij zouden anticiperen op iets,
waarin in het geheel geen verande–
ring zal optreden. Erzijn geen
voornemens om daar een verande–
ring in aan te brengen.

De heer Ybema heeft de interes–
sante vraag gesteld of de inflatiecor–
rectie geheel of gedeeltelijk achter–
wege zou kunnen blijven voor het
jaar 1991. Het antwoord daarop is
"neen" en wel om drie redenen. Ten
eerste kunnen de benodigde
procedures in de besluitvorming
onmogelijk doorlopen worden. Een
wetswijziging is zeker onmogelijk,
omdat de Eerste Kamer haar laatste
vergaderdag van dit jaar reeds heeft
gehad. Ten tweede kunnen de
tabellen voor de loonbelasting
onmogelijk nog tijdig gedrukt
worden. Ten derde kunnen de
inhoudingsplichtigen hun administra–
tie niet meer tijdig aanpassen. Dit is
dus driewerf onmogelijk.

De heer Ybema (D66): Voorzitter! Ik
heb al in een eerdere fase van het
debat gezegd dat ik vind dat de
PvdA-fractie ook na de reactie van de

regermg de gelegenheid moet
hebben om haar standpunt kenbaar
te maken. Daarom wil ik graag een
korte derde termijn.

De heer De Korte (VVD): Om
dezelfde reden heb ik dezelfde
behoefte, voorzitter.

De voorzitter: Ik stel voor, aan dit
verzoek te voldoen met een spreek–
tijd van één minuut perfractie.

Daartoe wordt besloten.

D

De heer De Korte (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Het kabinet staat een
jaar na aantreden voor een mijns
inziens ontluisterende ontwikkeling.
Het financieringstekort loopt weer op
naar 5,5% aan het eind van dit jaar.
De problemen voor volgend jaar
stapelen zich verder op. Wanneer het
kabinet geen maatregelen neemt,
komt men volgend jaar op 5,5% a
6%. De ontsnappingsclausules voor
de koppelingen zijn duidelijk ge–
maakt. Die staan ook in het regeerak–
koord. In dit debat is duidelijk
geworden dat die ontsnappingsclau–
sules bij 3% contractloonstijging
gaan werken. Dat is volgens mij de
helderheid van dit debat. Bij 3%
kunnen de koppelingen nog verant–
woord zijn. Boven 3% zijn zij niet
meer verantwoord en zal er dus geen
verdere koppeling meer plaatsvinden.
Die helderheid heeft de minister-pre–
sident in ieder geval op tafel gelegd,
waarvoor we hem en het kabinet
dankbaar zijn. Het gaat om een
goede zaak: de extra ruimte is voor
andere voorzieningen, met name
voor werkgelegenheid.

Het zal goed zal zijn als de minister
van Financiën vooral op de schatkist
gaat letten, en dus ook de beleidsin–
tensiveringen direct daarbij gaat
betrekken. Ik wens de minister van
Fmancien niet toe dat hij eindigt als
de minister van de "gatkist", in
plaats van de schatkist. Daar gaat het
namelijk heen.

D
De heer Ybema (D66): Mijnheer de
voorzitter! Dank voor de beantwoor–
ding.

De discussie heeft duidehjk
gemaakt dat een belangrijke functie
van de koppeling voor dit kabinet de
mate van invloed op de lonen is. Het
kabinet heeft duidelijk aangegeven
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dat, als dat niet lukt, er een situatie
kan ontstaan waarin het naar andere
instrumenten moet grijpen.

Wij gaan ervan uit dat het kabinet
bij de presentatie van de voorstellen
voor de tussenbalans een kraakhel–
der standpunt over de koppeling aan
de Kamer meedeelt. Daar is nu wat
onduidelijkheid over. Graag een
reactie van de minister van Finan–
ciën.

De PvdA-fractie is in dit politiek
gevoelige debat eigenlijk afwezig,
terwijl het om een onderwerp gaat
dat de Partij van de Arbeid toch heel
hoog zit en waar ze zeer zwaar aan
tilt. Ik nodig collega Melkert uit, in
derde termijn het standpunt van zijn
fractie te geven, gehoord de reactie
van het kabinet op onze interventie in
tweede termijn.

D
De heer Melkert (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! Omdat ik niet onhoffe–
lijk wil zijn jegens de heer Ybema,
kom ik nog even naar de interruptie–
microfoon. Ik heb niets toe te voegen
aan de inspirerende oproep van de
minister-president aan allen die het
in de samenleving aangaat om de
contractloonontwikkeling binnen de
perken te houden.

De heer De Korte (WD): Bent u blij
dat u met terugwerkende kracht
gelijk krijgt wat het niet-verantwoord
koppelen betreft, een gedachte die u
eerder bij de Voorjaarsnota, en ook al
daaraan voorafgaand, op tafel had
gelegd?

De heer Melkert (PvdA): Voorzitter!
Ik ben tevreden met de uitkomst van
dit debat.

D
Minister Kok: Mijnheer de voorzitter!
Ik stel vast dat de mededelingen van
de heer De Korte in derde termijn
niets hebben toegevoegd aan zijn
tweede termijn, en zelfs zijn herhaal–
de woordspeling was mij ook reeds
de vorige maal niet ontgaan.

In antwoord op de heer Ybema nog
het volgende. De tussenbalansopera–
tie is niet in de allereerste plaats een
koppelingsoperatie. De vraag, hoe
met de koppeling om te gaan, ook in
de tweede helft van 1991 — voor
begin 1991 is dat kraakhelder - is
van een tweetal factoren afhankelijk:
het feitelijk verloop van arbeidsvoor–
waarden, lonen en volumeverhouding

actieven/niet-actieven, en daarnaast
van nadere besluitvorming in het
kabinet, en daarna naar ik hoop in
het parlement, over het type
wetgeving dat voor de koppeling
gaat gelden Men weet dat het
voornemen is, een nieuw wetsvoor–
stei in te dienen, dat de beide
afwijkingsgronden die in het
regeerakkoord zijn genoemd, bevat.

Ik ben het niet eens met de heer
Ybema, die vindt dat de functie van
de koppeling onder andere is dat er
een matigende invloed van moet
uitgaan op de lonen. Ik meen dat de
functie van de koppeling daaruit
bestaat dat we aan heel veel burgers
in dit land de zekerheid geven dat er,
mits de loon– en volume-ontwikkelin–
gen binnen verantwoorde grenzen
blijven, sprake is van een inkomens–
ontwikkeling die een zekere
parallellie laat zien, en dat er dus
geen sprake is van een mate van
willekeur, waarbij men aan het eind
van een halfjaar of een jaar moet
afwachten of er nog iets over is. Dat
vind ik de grote waarde van de
koppeling. Tegelijkertijd is de
beperking van de koppeling ook
daarin gelegen, dat niemand in dit
land, zeker het kabinet niet, de
goudgerande zekerheid kan bieden
dat altijd en overal binnen deze
samenleving aan die randvoorwaar–
den in voldoende mate wordt
voldaan. Dat is het lastige van het
omgaan met deze materie. Zonder
een beroep op het verantwoordelijk–
heidsgevoel en de verantwoordelijk–
heidsbelevmg elders in de samenle
ving, kunnen dit soort politieke
keuzes of beloften niet waar gemaakt
worden.

De heer Ybema (D66): Voorzitter! Er
dreigt een misverstand...

De voorzitter: Mijnheer Ybema, er is
een derde termijn geweest en er is
voldoende geïnterrumpeerd. Dit punt
is van alle kanten belicht Op een
bepaald moment is de zaak helder.
Alleen als u het gevoel heeft dat u
een verkeerde conclusie in de
schoenen wordt geschoven, mag u
dat kort corrigeren.

De heer Ybema (D66): Voorzitter!
Voor mijn fractie is de sociale functie
van de koppeling het belangrijkst. De
minister-president heeft gewezen op
het effect van de koppeling op de
loonmating. Dat effect is ook
belangrijk, maar voor ons staat
echter de sociale functie voorop.

Minister Kok: Dan zijn wij het eens.

Oe beraadslagmg wordt gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, vanavond
te stemmen over de ingediende
moties.

Daartoe wordt besloten.

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

van de begroting van de uitga–
ven en de ontvangsten van
hoofdstuk III (Ministerie van
Algemene Zaken) voor het jaar
1990 (wijziging samenhangende
met de Najaarsnota; tweede
wijziging) (21903);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de uitga–
ven en de ontvangsten van
hoofdtstuk VI (Ministerie van
Justitie) voor het jaar 1990
(wijziging samenhangende met
de Najaarsnota; tweede wijzi–
ging) (21904);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de uitga–
ven en de ontvangsten van
hoofdstuk XII (Ministerie van
Verkeer en Waterstaat) voor het
jaar 1990 (wijziging samenhan–
gende met de Najaarsnota;
tweede wijziging) (21905);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de uitga–
ven en de ontvangsten van het
Rijkswegenfonds voor het jaar
1990 (wijziging samenhangende
met de Najaarsnota; tweede
wijziging) (21907) ;

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de uitga–
ven en de ontvangsten van het
Mobiliteitsfonds voor het jaar
1990 (wijziging samenhangende
met de Najaarsnota; tweede
wijziging) (21908) ;

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de uitga–
ven en de ontvangsten van
hoofdstuk X (Ministerie van
Defensie) voor het jaar 1990
(wijziging samenhangende met
de Najaarsnota; tweede wijzi–
ging) (21914);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de uitga–
ven en de ontvangsten van
hoofdstuk XIV (Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij) voor het jaar 1990
(wijziging samenhangende met
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de Najaarsnota; tweede wijzi–
ging) (21915);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de uitga–
ven en de ontvangsten van het
Landbouw-Egalisatiefonds,
Afdeling A, voor het jaar 1990
(wijziging samenhangende met
de Najaarsnota; tweede wijzi–
ging) (21916);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de uitga–
ven en de ontvangsten van
hoofdstuk II (Hoge Colleges van
Staat en het Kabinet der Konin–
gin) voor het jaar 1990 (wijzi–
ging samenhangende met de
Najaarsnota; derde wijziging)
(21919);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de uitga–
ven en de ontvangsten van
hoofdstuk IV (Kabinet voor
Nederlands-Antilliaanse en
Arubaanse Zaken) voor het jaar
1990 (wijziging samenhangende
met de Najaarsnota; tweede
wijziging) (21920),

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de uitga–
ven en de ontvangsten van
hoofdstuk V (Ministerie van
Buitenlandse Zaken) voor het
jaar 1990 (wijziging samenhan–
gende met de Najaarsnota;
tweede wijziging) (21921);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de uitga–
ven en de ontvangsten van
hoofdstuk VII (Ministerie van
Binnenlandse Zaken) voor het
jaar 1990 (wijziging samenhan–
gende met de Najaarsnota;
tweede wijziging) (21922);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de uitga–
ven en de ontvangsten van
hoofdstuk VIII (Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen)
voor het jaar 1990 (wijziging
samenhangende met de Najaars–
nota; tweede wijziging) (21923);

- het wetsvoorste! Wijziging
van de begroting van de uitga–
ven en de ontvangsten van
hoofdstuk IXA (Nationale
Schuld) voor het jaar 1990
(wijziging samenhangende met
de Najaarsnota; tweede wijzi–
ging) (21924);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de uitga–
ven en de ontvangsten van
hoofdstuk IXB (Ministerie van
Financiën) voor het jaar 1990
(wijziging samenhangende met

de Najaarsnota; tweede wijzi–
ging) (21925);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de uitga–
ven en de ontvangsten van
hoofdstuk XI (Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer) voor
hetjaar1990 (wijziging samen–
hangende met de IMajaarsnota;
tweede wijziging) (21926);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de uitga–
ven en de ontvangsten van
hoofdstuk XIII (Ministerie van
Economische Zaken) voor het
jaar 1990 (wijziging samenhan–
gende met de Najaarsnota;
tweede wijziging) (21927);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de uitga–
ven en de ontvangsten van het
Gemeentef onds voor het jaar
1990 (wijziging samenhangende
met de Najaarsnota; tweede
wijziging) (21929) ;

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de uitga–
ven en de ontvangsten van het
Provinciefonds voor het jaar
1990 (wijziging samenhangende
met de Najaarsnota; tweede
wijziging) (21930) .

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

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

van de begroting van de uitga–
ven en de ontvangsten van
hoofdstuk XV (Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegen–
heid) voor het jaar 1990 (wijzi–
ging samenhangende met de
Najaarsnota; tweede wijziging)
(21906)

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D

Mevrouw Groenman (D66):
Mijnheer de voorzitter! Mijn fractie is
op een eigenaardige verschuiving
gestuit bij de tweede wijziging van de
begroting voor 1990. Geld dat
overblijft aan de beleidskant wordt
nog even opgemaakt in 1990 voor
materiële zaken. Ten behoeve van de
Kaderregeling arbeidsinpassing was
bij de begrotingsvoorbereiding 1990
80 mln. gereserveerd. Door het bij de

verwachtingen achterblijvende aantal
toepassingen, vooral in de sfeer van
de werkervaringsplaatsen, ontbreekt
de noodzaak het bedrag van 80 mln.
toe te voegen aan de decentrale
beleidsmiddelen en dat zijn dan de
arbeidsvoorzieningsprogramma's
Zoiets kan gebeuren.

Bij de begrotingsbehandeling is als
standpunt door de regering ingeno–
men dat uit de onderuitputting van
de KRA een overheveling zou
plaatsvinden om de scholingsinspan–
ning, de KRS — de Kaderregeling
scholing — van de arbeidsvoorzie–
ningsorganisatie verderte intensive–
ren. Arbeidsbureaus hebben de
mededeling gekregen dat er extra
geld was voor scholingsprojecten.
Dat hielp echter niet genoeg om die
80 mln. te besteden. Voor welk
bedrag is dat overigens wel gelukt?
En dan laat ik voorlopig even het
rapport van de Algemene Rekenka–
mer buiten beschouwing over
uberhaupt de werkwijze van de
arbeidsbureaus als het om scholing
gaat. Van het overgebleven beleids–
geld bij Arbvo gaat nu ruim 47 mln.
naar beheersdoelen en ook nog 5,5
mln. naar Onderwijs en Wetenschap–
pen. Er is ook een algemene korting
van 0,8 mln. conform de "hangpun–
tenbrief", maar dat bedrag laat ik
even buiten beschouwing.

Er gaat van het beleidsgeld van 47
mln. 9 mln. naar de nieuwbouw van
het ministerie. Hoezo, waarom? Had
men daar een beetje te krap begroot?
Slordig denk je dan. Stel dat de post
KRA geen onderuitputting te zien had
gegeven, wat had er dan geman–
keerd aan de nieuwbouw? Ook gaat
er van het bedrag van 47 mln. 15
mln. naar de besturen van RBA's en
CBA. Was nu werkelijk niet te
voorzien dat er vanaf 1 juli 1990 al
proefvergaderingen zouden plaats–
vinden, vooruitlopend op het starten
van de tripartisering op 1 januari
1991? Bovendien is 15 mln. verga–
der– en presentiegeld voor 28 RBA's
en 1 CBA voor een halfjaar wel
ontzettend veel. Het is ongeveer 0,5
mln. per bestuur.

Verder is er 20,7 mln. nodig voor
het op orde krijgen van de financiële
administratie en het versneld
implementeren van het PGI-automa–
tiseringssysteem. Dat de zaak bij
Arbvo beheersmatig en financieel–
technisch eigenlijk nog niet zodanig
op orde is, dat er echt gestart kan
worden op 1 januari 1991 hadden wij
al eerder geconstateerd. Dat er ook
nog zoveel oorspronkelijk voor beleid
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bedoeld geld bij moet, is nieuw. Ik
vind het allemaal buitengewoon
rommelig en slordig, terwijl wij toch
ten aanzien van de Arbeidsvoorzie–
ningswet waarachtig niet over één
nacht ijs zijn gegaan. Ik vraag mij af
welk geld van de KRA er echt is
uitgegeven aan beheerszaken. Zo'n
suppletoire wijziging moet de Kamer
toch echt eerst goedkeuren. Mijn
fractie voelt er niet voor om beleids–
geld naar beheersposten over te
maken. Op het terrein van de
arbeidsmarkt is volgend jaar nog veel
te doen. Als er dan geld te kort is
voor de beheerspost, kan het ook uit
iets anders kornen, bijvoorbeeld uit
de overschotten bij de Toeslagenwet.
Dat geld is, om een aantal redenen,
echt over en niet goed opnieuw in die
sfeer aan te wenden.

Ik heb een amendemem ingediend
om de 47 mln. die nu uit de KRA-re–
gelmg over is, terug te geven aan de
ministervan Financiën. In mijn
toelichting op het amendement stel
ik de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid uitdrukkelijk voor,
met zijn collega van Financiën te
overleggen of die 47 mln. besteed
mag worden aan bijvoorbeeid een
versneld tijdpad voor de banenpools
in 1991. Het oorspronkelijk geraam–
de aantal banen is daar immers
teruggelopen van 30.000 naar
21.000. Daarvan zou in 1991 iets
ingehaald kunnen worden met het
KRA-geld. lets ingewikkelder wordt
het als ik zou voorstellen, de 47 mln.
te reserveren voor mogelijkheden om
basiseducatie voor nieuwkomende
niet meer leerplichtige allochtonen
uit te breiden. Ook een aanwending
dus in de sfeer van de toerusting
voor de arbeidsmarkt.

Kortom, mijn fractie vindt dat
beleidsgeld niet zo maar mag worden
besteed aan beheersmatige doel–
einden waar tekorten zijn als gevolg
van kortzichtig dan wel slordig
begroten. Met mijn amendement
beoog ik niet meer dan een signaal te
geven vanuit de Kamer.

D

Minister De Vries: Voorzitter! Ik
dank de geachte afgevaardigde voor
de belangstelling die zij toonde voor
deze verschuiving in de begroting.
Het is inderdaad goed als de Kamer
alert is als het gaat om een verschui–
ving van beleidsgeld naar beheers–
matige aanwendingen. Ik wil daarop
dan ook graag een toelichting geven.

In de eerste plaats wil ik de zaak in

de juiste proporties belichten. Het
gaat bij de begrotingspost voor de
KRA niet om een totaalbedrag van 80
mln., maar om een bedrag van 480
mln., waarvan 400 mln. decentraal
en 80 mln. centraal besteed kan
worden. Daarbij is gebleken dat de
80 mln. die nog decentraal ingezet
kan worden, op grond van de
ervaring met het verloop van het
beroep op de regeling voor een
belangrijk deel niet nodig was.
Overigens wordt van het bedrag van
400 mln. uiteraard wel het overgrote
deel uitgegeven. Wij moeten dus niet
de indruk wekken alsof er van de
KRA helemaal niets terechtkomt.

Voorzitter! Op de aanwending van
de beheersdoeleinden kan ik een
korte toelichting geven. Wat de
nieuwbouw betreft, is een overschrij–
ding van 9 mln. geconstateerd. Bij
een project van die omvang is het
misschien slordig om daarvoor de
term "slordig begroten" te gebrui–
ken. Dit bedrag is zo marginaal, dat
het op zichzelf niet geïnterpreteerd
kan worden als een geweldige
miskleun in de begroting voor dat
project. Maar het brengt natuurlijk
wel een financieringsprobleem met
zich mee, in een periode waarin op
onze begroting geen extra geld meer
te vinden is dat vrij besteedbaar is.
Met recht zegt de minister van
Financiën, met een verwijzing naar de
afspraak over de budgetdiscipline,
dat dit soort problemen in eigen huis
opgelost moeten worden, binnen de
eigen begroting. Dat betekent dat wij
in een zaak als deze moeten zoeken
naar posten elders op de begroting,
waarbij van een zekere onderuitput–
ting sprake is. Dan kunnen wij die
zaken tegen elkaar wegstrepen. In dit
geval was daarvoor de post voor het
KRA-beleid geschikt, de centrale pot.

Mevrouw Groenman vroeg of de
15 mln. voor de bestuurskosten van
de arbeidsvoorzieningsorganisatie
niet voorzien hadden kunnen worden
Ja, natuurlijk hadden wij die kunnen
voorzien, maar het was de uitdrukke–
lijke wens van de Kamer dat wij geen
voorschot zouden nemen op
aanneming van dit wetsontwerp bij
de opstelling van de begroting. Wij
hebben dus gedacht, geheel in de
geest van de Kamer te handelen toen
wij daarvoor geen post op de de
begroting opnamen. Nu de Kamer tot
mijn grote vreugde bereid is geweest
om die wet te aanvaarden, moesten
er bij de opstart een aantal bestuurs
kosten gemaakt worden en die zijn

op deze manier ook tevoorschijn
gekomen.

Ik kom op de 20,7 mln. voor de
PGI-operatie. Dat betreft niet zozeer
een versnelling, als wel het inhalen
van een achterstand die de afgelopen
jaren was opgelopen bij de imple–
mentatie van dat systeem. Men weet
dat wij het afgelopen jaar alles op
haren en snaren hebben gezet om de
administratieve organisatie en de
basisinformatiesystemen zodanig
bedrijfsklaar te maken, dat er op een
verantwoorde wijze gestart zou
kunnen worden. Het bedrag van 20,7
mln. heeft dus inderdaad te maken
met de forse versnelling waarin het
project terecht is gekomen, waardoor
de onderuitputting die in voorafgaan–
de jaren was opgetreden ten aanzien
van diezelfde post dit jaar als het
ware haar complement heeft
gekregen in een groter beslag op de
uitgaven dan wij in de begroting
hadden voorzien.

De problematiek van de task force
is bekend. Er is dit jaar 3,5 mln. aan
besteed om die zaak administratief
op orde te brengen. Voorzitter! De
kwalificaties "rommelig" en "slor–
dig" zijn dan ook niet adequaat voor
de uitgaven waarvoor deze gelden
zijn bestemd, namelijk om juist een
rommel op orde te brengen. Dat
hebben wij dus met dat geld gedaan.

Ten aanzien van het voorstel van
de geachte afgevaardigde om het
geld toch maar terug te geven aan de
minister van Financiën en dan
tegelijkertijd weer terug te halen om
het te besteden aan een versnelling
van het tijdpad van de banenpools in
1991, zeg ik: dat kan niet. De
budgetdiscipline en de Comptabili–
teitswet maken het wel mogelijk om
bepaalde onderuitputting in te
leveren bij de minister van Fmancien,
maar niet om dat bedrag het volgend
jaar weer uit te geven aan de
versnelling van het tijdpad voor de
banenpools.

Voorzitter! Ik geloof overigens ook
niet dat daar behoefte aan bestaat.
Voor dit jaar hebben wij een bedrag
van 25 mln. gereserveerd voor de
banenpools. Dat bedrag is feitelijk
niet benut, maar 80% daarvan is
toch decentraal aan de gemeenten
uitgekeerd. De gemeenten kunnen de
80% van die 25 mln., naast de
startgelden die zij volgend jaar
zouden krijgen, benutten voor het
opstarten van de banenpools Ik zal
blij zijn als aan het eind van volgend
jaar blijkt dat dit geld ook inderdaad
allemaal is benut voor het doel
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waarvoor het is bestemd en dat het
niet in plaats van op de begroting van
het ministerie van Sociale Zaken,
Arbvo, op de begroting van de
gemeenten tot onderuitputting gaat
leiden Ik denk dus niet dat er
volgend jaar behoefte bestaat aan
die extra middelen voor de banen–
pools.

Voorzitter! Het teruggeven van die
gelden aan de minister van Financiën
zou ook geen oplossmg zijn geweest
voor de uitgaven die gedaan moesten
worden en die geleid hebben tot een
zekere overschrijding op de zojuist
door mij genoemde posten.

D
Mevrouw Groenman (D66):
Mijnheer de voorzitter! Ik dank de
minister voor zijn antwoorden. Hij
heeft gezegd dat het goed is dat de
Kamer op blijft letten. Ik vind dat zelf
ook. Je kunt zeggen dat het flauw en
kinderachtig is, maar wij moeten wel
even letten op deze zaken. Hij kan
zeggen: ach, 9 mln. voor de nieuw–
bouw van het ministerie, peanuts, dat
kan gebeuren bij zo'n groot gebouw.
Maar gesteld dat er bij de KRA geen
geld was overgebleven - ik weet
best dat het om 480 mln. in totaal
gaat en dat er 80 mln. over was —
dan had de minister dat geld wel
ergens anders vandaan moeten
halen. Gesteld dat het bedrag van 15
mln. voor bestuurskosten niet was
overgebleven bij de KRA, dan hadden
die mensen op een houtje moeten
bijten, niet kunnen eten, niet kunnen
drinken, niet kunnen vergaderen,
kortom: ontzettend vervelend!

Voor zulke onvoorziene zaken moet
toch iets gereserveerd zijn op de
begroting? Dat geld kan toch niet
zomaar van een beleidsdoel worden
afgehaald? Nogmaals, wij moeten
daar volgend jaar op letten Ik weet
best dat geld dat overblijft recht–
streeks aan minister Kok moet
worden teruggestort en niet mag
worden overgeheveld naar de
begroting van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid voor volgend jaar.
In het amendement wordt dan ook
gesteld dat de minister zich moet
inspannen om in overleg met
minister Kok te trachten, dat bedrag
opnieuw te besteden aan een
beleidsdoel Als ik de minister goed
beluister, zit het met die banenpools
volgend jaar dus ook nog helemaal
niet goed. Daar moeten wij dus
opnieuw op letten. Als daarbij
onderuitputting optreedt, is er

misschien wel weer ergens een dak
dat lekt of 20.

D

Minister De Vries: Voorzitter!
Mevrouw Groenman heeft mij
verkeerd verstaan als zij denkt dat ik
nu reeds gezegd wil hebben dat het
volgend jaar met de banenpools ook
al weer niet alles zou worden Dat
bedoel ik nadrukkelijk niet. Het is wel
zo, dat wij volgend jaar voor een heel
jaar geld geven, terwijl wij weten dat
de banenpools in de loop van het jaar
moeten gaan opstarten. Ik hoop dus,
dat in de loop van het jaar zal blijken
dat dit een heel voorspoedig proces
is. De gelden die aan het begin van
het jaar overblijven en de gelden die
dit jaar overgebleven zijn, duiden
natuurhjk op een zekere aanwezige
financiële ruimte.

Mevrouw Groenman heeft
gevraagd hoe het nu had gemoeten
als die onderuitputting bij Arbvo er
niet was geweest. Ik wil hierover
twee dingen zeggen. Allereerst is ons
departement - ik zou haast zeggen:
geiukkig — dit jaar een van de grote
"toeleveranciers" van onderuitput–
ting van minister Kok. Er zullen dus
nog wel andere posten geweest zijn
waarop onderuitputting heeft
plaatsgevonden. Tegelijkertijd wil ik
er echter op wijzen dat het verband
dat mevrouw Groenman heeft
gelegd, namelijk dat een en ander
ook geschoven had kunnen worden
naar het geld dat is overgebleven van
de Toeslagenwet, mij niet de juiste
verbinding lijkt te zijn. Voor de
sociale zekerheid hebben wij immers
een apart regime afspraken inzake
budgetdiscipline. Wij hebben dus
afspraken inzake begrotingsdiscipli–
ne, die betrekking hebben op de
njksbegrotmg, en afspraken die
betrekking hebben op de sociale
zekerheid. Maar goed, in beide
compartimenten heeft ons departe–
ment dit jaar onderuitputting. Wij
hadden het ook ergens anders
kunnen vinden. Het lijkt mij echter
dat het in het totaal niet zo verschrik–
kelijk veel uitmaakt. Of de heer Kok
nu onderuitputting binnenkrijgt op de
ene post of op de andere post, hij zal
dat in beide gevallen met een gevoel
van tevredenheid incasseren.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

De voorzitter Ik stel voor, af te zien
van een artikelsgewijze behandeling

en vanavond over het wetsvoorstel
en het daarbij ingediende amende–
ment te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van:

het deel Ontwikkelingssa–
menwerking van hoofdstuk V
(Buitenlandse Zaken) van de
begroting voor het jaar 1991
(21800-V), envan:
- de motie-Haas-Berger/Krajenbrink
over beperking van het aandeel van
het KABNA in het totale OS-plafond
(21800-IV, nr. 9);
- de motie-E.G. terpstra/Weisglas
over China en de Filippijnen
(21800-V, nr. 47);
- de gewijzigde motie-E.G. Terpstra/
Weisglas over Nepal en Sri Lanka
(21800-V, nr. 48);
- de gewijzigde motie-Van Leijen–
horst/De Hoop Scheffer over de
Mekong-regio (21800-V, nr. 49);
- de gewijzigde motie-Van Leijen–
horst/De Hoop Scheffer over de
criteria "economische verzelfstandi–
ging" en "structurele armoedebe–
strijding" (21800-V, nr. 50);
- de gewijzigde motie-Van Leijen–
horst/De Hoop Scheffer over
beschikbaar te stellen indicatieve
kasplafonds (21800-V, nr. 51);
- de motie-Tommel over de vervuiling
van de begroting van Ontwikkelings–
samenwerking (21800-V, nr. 52);
- de gewijzigde motie-Tommel/E.G.
Terpstra over het werk van de
multilaterale organisaties (21800-V,
nr. 54).

Hierbij zijn tevens aan de orde acht
moties, ingediend in de UCV over de
nota Nieuwe kaders voor ontwik–
kelingssamenwerking in de jaren
negentig (21813), te weten:
- de motie-È.G. Terpstra/Weisglas
over een nieuwe programmaregio
Mekong (21813, nr. 10);
- de motie-E.G. Terpstra/Weisglas
overChili (21813, nr. 11);
- de motie-E.G. Terpstra/Weisglas
over verruiming van de criteria ten
aanzien van faciliteiten van LCL, FMO
enPOPM (21813, nr. 13);
- de motie-E.G. Terpstra/Tommel
over toepassing van het mensenrech–
tencriterium (21813, nr. 14);
- de motie-De Hoop Scheffer/Van
Leijenhorst over de geïntegreerde
plattelandsontwikkeling (21813, nr.
17);
- de motie-Tommel/E.G. Terpstra
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over de factor "onevenredig hoge
militaire uitgaven" (21813, nr. 20);
- de motie-Tommel over de vertaling
van beleidsvoornemens in program–
ma's, organisatieschema's en
personeelsbeleid (21813, nr. 21);
- de motie-Beckers-de Bruijn over de
wijze van financiering van voedsel–
hulp aan de Sovjet-Unie (21813, nr.
22).

(Zie vergadering van 13 december
1990.)

De algemene beraadslaging wordt
hervat.

De voorzitter: Aangezien de
motie-Haas-Berger/Krajenbrink
(21800-IV, nr. 9) is ingetrokken,
maakt zij geen onderwerp van
beraadslagmg meer uit.

D

De heer Van Leijenhorst (CDA):
Mijnheer de voorzitter! Ik wil graag
terugkomen op de inhoud van onze
motie op stuk nr. 51. Het gaat over
de zogenaamde flexibele kaspla–
fonds.

Naar onze mening is dit punt nog
niet ten volle uitgediscussieerd. De
fractie van het CDA vraagt informatie
omtrent de indicatieve bedragen die
de individuele ontwikkelingslanden,
al of niet binnen een regio, zullen
ontvangen. Wij vinden dat de Kamer
zoveel mogelijk over de beleidsvoor–
nemens en over het gevoerde beleid
moet worden ingelicht. Ik stel vast,
dat de minister wat betreft het
verschaffen van informatie achteraf,
royale toezeggingen heeft gedaan.
Daardoor zullen wij de komende
jaren, zoals het ernaar uitziet, over
meer financiële gegevens beschikken
dan ooit eerder het geval is geweest.
Daarvoor zijn wij hem erkentelijk. Dat
geldt echter niet voor de door ons
gevraagde gegevens aan het begin
van de rit. De minister is van oordeel
dat dit, gelet op zijn onderhandelings–
positie met de ontwikkelingslanden,
beslist niet kan. Wij denken daar wat
genuanceerder over, maar sluiten
niet uit dat dit de doestelling
enigermate in de weg kan staan. Al
met al willen wij vasthouden aan het
eerder gedane verzoek, zoals
geformuleerd in onze motie. Immers,
wij vinden dat het erg belangrijk is
dat wij ook informatie krijgen aan het
begin van de weg, zodat wij die in het
kader van de controletaak, die de
Kamer heeft, kunnen vergelijken met

de cijfers die in het begin aan de
Kamer zijn verstrekt. Misschien is het
de minister ontgaan, dat wij tijdens
het debat bepaalde handreikingen
hebben gedaan. In de eerste plaats
hebben wij de minister voorgesteld
om ons te beperken tot die landen
waarmee een regulier beleidsoverleg
wordt gevoerd In de tweede plaats
is door ons gesteld dat, indien de
minister onoverkomelijke bezwaren
heeft tegen het in het openbaar aan
de Kamer verstrekken van de
gevraagde informatie, hij dit vertrou–
welijk kan doen. Ik verwijs hier naar
wat collega De Hoop Scheffer
hierover in beide UCV's heeft
opgemerkt. Ook de heer Tommel
heeft deze mogelijkheid geopperd.
Daarbij wijs ik er ook nog eens op,
dat het ons gaat om indicatieve
bedragen per land.

Voorzitter! Indien deze weg
bewandeld wordt, zal de vaste
Commissie voor ontwikkelingssa–
menwerking desgewenst in een
besloten mondeling overleg over de
verstrekte staat van gegevens met de
minister kunnen discussiëren. Ik denk
dat een en ander kan gebeuren
conform de procedure inzake de
instructie voor de Algemene
Vergadering van de Verenigde
Naties. De toezending van de
extra-comptabele staat dient
gelijktijdig met de indiening van de
begroting plaats te vinden. De
CDA-fractie stelt ten slotte voor, dat
deze werkwijze, zo die wordt
gekozen, na één jaar wordt geëvalu–
eerd en wordt besproken in de vaste
Commissie voor ontwikkelingssa–
menwerking. Wij vragen over deze
voorstellen een welwillend oordeel
van de minister.

D

Mevrouw Terpstra (VVD): Dit is de
tweede keer deze week, voorzitter,
dat het CDA een schijnheilige
vertoning opvoert. Ik aarzel of ik het
een klucht zal noemen of een slecht
ballet voor twee heren. Ook nu weer
is de regie dezelfde.

Eerste akte: van de daken schreeu–
wen dat het beleid van minister
Pronk niet deugt. Het is een PvdA–
beleid en het CDA zal dat corrigeren.
De kranten hebben er vol van
gestaan. En, jawel, het CDA diende
moties in, die het hart van het beleid
van Pronk raken. Kijk het CDA eens
flink zijn, zoals het de VVD steunt in
de kritiek op fundamentele onderde–
len van het beleid!

Tweede akte in die pas de deux:
het CDA zwakt de moties af en trekt
alvast een deel van de kritiek in.

En dan de finale: het grote gedraai
van de heren. Het CDA gaat weinig
elegant door de knieën voor de
minister. De coalitieharmonie lijkt
hersteld, maar zo is het natuurlijk
niet. Het CDA is na deze draaierij nu
medeverantwoordelijk voor PvdA-be–
leid waar het fundamenteel kritiek
heeft De choreografie kan dat niet
verhullen. Of waren de eerste en de
tweede akte bedoeld om minister
Pronk optisch pootje te lichten?

Ik zei het al, het is een slechte pas
de deux, waarvoor ik de beide
woordvoerders van het CDA eigenlijk
te goed achtte. Voor de tweede keer
deze week illustreert het CDA wat
men bij het ballet allang weet: als je
zoveel draait, is het niet mogelijk de
rug recht te houden.

D

Minister Pronk: Voorzitter! Ik ben blij
met deze mogelijkheid, waarom ik de
vorige week had gevraagd, om nog
eens nader de materie te kunnen
overwegen die aan de orde is in de
motie, die nu wederom ter discussie
staat. Ik heb inderdaad van het begin
af aan gesteld, dat ik bereid ben om
de Kamer maximaal te informeren,
achteraf en vooraf, maar dat ik als
het gaat om de mogelijkheid, met
ontwikkelingslanden te spreken niet
publiekelijk de cijfers van de daken
wil roepen teneinde de mogelijkheid
om in dat gesprek met de ontwikke–
lingslanden over de kwaliteit van het
beleid te kunnen spreken, niet te
zwaar te belasten. Die kwaliteit van
het beleid is alle fracties aan het hart
gebakken, zodat wij uit dit probleem
zouden moeten kunnen komen. Ik
ben uiteraard van harte bereid om de
Kamer de bedragen te doen kennen,
die wij zelf intern indicatief als
richtbedragen programmeren per
land, wanneer de begrotingsbedra–
gen macro bekend zijn voor de
gezamenlijke groep van ontwikke–
Imgslanden Dat zijn dus alle landen
waarmee wij regulier beleidsoverleg
voeren. De Kamer kent de namen van
de landen waarmee wij regulier
beleidsoverleg voeren, want die lijst
is opgenomen in de antwoorden op
de vragen naar aanleidmg van de
begrotingsbehandeling.

Ik kan dat doen zodra de begroting
wordt ingediend, dus op Prinsjesdag.
Als de memorie van toelichting op
die begroting wordt ingediend, zijn
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de desbetreffende cijfers voor de
betrokken landen vertrouwelijk aan
de Kamer mee te delen Uiteraard
zijn dat indicatieve cijfers, want de
kern van de hele zaak is, dat het
richtbedragen zijn die onze mensen
meebrengen naar de besprekingen
met de ontwikkelingslanden. Zij
worden vastgesteld na het overleg
met de ontwikkelingslanden op basis
van een beoordeling van de kwaliteit
van het beleid van die ontwikkelings–
landen en ook op basis van een
beoordeling van het beste kanaal dat
kan worden gebruikt om die bedra–
gen aan de landen ten goede te doen
komen.

Zo'n staat zou bijvoorbeeld
hetzelfde karakter kunnen hebben als
de cijfers die regelmatig door de
minister van Economische Zaken —
ik heb daar vanuit een andere positie
ook wel eens op gewezen — ieder
jaar aan de vaste Commissie voor
economische zaken worden overge–
legd. Dat is een reguliere procedure,
waarbij de cijfers vertrouwelijk blijven
en, wanneer de commissie dat
wenst, besproken kunnen worden
met de minister. De commissie kan
er dan eventueel ook haar opmerkin–
gen over maken. De minister van
Economische Zaken is dan ook
gewend er rekening mee te houden
In zijn geval gaat het om steunverle–
ning aan bedrijven in Nederland in
het kader van het technologiebeleid.
Daar is een procedure voor, die ook
voor hulp aan ontwikkelingslanden te
hanteren is.

Ik wijs er uitdrukkelijk op, dat mijn
bezwaren nooit het overleggen van
gegevens aan de Kamer hebben
gegolden, maar altijd betrekking
hebben gehad op het publiceren van
de cijfers in een voortijdig stadium.
De geachte afgevaardigde de heer
Van Leijenhorst vraagt nu ook om
mdicatieve bedragen waarvan
publikatie onoverkomelijk is — wat
mij betreft is het onoverkomelijk om
ze te publiceren — vertrouwelijk aan
de Kamer te overleggen. Daartoe ben
ik van harte bereid. Het is meer dan
welwillendheid.

Ik ben ook graag bereid om
daarover, net als de minister van
Economische Zaken in zijn geval, te
spreken met de vaste Commissie
voor ontwikkelingssamenwerking en
om, vanzelfsprekend nadat er een
jaar mee is gewerkt, te evalueren.

Mijnheer de voorzitter! Ik meen
hiermee te hebben gereageerd op de
vragen die aan mijn adres waren
gesteld.

D

De heer Van Leijenhorst (CDA)
Mijnheer de voorzitter! Nu materieel
volledig is toegezegd wat wij in de
motie hebben gevraagd, is de motie
overbodig geworden. Ik trek haar in.

Mevrouw Terpstra (WD): Bravo
CDA!

De voorzitter Aangezien de
gewijzigde motie-Van Leijenhorst/De
Hoop Scheffer (21800-V, nr. 51) is
ingetrokken, maakt zij geen onder–
werp van beraadslaging meer uit.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, heden–
avond over de resterende moties te
stemmen.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt enige ogen–
blikken geschorst.

Aan de orde is de behandelmg van:
- het verslag van een monde–

ling overleg met de staatssecre–
taris van Onderwijs en Weten–
schappen over de informatie–
technologie in het onderwijs
(19521 en 21159, nr. 20).

De beraadslaging wordt geopend.

D

De heer Tuinstra (CDA): Mijnheer
de voorzitter! Het mondeling overleg
heeft veel zaken duidelijk gemaakt.
De staatssecretaris zal de Kamer in
het voorjaar 1991 zijn nieuwe beleid
voor de informatietechnologie in het
basis–, voortgezet en beroepsonder–
wijs aanbieden. Met belangstelling
zien wij ernaar uit hoe het onderwijs–
kundig gebruik van de computer
volledig aan de scholen zal worden
overgedragen. In dat geval dus alleen
een projectorganisatie van en voor
scholen, die dit bepalen en betalen;
geen projectorganisatie op verzoek
van de staatssecretaris, die weet wat
goed is voor de scholen.

Om de scholen na 1992 dezelfde
zelfstandige positie te kunnen
bieden, besloten in 1989 de minister
en de verzorgingsinstellingen tot een
OPSTAP-project voor vier jaar.
Lesmateriaal, al dan niet met
computer, is voorbehouden aan

scholen met steun van de verzor–
gingsinstellingen. Het is in strijd met
de wet wanneer deze taak aan
andere intermediaire organen wordt
opgedragen, ook wanneer dit het
beroepsonderwijs betreft. De
staatssecretaris is voorbijgegaan aan
de maatregelen die de Stuurgroep
verzorging informatietechnologie op
het hoofdonderdeel beroepsonder–
wijs had genomen. Hierdoor verviel
het bestuurlijk motief voor ingrijpen
op grond van ernstige vertragmg in
het hoofdonderdeel beroepsonder–
wijs. Wel is een budgetkorting van 10
mln., voornamelijk op het beroeps–
onderwijs, opgelegd. Dat heeft een
ernstige vertraging opgeleverd.
Evenmin gaf het advies van de
commissie-Coltof aanleiding tot
ingrijpen. Niet de activiteiten en de
prestaties van de SVI zijn beoor–
deeld, maar het door de Kamer
goedgekeurde aanbodgestuurde
beleid. Verbaal heeft de staatssecre–
taris in het mondeling overleg
afstand genomen van de typering
"afgedwongen stimuleringsbeleid",
feitelijk heeft hij de aanbevelingen
van de commissie-Coltof gebruikt om
zijn reeds gemaakte keuze naar
buiten te kunnen motiveren. Verder
heeft de staatssecretaris zijn
goedkeuring aan het activiteitenplan
1990 uitgesteld en pas op 27 juni
1990 afgegeven.

De staatssecretaris heeft derhalve
de Kamer onvoldoende aangetoond
dat de SVI in 1989 en 1990 haar
verplichtingen binnen de financiële
randvoorwaarden heeft verzaakt. Op
basis van de geleverde prestaties
beroepsonderwijs, zoals getoond per
1 december 1990, kan de staatsse–
cretaris zijn vrees voor een buitenge–
woon teleurstellend resultaat niet
onderbouwen. Ook de commissie–
Coltof kon niet verder komen dan het
uitspreken van een vermoeden. Er
resteert naar de opvatting van de
CDA-fractie maar één conclusie. De
staatssecretaris dient op grond van
overwegingen van behoorlijk bestuur
het overleg met de SVI over de
voortzetting van het hoofdonderdeel
beroepsonderwijs te heropenen en
tot die tijd geen andere verplichtin–
gen aan te gaan. Daarom leggen wij
de volgende motie aan de Kamer
voor.

Motie

De Kamer,
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Tuinstra

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat op 13 januari
1989 de subsidiebeschikking 1989 is
afgegeven binnen het kader van de
vastgestelde beleidsnotitie OPSTAP
1989-1992 en dat aan deze subsi–
diebeschikking een bestuurlijk kader
PRINT met de zes verzorgingsinste–
lingen is verbonden;

overwegende, dat niet is aangetoond
dat de SVI in onvoldoende mate aan
haar verplichtingen in 1989 en 1990,
zoals bedoeld in het bestuurlijk kader
PRINT onder het tweede voorschrift,
betreffende het hoofdonderdeel
beroepsonderwijs heeft voldaan, wat
verder blijkt uit de PRINT produkten–
catalogus beroepsonderwijs 1989 en
1990;

nodigt de regering uit in overleg te
treden met de SVI, opdat de
genoemde beleidsnotitie OPSTAP
ook voor het hoofdgebied beroeps–
onderwijs in de resterende periode
tot 1993 door de SVI kan worden
uitgevoerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

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

Zij krijgt nr. 21 (19521 en 21159).

D

De heer Franssen (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Als er in de motie
wordt gesteld of in de toelichting
daarop wordt verklaard, dat van de
zijde van de regering bestuurlijk
onzorgvuldig wordt gehandeld en je
bent voornemens de motie niet te
steunen, laad je de verdenking op
jezelf bestuurlijk onzorgvuldig
handelen te sanctioneren. Het is om
die reden dat ik het woord heb
gevraagd. De vraag of de beslissmg
van de staatssecretaris bestuurlijk
zorgvuldig is of niet, vormt voor mij
feitelijk het criterium waaraan ik de
beslissing wil toetsen. Dat daar
misschien overwegingen aan ten
grondslag kunnen liggen, die te
maken hebben met de rol en de
betekenis van de verzorgingsinstellin–
gen in het totale beleid, laat ik daarbij
maar even terzijde.

Voor mij is er de vraag — ik
verzoek de staatssecretaris daar ook
in het plenaire debat heel helder over
te zijn - of het in 1989 aangegane

commitment een zodanige afspraak
betrof, dat daar tot aan het einde van
die periode aan moest worden
vastgehouden, cruciaal. In het
bestuurlijk kader PRINT lees ik het
volgende: "In de periode 1989-1992
zal ik — dat was de toenmalige
minister, maar zijn ambtsopvolger is
eraan gebonden - de in de beleids–
notitie OPSTAP omschreven
activiteiten op het terrein van de
nieuwe technologieen bekostigen. Bij
de uitvoering van deze activiteiten
spelen de zes landelijke verzorgings–
instellingen een grote rol " Die rol is
dus niet exclusief, maar er staat: een
grote rol. Vervolgens staat er: "Deze
stuurgroep stelt jaarlijks een
activiteitenplan op voor het daarop–
volgende jaar en biedt mij dit ter
vaststelling aan. Ik zal dit plan
beschouwen als een door de
gezamenlijke verzorgingsinstellingen
ingediend bekostigmgsverzoek, waar
zij gezamenlijk de volle verantwoor–
delijkheid voor dragen."

Dat citaat lezende, is mijn vraag
aan de staatssecretaris of hij dat
kader zo heeft geïnterpreteerd dat
hem, binnen het bestuurlijk kader, de
mogelijkheden overbleven om dat
verzoek naast zich neer te leggen,
dan wel of het bestuurlijk kader moet
worden gezien als een raamovereen–
komst, waarbinnen, met inachtne–
ming van de mogelijkheid op
onderdelen anders te beslissen, niets
anders restte dan uiteindelijk met de
zes verzorgingsinstellingen gezamen–
lijk in zee te gaan. Dat is voor rnij de
bestuurlijke afweging waar ik voor
sta. Daar wil ik graag een helder
antwoord op hebben om straks, bij
een eventuele stem tegen de motie,
niet de verdenking op mij te laden
bestuurhjk onzorgvuldig te handelen.

D

Staatssecretans Wallage Mijnheer
de voorzitter! Het is mij tijdens het
mondeling overleg niet gelukt om de
heer Tuinstra te overtuigen van de
redelijkheid van het door de regering
ten aanzien van dit onderwerp
gevoerde beleid. Dat gold niet voor
het overgrote deel van zijn collega's
en ik ben die leden ook erkentelijk
voor het feit dat zij de overgang die
wij hier noodzakelijk achten, positief
tegemoet zijn getreden.

Het bestuurlijk arrangement dat
door de vorige minister van Onder–
wijs en Wetenschappen is getroffen
met de verzorgingsinstellingen, is
inderdaad een set van afspraken over

de richting van het beleid en geeft
aan dat daarin de verzorgingsinstel–
lingen een grote rol zullen spelen -
de heer Franssen citeerde het zojuist
–, maar het heeft voor wat betreft
de juridische verplichting het
karakter van een van kalenderjaar tot
kalenderjaar vast te stellen bekosti
ging van een activiteitenplan. Dat
laat dus onverlet de noodzaak om te
beoordelen of de algemene gang van
zaken in voldoende mate tegemoet
komt aan wat inhoudelijk noodzake–
lijk wordt geacht.

Het is precies op dit punt, waar ik
mij, als het gaat om de manier
waarop de informatietechnologie in
het beroepsonderwijs wordt inge–
voerd, heb laten adviseren over de
wijze waarop die activiteiten werden
gecoördineerd. Als de heer Tuinstra
vandaag een stelling betrekt die hij
overigens in het mondeling overleg
niet heeft betrokken, namelijk dat de
door mij gedane voorstellen in strijd
zouden zijn met de WOV, dan
bestrijd ik dat ten volle, omdat ook in
de nieuwe situatie de verzorgmgsin–
stellingen inhoudelijk de rol zullen
vervullen, die hun op grond van de
WOV toekomt. Het gaat hier veeleer
om de vraag, hoe de activiteiten op
schoolniveau gebundeld moeten
worden en hoe het aanbod gestruc–
tureerd moet worden, alsmede om
de vraag hoe die twee dingen
effectief bij elkaar gebracht moeten
worden in samenhang met het
vernieuwmgsbeleid dat binnen SVM
wordt gevoerd.

Ik meen dat het vanuit mijn
verantwoordelijkheid voor de
kwaliteit van de dienstverlening
noodzakelijk is om niet te wachten
tot het einde van het PRINT-project,
om vast te stellen dat wij met
betrekking tot het beroepsonderwijs
niet ver genoeg zijn gekomen, maar
dat het ook nu al nodig is om in te
grijpen. Twee argumenten speelden
daarbi] een centrale rol: het draag–
vlak en de kwaliteit van de geleverde
prestaties. Ik bestrijd nadrukkelijk dat
ik mij niet voldoende zou hebben
vergewist van die kwaliteit. Het
advies van de commissie-Coltof is op
dat punt eenduidig. Zaken als het
draagvlak naar de scholen toe en de
positie van sectororganisaties in het
middelbaar beroepsonderwijs geven
duidelijk aan dat men onvoldoende
vertrouwen had in de gang van zaken
tot nu toe. De positieve reacties op
de verandering die ik heb voorge–
steld, geven aan dat er wel degelijk
een draagvlak is.
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Wallage

De heer Tuinstra (CDA): Voorzitter!
De staatssecretaris herhaalt het
antwoord dat hij tijdens het monde–
ling overleg heeft gegeven. Ik nodig
hem uit te preciseren waarop hij
doelt. Op welk tijdstip hebben de
sectororganisaties hun opvattmgen
aan de staatssecretaris kenbaar
gemaakt? Ik vraag daarnaar, omdat ik
het volgende uit de stukken heb
begrepen. De staatssecretaris was
op 3 maart nog niet van oordeel dat
het beroepsonderwijs eruit moest
worden gelicht. Voor 1 april gaf een
ambtelijk contact weer dat die
mening wel gold. Vervolgens heeft
de staatssecretaris, zoals het een
goed staatssecretaris betaamt, de
lijnen van zijn ministerie gevolgd. Hij
is daarna begonnen aan de installe–
ring van de commissie-Coltof. Heeft
de sector beroepsonderwijs de
staatssecretaris voor 1 april van dit
jaar duidelijk gemaakt dat niet aan de
bedoelde eisen werd voldaan?

Staatssecretaris Wallage: Ik heb in
het mondeling overleg uiteengezet
dat mij bij de budgettaire discussies
rond de begroting voor 1990 al
duidelijk was geworden dat er een
ernstige vertraging was opgetreden
in de afwikkeling van de projecten
beroepsonderwijs. Dat was op
zichzelf een indicatie dat wij met een
fiks probleem te maken hadden.
Vervolgens heb ik de commissie-Col–
tof ingesteld om een nader onder–
zoek in te stellen naar de knelpunten
die evident aanwezig waren en die
eigenlijk ook nooit bestreden zijn.
Ook van de kant van de SVI is
nadrukkelijk erkend dat er behoorlijke
aanloopproblemen waren. De vraag
was alleen: wat was de aard daarvan
en zouden die te verhelpen zijn? Op
dat punt is het rapport van de
commissie-Coltof eenduidig en ook
niet weersproken, ook niet op een
wijze die ik acceptabel vond. Ik stel
vast dat na mijn nadere voorstel,
waarover in het mondeling overleg
uitvoerig is gesproken, vanuit het
beroepsonderwijs zelf nadrukkelijk is
aangegeven dat het moet worden
gesteund. Ik wijs op de brief van 23
november van de federatie MBO/
CBO, waarin de Kamer met klem
wordt verzocht om mijn voorstel te
onderschrijven. Dat is een signaal
van enige betekenis. Het gaat hier
om de scholen zelf. De heerTuinstra
zegt: de staatssecretaris weet wat
goed is voor de scholen. Ik hoop dat
dat in het algemeen juist is, want
anders zou ik mijn werk niet goed

kunnen doen. In dit geval is nu juist
een constructie gekozen waarmee de
scholen meer dan in het verleden hun
richting kunnen aangeven Bovendien
kan een samenhang worden gelegd
met het overige vernieuwingsbeleid
SVM.

De heer Tuinstra (CDA): Voorzitter!
De staatssecretaris meldde de datum
23 november. Ik neem aan dat hij op
het jaar 1990 doelde, dus een
halfjaar nadat hij zijn opvattingen
uiteen had gezet.

Staatssecretaris Wallage De
ernstige vertraging die in het project
beroepsonderwijs was opgetreden,
was een van de aanleidingen om een
zware commissie van externe
deskundigen het geheel te laten
doorlichten. Daarna heb ik mijn
beleidsstandpunt geformuleerd en
aan betrokkenen meegedeeld. Er zijn
gesprekken over gevoerd. Er is
mededeling gedaan aan de Kamer.
Daarna is richting Kamer nadrukkelijk
een signaal gekomen van de
betrokkenen, namelijk om dit voorstel
van de regering overte nemen. Ik
meen dat het beroep dat de motie op
de regering doet overbodig is en de
suggestie oproept dat niet zorgvuldig
met de SVI zou zijn omgesprongen.
Bovendien wordt de suggestie
opgeroepen dat er voldoende
waarborgen zijn aangedragen om de
effectiviteit van de besteding van de
middelen voor de informatietechno–
logie in het beroepsonderwijs te
garanderen. Ik meen dat dat niet het
geval is. Ik moet mij jegens de Kamer
verantwoorden als blijkt dat de
taakstelling niet is gehaald. Daarom
meen ik dat het mijn verantwoorde–
lijkheid is om in te grijpen als dat
nodig is, hoe pijnlijk dat ook door
sommigen wordt ervaren. Wij zullen
ons daarbij nadrukkelijk houden aan
de randvoorwaarden van de Wet op
de onderwijsverzorging. Ook in de
toekomst zullen de verzorgingsinstel–
lingen een belangrijke rol kunnen
vervullen. Alleen op dat ene punt -
het bij elkaar brengen van vraag en
aanbod en het organiseren van het
implementatieproces — is het van
groot belang om de weg te volgen
die ik heb aangegeven. Ik hoop
daarvoor in deze Kamer steun te
krijgen.

De voorzitter: Ik constateer, dat er
behoefte bestaat aan een tweede
termijn. Daarvoor geldt een spreek–
tijd van één minuut per fractie.

D

Oe heer Tuinstra (CDA): Mijnheer
de voorzitter! De staatssecretaris
heeft niet betoogd dat de SVI reeds
maatregelen had genomen voordat
de staatssecretaris zich tot ingrijpen
in het project genoodzaakt zag. De
volgorde der zaken is zeer van belang
en niet de uiteenzetting hier.

Mijn tweede opmerking betreft het
bestuurlijk kader. De vragen die ik
hierover in het mondelmg overleg
heb gesteld zijn noch in dat monde–
ling overleg noch daarna door de
staatssecretaris beantwoord. Ook de
vragen die de heer Franssen op dit
punt nu heeft gesteld, zijn niet
beantwoord; dat is voor mij duidelijk.

D

De heer Franssen (WD): Mijnheer
de voorzitter! Ik dank de staatssecre–
taris. In tegenstelling tot wat de heer
Tuinstra zei, meen ik dat het
antwoord van de heer Wallage wel
goed de stand van zaken weergaf.
Dat is althans mijn indruk. Het ging
voor mij om de vraag of het bestuur–
lijk kader PRINT een zodanig juridisch
bindend aantal afspraken bevat, dat
daarbinnen geen ruimte meer is voor
afwijking. Dit was voor mij de toets.
Jaarlijks moet een verzoek voor
bekostiging worden ingediend. Voor
mij biedt dat voldoende legitimatie
voor de handelwijze die de staatsse–
cretaris heeft betracht. Op een
eerder moment zou er voor de
CDA-fractie reden kunnen zijn
geweest om aan de bel te trekken,
namelijk op het moment waarop de
commissie-Coltof werd ingesteld.
Toen was volop de mogelijkheid om,
als het advies van de commissie
daartoe aanleiding zou geven, te
waarschuwen voor afwijking van het
bestuurlijk kader PRINT. Toen had de
heer Tuinstra eventueel aan de bel
moeten trekken. Als daartoe voor
hem toen geen aanleiding was, moet
hij dat nu ook niet doen.

De heer Tuinstra (CDA): Voorzitter!
Wij trekken niet te laat aan de bel.
Het is altijd goed de regering de
gelegenheid te geven om alle zaken
in overweging te nemen. Het is fout
als de Kamer zich er te snel mee
bemoeit. Daarom hebben wij zolang
mogelijk gewacht en nu was er voor
ons het moment om te reageren.

De heer Franssen (WD): Maar de
CDA-fractie heeft de traditie om
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Franssen

wanneer haar iets in dit huis niet lijkt
te bevallen, zeer snel aan de bel te
trekken.

De heer Tuinstra (CDA): Voorzitter!
Deze interpretatie van onze parle–
mentaire opstelling is voor rekening
van de heer Franssen.

D
Staatssecretaris Wallage: Mijnheer
de voorzitter! Ik wil niet het verwijt
van de heerTuinstra incasseren. Hij
zegt dat ik de commissie of de
Kamer niet heb geïnformeerd over de
aard van de verplichtingen van de
overheid jegens SVI. In het monde–
ling overleg heb ik gezegd wat de
relaties waren. Naar aanleiding van
dit mondelmg overleg heb ik de
commissie een schriftelijke uiteenzet–
ting doen toekomen met als titel "De
aard van het commitment van de
overheid jegens SVI". Nu zijn er twee
mogelijkheden. Of dat stuk geeft
correct weer hoe alles in elkaar zit en
is bevredigend of dat stuk is niet
bevredigend. In dat geval had ik het
op prijs gesteld als de heer Tuinstra
deze gelegenheid had gebruikt om
inhoudelijk te beargumenteren welk
onderdeel van de door mij overgeleg–
de argumentatie hem niet zinde. Dat
is niet gebeurd. Dat spijt mij, want
daarmee is de kern van de zaak
onbesproken gebleven. De kernvraag
is: blijft het de verantwoordelijkheid
van de overheid om te toetsen en om
te beoordelen of alles goed genoeg
gaat? Vervolgens is de vraag aan de
orde: moet je met een ingrijpend
oordeel wachten tot het project
voorbij is of kun je van jaar tot jaar,
waar dat nodig is, voor een bijstelling
zorgen? Met nadruk verdedig ik het
laatste.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, vanavond
over de ingediende motie te stem–
men.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van
- het verslag van een monde–

ling overleg over de formatie van
het overheidspersoneel (21800-
VII, nr. 18)

De beraadslaging wordt geopend.

D

De heer Paulis (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Tijdens het mondeling
overleg is erop gewezen dat, gelet op
de onderbezetting van de rijksdien–
sten met circa 5%, het niet in de
rede ligt om in verband met de
voorgenomen beleidsintensivermgen
van circa 2000 personen de formatie
te verhogen. Via herschikking moet
ruimte voor beleidsintensiveringen
worden gevonden. De toegezegde
dekking van 25 a 30 mln., waarover
tijdens de algemene politieke
beschouwing is gesproken, wordt,
naar wij hebben begrepen, door het
vertraagd invullen van vacatures
verkregen. Deze dekking heeft onze
instemming.

De Partij van de Arbeid en de WD
zijn het eens met de visie van het
CDA. De minister reageert erg zwak.
Ook zij was enigszins geschrokken
van de gevolgen van het nieuwe
beleid voor de omvang van het
ambtenarenapparaat. De minister
gaat er echter van uit, dat tijdens de
grote efficiency-operatie deze groei
weer ingelopen wordt. De minister
reageert dus niet zoals wij gehoopt
hadden en zij noopt ons tot het doen
van de volgende uitspraak.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gezien het voornemen van de
regering om in verband met beleids–
intensiveringen de formatie van het
njkspersoneel voor het jaar 1991 met
circa 2000 plaatsen te verhogen;

overwegende, dat het beleid er in de
afgelopen jaren op gericht is
geweest het aantal rijksambtenaren
terug te brengen;

overwegende, dat momenteel in het
kader van de grote efficiency een
fundamtentele herbezinning op het
functioneren van de rijksoverheid
plaatsvindt;

voorts overwegende, dat de toestand
van 's Rijks financiën tot terughou–
dendheid noodzaakt bij het verhogen
van uitgaven;

verzoekt de regering het aantal
rijksambtenren niet boven de voor

het jaar 1990 geldende formatie te
doen uitstijgen;

verzoekt de regering voorts ervoor
zorg te dragen dat de ruimte voor
extra personeel benodigd voor nieuw
beleid en beleidsintensiveringen door
herschikking gevonden wordt binnen
de bestaande formatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

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

Zijkrijgtnr. 19 (21800-VII).

De heer Paulis (CDA): Het doet mij
goed dat ik deze motie mede namens
collega Zijlstra heb mogen indienen.

Voorzitter! Ik verzoek u, zo spoedig
mogelijk na het kerstreces een debat
mogelijk te maken over de afslanking
en de grote efficiency-operatie. Er
zou een misverstand kunnen
ontstaan over de opvattingen binnen
de PvdA en het CDA over waar wij
met het rijkspersoneel naartoe willen
gaan. Het CDA pleit sinds jaar en dag
voor een kleinere en betere overheid.
Ik ben erg blij dat de voorzitter van
de fractie van de PvdA in Maastricht
het volgende heeft gezegd: "Ik
verlang van dit kabinet dat er een
daadwerkelijke inkrimping zonder
vluchtwegen van de Haagse bureau–
cratie tot stand komt."

Op dit punt zit er geen streep licht
tussen het CDA en de PvdA. Wij zijn
bereid, samen frontaal de aanval op
de bureaucratie in te zetten.

De voorzitter: U hebt uw spreektijd
ruimschoots verbruikt. Ik geef u de
gelegenheid om een laatste zin uit te
spreken.

De heer Paulis (CDA): Ik zou graag
de brief van de Verzekeringskamer
over de ABP-premie ontvangen. Ook
daarover zou ik met de minister van
gedachten willen wisselen Dat zullen
wij na het reces doen.

D
Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Voorzitter! Ondanks alle afslanking–
staakstellingen in het verleden blijft
de omvang van het rijksoverheidsap–
paraat een probleem. Dat bleek ook
weer tijdens het mondeling overleg.
Dat brengt de fracties van CDA en
PvdA tot hun bevriezingsmotie. Ik
constateer dat het gaat om een
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Scheltema-de Nie

schaaf, maar niet om de superschaaf
waarmee de heer Wöltgens de
laatste weken door het land trok.
Ervaringen in het nabije verleden
hebben geleerd, dat dit soort
maatregelen onvoldoende resultaat
heeft. De trap wordt vooral aan de
onderkant geveegd. Er ontstaat
vluchtgedrag in de richting van dure
externe krachten en adviezen.
Bovendien wordt de werkdruk op de
departementen steeds hoger, omdat
geen taken worden afgestoten.

D66 meent dat het zo niet langer
moet. De kwaliteit van de overheid
raakt in het geding. Een discussie
over de noodzaak van bevriezing van
de omvang van het rijksoverheidsap–
paraat moet gebaseerd worden op
een visie op de structuur van de
overheid en de omvang van de
overheidstaken. De minister denkt er
al een tijd over na. Sinds enkele
maanden "hangt" er een motie van
mij. Ik heb die motie mgediend
tijdens de behandeling van de
begroting van Algemene Zaken; zij is
besproken tijdens de behandelmg
van de begroting van Binnenlandse
Zaken. Ik heb deze motie enigszins
aangepast.

Motie

De motie-Scheltema-de Nie
(21800-111, nr. 10) is in die zin
gewijzigd, dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering een
ingrijpende efficiency-operatie in
gang heeft gezet;

constaterende, dat zich daarnaast
een discussie heeft ontwikkeld over
de wenselijkheid van een bevriezing
c.q. vermindering van de omvang van
het rijksoverheidsapparaat;

van mening, dat zowel aan de
efficiency-operatie als aan de
besluitvorming over de omvang van
het rijksoverheidsapparaat een
algemene visie ten aanzien van
structuur en taken van de rijksover–
heid ten grondslag zou moeten
liggen;

verzoekt de regering op korte termijn
te komen met een notitie waarin deze
algemene visie, zo mogelijk vergezeld

van concrete voorstellen, wordt
kenbaar gemaakt,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Naar mij blijkt, wordt
deze gewijzlgde motie voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 20 (21800-VII).

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Voorzitter! Ik heb de passage over de
voorstellen ook toegevoegd naar
aanleiding van het feit dat ik de
voorstellen van de ARD net ter tafel
kreeg Ik neem aan dat de algemene
visie aan de minister bekend is. Wij
behoeven absoluut niet tot april te
wachten. Dat zou te lang zijn. De
discussie over de tussenbalans
maakt een eerdere standpuntbepa–
ling over afslanking en efficiency
noodzakelijk.

D

De heer M. Zijlstra (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! Tijdens het mondeling
overleg op 28 november jongstleden
deelde de minister mede dat zij
enigszins geschrokken was van de
gevolgen van nieuwe prioriteiten in
het kabinetsbeleid voor de omvang
van het ambtenarenapparaat. Hieruit
mag worden afgeleid dat de volume–
ontwikkeling van de rijksdienst in
1991 ook de minister onaangenaam
heeft getroffen. Dit geldt overigens
ook voor de fractie van de Partij van
de Arbeid. In het licht van de slechte
financiële positie van de rijksoverheid
en met de grote efficiency-operatie
voor de deur is de beoogde toename
van het personeel in rijksdienst een
niet begaanbare weg. Ook hier geldt
dat de tering naar de nering gezet
moet worden als eerste stap op weg
naar een daadwerkehjke afslanking
van de rijksoverheid. Toch zijn ook wij
met de minister van oordeel dat de
met nadruk gekozen beleidsprioritei–
ten, zoals de aanpak van de criminali–
teit en het milieu, gerealiseerd
dienen te worden.

Afgelopen zaterdag heeft de
fractievoorzitter van de PvdA gepleit
voor een selectieve, goed doordachte
vacaturestop om de eerder genoem–
de ongewenste ontwikkeling tegen te
gaan. Met inachtneming van een
personeelsverloop van circa 8% en
een onderbezetting van circa 3%
moet het mogelijk zijn, een vergroting
van de personele en financiële
problematiek te voorkomen. Deze
maatregel moet een zo veel mogelijk

tijdelijk karakter hebben in afwach–
ting van de besluitvorming over de
grote efficiency-operatie. Ook moet
er eerst een fundamentele discussie
gevoerd worden over de taken, de
omvang en de organisatie van de
njksdienst Daar hebben de ambte–
naren in dienst van de rijksoverheid
recht op. Mijn fractie hecht eraan dat
deze selectieve personeelsstop meer
de beleidsafdelingen dan de
uitvoerende diensten treft. Ook moet
voorkomen worden dat er een
vluchtgedrag ontstaat, in die zin dat
door het inhuren van externe
krachten de kosten gaan stijgen. Dat
vereist een gecoördineerde aanpak.

Mijnheer de voorzitter! De minister
heeft zich tot nu toe weinig enthousi–
ast getoond over de benadering van
dit probleem door de Kamer. Juist
met het oog op de fmanciele en
personele problematiek doe ik een
beroep op de minister om de Kamer
te volgen, overeenkomstig de lijn van
de motie die mede namens mij door
de heer Paulis is ingediend.

D

De heer Linschoten (VVD)
Mijnheer de voorzitter! Papier is erg
geduldig. Als wij dat papier, gevoegd
bij de begroting, tot ons nemen, dan
blijken daar prachtige voorstellen op
te staan met betrekking tot de kleine
en de grote efficiency-operatie. Ook
staan daar prachtige uitgangspunten
op met betrekking tot de strijd tegen
de bureaucratie — collega Paulis
sprak daar zojuist ook over — en
hetgeen daar de komende jaren aan
gedaan moet worden. Als wij ons niet
alleen beperken tot die verhalen,
maar ons ook verdiepen in de
cijfertjes, dan zien wij dat er dit jaar
enkele duizenden ambtenaren bij de
rijksoverheid bij komen. Ook in 1991
komen er 3000 ambtenaren bij:
globaal gesproken 1000 in het kader
van de witwasoperatie en 2000 —
daar beperkt de motie van collega
Paulis zich overigens toe - in het
kader van beleidsintensiveringen. De
VVD-fractie is hier een tegenstander
van. Er is geen enkele aanleiding om
in het jaar 1991 te komen tot een
uitbreiding van het aantal ambte–
naren op het niveau van de rijksover–
heid. Het zal dan ook geen verbazing
wekken dat mijn fractie graag de
uitgangspunten, zoals die zijn
verwoord in de motie van collega
Paulis, onderschrijft.

Voorzitter! Ik heb nog wel een
vraag aan collega Paulis. In zijn motie
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Linschoten

vraagt hij de regering om het besluit
inzake die 2000 formatieplaatsen
terug te draaien. Dat zou een hele
goede zaak zijn; mijn fractie steunt
dat verzoek ook. Hij spreekt in zijn
motie evenwel over het bevriezen van
de formatie. Bij de rijksoverheid is er
echter nogal eens een verschil tussen
de begrotingsformatie en het aantal
mensen dat daadwerkelijk op de
burelen op de departementen aan
het werk is. Je kunt de formatie
schrappen en vervolgens een
uitzendkracht inhuren Dan zijn wij
echter nog even ver van huis. Wij
hebben gezien dat de afgelopen tien
jaar met name de kosten voor
uitzendkrachten van een paar
honderd miljoen opgelopen zijn tot
bijna twee miljard. Uit mijn hoofd
gezegd, meen ik dat die op dit
moment 1,8 mld. bedragen. Het mag
natuurlijk niet zo zijn dat de motie
ertoe leidt dat het kabinet die 2000
formatieplaatsen weliswaar schrapt,
maar dat de minister vervolgens via
een achterdeur 2000 andere mensen
op een andere titel en via een andere
begrotmgspost inhuurt, waardoor zij
de bureaucratie met veel te veel
mensen in stand houdt. Mijn
uitdrukkelijke vraag aan de beide
indieners van de motie is, of zij met
het dictum van de motie bedoelen
dat er in het jaar 1991 niet meer
mensen, op welke titel dan ook, bij
de rijksoverheid mogen werken dan
in 1990 het geval is. Het antwoord
op die vraag is bepalend voor het
stemgedrag van mijn fractie met
betrekking tot deze motie.

De heer Paulis (CDA): Collega
Zijlstra heeft al gezegd dat een en
ander niet via uitzendkrachten
gecompenseerd kan worden. De
bedoelmg is dat er beleidsmtensive
ringen moeten plaatsvinden bij
Justitie en VROM, maar niet via een
vergroting van de formatie, maar via
de bestaande ruimte van 5%, en
uiteraard niet — geen misverstand
daarover — via uitzendkrachten. Ik
ga er voorshands van uit dat de
minister die opvatting volledig zal
delen.

De heer Linschoten (WD): Ik rond
af met de opmerking dat ik blij ben
met deze interpretatie, die betekent
dat, als de motie wordt uitgevoerd,
er niet meer mensen op de bureaus
in Den Haag komen dan dit jaar het
geval is, en verder — dit naar
aanleiding van de opstelling van de
woordvoerders tot nu toe in deze

Kamer - dat de regering op dit punt
om zal moeten en haar voornemens
zal moeten terugdraaien. De
WD-fractie hoopt dat zij dat ruiterlijk
zal doen.

D

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! Dat de afslankingstaak–
stellingen zich niet hebben laten
halen, vraagt om een verklaring. Als
het ligt aan het handhaven van
bureaucratie, zijn we daartegen Als
het gaat om nieuw beleid, zijn we
niet zo kritisch over het aantal
ambtenaren in Den Haag.

We hebben net van de minister
een brief over de grote efficiency
ontvangen, een brief die vraagt om
een nadere toelichting, welke de
minister, naar ik aanneem, ook zeker
zal geven Meer in zijn algemeenheid
zeg ik dat het van uitermate groot
belang is dat je eerst plannen maakt
en dat je helder formuleert, waar je
als overheid naar toe wilt — collega
Scheltema heeft dat in een motie
neergelegd, welke onze steun zal
krijgen — waarna op basis daarvan
wordt aangegeven, hoeveel mensen
daarvoor nodig zijn.

In hoeverre zal de minister, als het
gaat om afslanking, in het arbeids–
voorwaardenoverleg met de ambte–
narencentrales ook het middel van de
herverdeling van werk, van de
arbeidsduurverkorting, inzetten?

D

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Is de politiek bij machte,
de omvang van haar eigen apparaat
te beheersen? Die tamelijk overbodig
lijkende vraag is de laatste tijd steeds
sterker in de publieke belangstelling
gekomen, en het antwoord kan heel
simpel zijn en uit één woordje
bestaan: uiteraard.

De wetgever heeft het budget–
recht, de bewindslieden het
benoemingsrecht. Voor het één en
het ander zijn ze verantwoording
schuldig aan de Staten-Generaal. Het
is aan de bewindslieden, te zorgen,
niet alleen dat ze alle toezeggingen
aan de Staten-Generaal nakomen,
maar ook dat zij daarbij blijven binnen
de toegestane budgetten. Welke
instrumenten zij daartoe hanteren, is
primair hun verantwoordelijkheid. Uit
de overgelegde cijfers blijkt nu
helder, hoe ondanks alle afslankings–
operaties de omvang van het
ambtenarenapparaat stijgt, voor een

deel door het vangen van grijze
muizen, voor een deel als gevolg van
door de Kamer onderschreven
prioriteiten, en voor een deel door
autonome ontwikkelingen. Over die
muizen, die stuk voor stuk overigens
echte ambtenaren zijn, hebben we
vaker gesproken.

Op de andere oorzaken van de
stijging valt ook niet veel aan te
merken. Waar het op aankomt is, dat
het resultaat per saldo afwijkt van
een belangrijk beleidsdoel: een
kleinere en betere overheid. Hoe
kunnen we dat bereiken? Door de
efficiency-operatie, is het antwoord
van de regering. Dat zal moeten,
maar dan zullen van de aanvang af
posterioriteiten, die tot afstoting van
taken leiden, een belangrijke rol
moeten spelen, en dan nog zal het
tijd kosten voordat effecten zichtbaar
zijn. Dan maar een personeels– of
een vacaturestop? Een uitermate
beleidsarm instrument, hoe genuan–
ceerd ook toegepast. Hooguit
bruikbaar voor een korte tijd, totdat
posterioriteiten effect zullen hebben.

D

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
voorzitter! Het hoofdstuk over de
afslanking van de rijksoverheid kan
volgens de minister als afgesloten
worden beschouwd en ik vraag me af
of dat zo verstandig is. Dit jaar had
het jaar moeten worden van de
afslankingsoperatie, waarmee het
vorige kabinet in 1986 startte. Toch
zijn er in 1990 ruim 5000 rijksambte–
naren meer bij gekomen dan
gepland. In mijn verkiezingsprogram–
ma wordt, in tegenstelling tot wat de
minister beoogt, juist gepleit voor
een krachtige voortzetting van de
afslankingsoperatie. De voortdurende
groei van de rijksoverheid geeft mij
aanleidmg om daar dan ook op terug
te komen. Volgend jaar, als de grote
en kleine efficiency-operaties op
gang komen, wordt opnieuw een
toename met 3000 ambtenaren
voorzien. De omvang van de
rijksdienst zal hierdoor ongeveer 2%
groter zijn dan in de begroting van
1990 werd geraamd. Dat is niet mis.
Deze cijfers stellen mij in elk geval in
hoge mate teleur.

De minister was ook enigszins
geschrokken van de gevolgen van het
nieuwe beleid voor de omvang van
het overheidsapparaat, zo heb ik
begrepen uit het verslag van het
mondeling overleg. Ik wil er bij haar
op aandringen, deze ongewenste
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Leerling

groei zeer krachtig te lijf te gaan. Kan
de minister in dit verband zeggen,
welke mogelijkheden interdeparte–
rnentale herplaatsingen bieden?
Overigens vraag ik me af hoe een
intensieve begeleiding aan de best
bemiddelbare groep — ik verwijs
naar de begroting — past in het
sociale-vernieuwingsdenken.

Mijnheer de voorzitter! Ik heb
begrepen dat de minister geen
aanleiding heeft gezien om maatre–
gelen te nemen met betrekking tot
het stakmgsrecht van ambtenaren,
dus ook politie. Een uitzondering
wordt terecht gemaakt voor de
defensie-organisatie. Waarom blijft
de politie hier buiten schot? In een
mondeling overleg werd hierop niet
ingegaan en het schriftelijke ant–
woord dat later werd gegeven, is wat
mij betreft wat onbevredigend.
Daarom krijg ik graag nog een nadere
uitleg.

Ik heb nog een enkele vraag over
de WAGW. Moeten wij de cijfers die
in de begroting zijn gegeven nog
steeds hanteren? Zojuist, voor het
begin van dit debat, hoorde ik
overigens dat er berichten circuleren
dat de overheid het percentage voor
de WAGW naar beneden wil
bijstellen. Kan de minister die
geruchten ontzenuwen? Met
betrekkmg tot de arbeidsongeschikt–
heid en het ziekteverzuim vraag ik de
minister ten slotte, waaraan ik bij de
overheid moet denken als er wordt
gesproken van een bonus-malus–
systeem.

D

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Op korte
termijn afslanken is niet zo moeilijk,
maar om daarna op hetzelfde
gewicht te blijven, vraagt vaak meer
inspanning. Dat geldt ook de
rijksoverheid. De jarenlange afslan–
kingsoperatie is nog niet afgelopen
of het aantal ambtenaren groeit
weer, dit jaar met 5000, volgend jaar
met 3000. De gemakkelijkste weg is
om simpelweg een vacaturestop in te
stellen. Belangrijker is dat nagegaan
wordt wat de reden is van de groei.
Enig zelfonderzoek is daarvoor nodig.
Het is goed mogelijk dat wij als
parlement ook te veel vragen van de
overheid. Maar goed, de weg kan
tijdelijk bruikbaar zijn.

Wanneer het aantal ambtenaren
moet worden teruggebracht, zullen
wij aan moeten geven welke taken de
overheid moet afstoten. Naast

prioriteiten - milieu, criminaliteits–
bestrijding, opsporing en vervolging
- ook posterioriteiten. Gebeurt dat
niet, dan zal het resultaat zijn dat de
kwaliteit en mogehjk de continuïteit
van het overheidsapparaat in gevaar
komt. Een reparatie daarvan zal op
langere termijn extra kosten met zich
brengen De overheid zal in ieder
geval voldoende middelen beschik–
baar moeten stellen om zich van een
goed ambtenarenapparaat te
verzekeren. De overheid heeft in de
samenleving een eigen, specifieke
taak en dat geldt ook voor het
personeel van de overheid Een
gelijkstelling tussen ambtenaar en
werknemer in de marktsector is dan
ook niet zonder meer wenselijk. Het
is van belang dat de arbeidsvoor–
waarden voor de ambtenaren goed
zijn. Dat betekent geen verdere
achterstand in beloning vergeleken
met de marktsector en ook een
adequate pensioenvoorziening. De
minister is gemaand om de pensi–
oenpremie te verhogen. Is zij daartoe
bereid en is zij bereid, daarvoor extra
middelen vrij te maken?

D

Minister Dales Mijnheer de
voorzitter! In de eerste plaats dank ik
de Kamer dat dit debatje nog kan
plaatsvinden voor het kerstreces.
Ook ik was helemaal niet vrolijk toen
ik tijdens een mondeling overleg,
waarvoor twee uur was uitgetrokken
en negen stukken op de agenda
stonden, al duidelijk voor het eind
van de vergadering moest constate–
ren dat de agenda niet afgehandeld
kon worden.

Ik kom op de verschillende
opmerkingen. Ik begin met twee
belangrijke onderwerpen. Erwordt
kennelijk hier en daar — je leest ook
wel eens wat van buiten de Kamer —
toch gedacht dat de afslankmgsope
ratie zou zijn mislukt. Welnu, dat is
niet het geval. Ik heb daarover in dit
parlementaire jaar eerder gesproken
in de Kamer. De afslankingsoperatie
is niet mislukt. Als ik de balans
opmaak van de periode vanaf 1986,
dan zie ik dat in die tijd de omvang
van de rijksdienst met ruim 20.000
plaatsen is afgenomen. Ik heb ook
gezegd dat de afslankingsoperatie
nog niet geheel voltooid was. De
gegevens waarover wij thans
beschikken wijzen uit dat de afslan–
kingsdoelstelling aan het einde van
het jaar gehaald zal zijn. Ik heb toen
eveneens gezegd dat er nu wel een

eind is gekomen aan de afslanking,
maar niet in de gewone betekenis
van het spraakgebruik, want er is
geenszins een eind gekomen aan de
begeerte — de heer Paulis drukte
zich zo uit — naar een klemere en
betere overheid. Ik draai het liever
om: naar een betere en kleinere
overheid.

De heer Paulis (CDA): Uitstekend.

Minister Dales Dat dacht ik wel. Ik
heb toen alleen gezegd dat dit
kabinet dat niet meer wilde bereiken
op een zelfde wijze als is gebeurd ten
aanzien van de afslanking. Ik herinner
mij dat dit toen bij - ik kan mij op dit
punt haast niet vergissen — alle
partijen goed viel, buiten twijfel ook
bij de partij van de heer Linschoten
Zij heeft met zoveel woorden gezegd:
dat nu eens serieus gedacht moet
worden aan wat de overheid allemaal
doet, of taken kunnen worden
afgestoten, kunnen worden vermin–
derd of veel eenvoudiger kunnen
worden gedaan door de doublures
eruit te halen, enzovoorts. Ik ben het
dus niet alleen eens met de leden
van uw Kamer, zij waren het eerder
met mij eens en wij blijven het erover
eens dat dit een uitdrukkelijke wens
is. Deze taak is in hoofdzaak — dat is
nu eenmaal zo geregeld in de
taakverdeling — aan de minister van
Binnenlandse Zaken opgedragen en
daarmee zal ik grote ernst maken.

Ik wil nog een opmerking maken
over het witwassen, omdat je zo af
en toe zaken leest waarvan je denkt:
waar komt het vandaan! Het
witwassen hield altijd in — ook in het
normale spraakgebruik — het
verwijderen van vuil. Het witwassen
van geld is het voor de dag brengen
van geld dat, zolang het zwart is, niet
zichtbaar en niet beheersbaar is. Het
witwassen van aanwezige ambte–
naren heeft geen enkel ander doel
dan het volgende. In de praktijk was
het inderdaad mogelijk om mensen
aan te stellen voor korte termijn, bij
een plotselinge opeenhoping van
werkzaamheden. Dat blijft naar mijn
mening ook zo, want anders maak je
een bedrijf totaal dood. Het bleek
echter weleens dat die mensen dan
mettertijd toch een aanstelling
kregen. Dat vond het kabinet een
uiterst ongewenste situatie. Daarom
zijn wij ertoe overgegaan om niet
langer mogelijk te doen zijn, "grijs"
personeel in dienst te hebben. Men
had dus eigenlijk instemming moeten
krijgen voor die aanstelling en die
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Dales

was niet gegeven. Dat noodzaakt tot
"witten" en dat betekent dus niet
opnieuw verbergen, maar al het vuil
voor de dag halen, opdat een en
ander beter beheersbaar wordt.

Verschillende van de leden hebben
gereleveerd dat ik heb gezegd,
enigszins geschrokken te zijn. Ik heb
daar misschien "enigszins" bij
gezegd, maar gelieve dat enigszins
raillerend te verstaan: het hele
kabinet is namelijk geschrokken,
geconfronteerd met nog eens weer
de cijfers op een rijtje. Dus niet
geschrokken van wat er gelukt is met
betrekking tot de afslanking, maar
wel ten aanzien van wat er ondertus–
sen weer is aangegroeid. Dat heeft
mij aanleiding gegeven — ikzal
daarover binnenkort de ministerraad
voorstellen doen — om de controle
toch nog te verscherpen. Het kan zijn
dat er toch weer een keer een
uitbreiding moet komen, want
niemand kan garanderen dat dit niet
zo zijn zal. De voorbeelden zijn
genoegzaam bekend Behalve de
mtensivermgen waartoe is besloten
in de kabinetsformatie, zijn er ook
nog recente mtensivermgen inzake
bijvoorbeeld de toename van
asielzoekers. Ik kan nog een heel
rijtje noemen, maar dat hoeft niet,
want men weet dat. Wij hebben die
zorgen gezamenlijk gedeeld, ook
omdat er op kleinere schaal toch
ergens ineens ongelukken kunnen
gebeuren. Ik noem bijvoorbeeld op
mijn eigen departement de afdeling
die de wachtgelden beheert.
Tengevolge van de afslanking is er
nogal een stijging van de wachtgel–
den gekomen. Het is op die afdeling
een tijd niet goed gegaan. Inmiddels
gaat het veel beter, maar het gaat
nog niet helemaal goed; ik wil alle
misverstanden daarover voorkomen.
Dat is nu echter niet ter zake. Het
gaat er nu om dat het vanzelfspre–
kend is dat, indien zoiets blijkt, er in
tijdelijke situaties extra personeel
wordt ingezet. Dat moet dus blijven.
Zou het structureel noodzakelijk zijn,
dan mag dat niet uitgesloten worden.
Het mag echter niet meer onder–
gronds gaan en daarover moet met
de Kamer gecommuniceerd kunnen
worden. Dat is mijn vaste voorne–
men.

De aanvankelijke schrik in het
kabinet is enigszins gemitigeerd - ik
heb dat eerder geschilderd —
doordat de nieuwe beleidsvoorne–
mens met voortvarendheid geïmple–
menteerd zijn. Deze doen op zichzelf
natuurlijk geen afbreuk aan een

dalende lijn van de afslanking die nu
zoetjesaan eindigt en van de nieuwe
kabinetsvoornemens, die ik zo
dadelijk nog eens noemen zal. Wat
het kabinet voorstaat — en daarover
ben ik het met de Kamer geheel en al
eens — is dat het totaal van beide
lijnen zo gauw mogelijk weer verder
duidelijk neergaand behoort te zijn. Ik
zeg het nogmaals: vanwege een
betere en een kleine overheid.

Voorzitter! Het volgende moet mij
van het hart. Ik moet mij toch
verzetten tegen de ook in deze
Kamer herhaald geklonken opvatting
dat wij ons in een Haagse bureaucra–
tie bevmden die maar niet anders
dan groeien wil. Ik wil mij daar fel
tegen keren. De groei van het
personeelsvolume doet zich nauwe–
lijks voor in het Haagse bestuursap–
paraat. Juist bij de uitvoerende
diensten en bij de diensten in de
regio doet zich de groei van het
personeelsvolume voor. Dit heeft
alles te maken met de toename van
het volume van de taken tengevolge
van gemaakte politieke keuzen. Ik
geef een illustratie om dit wat
helderder te maken.

De totale personele begrotings–
sterkte van circa 150.000 plaatsen is
slechts voor een zeer beperkt deel
ingezet ten behoeve van het Haagse
bestuursapparaat. De regionale
decentrale uitvoerende diensten van
Justitie, Defensie en de belasting–
dienst maken ruim meer dan de helft
van de rijksdienst uit. En dat zijn dus
uitvoerende, niet in de Haagse
bureaucratie aanwezige diensten. Ik
zeg daarmee niet dat daaraan niks te
doen zou zijn. De Kamer moet mij
hierin goed verstaan. Ik vraag alleen
of men zich deze gegevens met
betrekking tot die hardnekkige mythe
van de Haagse bureaucratie mis–
schien nog eens wil herinneren.

Voorzitter! Ik gaf net al aan dat de
groei van de rijksdienst voor het
kabinet een wezenlijke zorg is. Er is
mij, ook als minister van Binnenland–
se Zaken, bijzonder veel aan gelegen
— het is hier zojuist ook even over
tafel gegaan — dat wij een halve, een
hele of een superkaasschaaf alleen
maar weer willen inzetten als alles
wat nu werkelijk beter lijkt en wat nu
op gang is gezet, blijkt te mislukken
Ik ga daar echter niet van uit.

Ik ben het eens met hetgeen de
heer Schutte daarover zei en ik was
blij dat hij het zei. Ik was even in
spanning toen ik hem hoorde; ik
dacht "wat zegt hij nu?". Hij begon
met "is de regering in staat..." en hij

zei voorts "uiteraard". En dat is het
exact. Als wij daartoe niet in staat
zouden zijn, moeten wij gaan geloven
aan hogere machten die hierin
interfereren en dat doen wij dus niet.
Daar geloof ik niet aan; dat is niet zo.
Het is wel zo dat een en ander even
tijd kost. Naar ik meen heb ik de
Kamer in het voorjaar de ideeën
uiteengezet: taakafstoting, vereen–
voudiging, taakoverlappingen eruit. Ik
doel nu op de filosofie inzake de
grote efficiency. Bij enigen in de
Kamer veroorzaakte dat zelfs
verrassing. Zou dat kunnen? Ja, dat
kan. Wij zij daarmee bezig en ik heb
de Kamer de stukken gestuurd en,
naar ik inmiddels begrijp, zijn die ook
aangekomen. De Kamer heeft er dan
althans enig inzicht in. Er is een plan
opgesteld, waarbij dit de eerste fase
is. Ik denk hierbij zowel aan de
vergadering van secretarissen-gene–
raal als aan de afzonderlijke departe–
menten. U weet dat al die plannen
bezien worden door een interdepar–
tementale visitatiegroep, zodat men
bij elkaar over en weer in de keuken
kijkt. Dat vind ik een groot nieuw en
interessant feit. Dat is wel een
kwestie van terugdringing van
bureaucratie. Dat begint nu in
januari. Wij zullen in maart of april
daarover beslissingen nemen. Het is
zeer wel mogelijk, dat het kabinet
sommige van de voorstellen, die er
dan nader uitgewerkt liggen, niet
voor zijn rekening wil nemen. Het is
ook mogelijk dat het kabinet andere
zaken, die er niet in staan, toch wel
voor zijn rekening wil nemen. Er is
nog royaal gelegenheid om daarover
tot overeenstemming te geraken.

Ik zou gaarne met uw Kamer
debatteren — en heb dat allang in
mijn hoofd — wanneer wij die
gegevens hebben en liever niet voor
die tijd, voorzitter. Ik leg mijn verzoek
maar even naast dat van de heer
Paulis. Ik wil het wel heel graag, want
er is mij veel aan gelegen dat wij
inderdaad eens gaan zien wat echt
bureaucratie is. Als wij nu gedwon–
gen worden — het staat niet in de
motie, maar het hangt wel een beetje
in de lucht — om opnieuw maatrege–
len te nemen die grote gelijkenis
hebben met of gelijk zijn aan de
kaasschaaf dan is één ding duidelijk,
namelijk dat het enorm bureaucratie–
bevorderend zal zijn. Wanneer wij
niet metterdaad komen tot een
andere en volwassen omgang van
bewindslieden en topambtenaren,
wanneer wij niet komen tot veel meer
gemeenschappelijkheid zodat ook
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een gemeenschappelijk geheel van
ideeën en optiek mogelijk is, dan
blijven wij zitten met een "laat ieder
z'n eigen luiken dichthouden". Ik kan
dan verscherpen wat ik wil via
besluiten van de ministerraad en een
zekere beheersing van Binnenlandse
Zaken, maar altijd zal het resultaat
tegenvallen, want er worden dan
altijd wel dingen gevonden. Wanneer
het geraken tot die betere en kleinere
rijksdienst niet stoelt op respect voor
het enorme werk dat er verzet wordt,
niet stoelt op openheid in de
communicatie daarover en niet stoelt
op een redelijk onbelaste discussie
met elkaar over wat het zwaarst is en
het zwaarst moet wegen, komt er
helemaal niets van terecht. Ik had er
behoefte aan dat toch allereerst te
zeggen.

De Kamer kan de brief van de
Verzekeringskamer vanzelfsprekend
krijgen. Het is al jaren alom bekend
dat de premies van het ABP nu niet
gevaarlijk laag zijn gezien de thans uit
te betalen rechten, maar dat zij op
den duur wel te laag zijn en dat er
beslist wat aan gedaan moet worden
Ik kan mededelen dat ik daarover
sinds enige tijd met het ABP in
gesprek ben. Er moet veel meer
gebeuren in de relatie van het ABP
tot de rijksoverheid. Ik wil u dus —
het zij herhaald — die brief gegeven,
maar ik zou niet gaarne over die brief
alléén een debat willen voeren. Dat
wordt uiterst eenzijdig en beperkt. Ik
wil uiteraard met u in den brede
spreken over de perspectieven van
de pensioenen

Het derde dat in het voornemen
van de regering ligt is een onderzoek
naar het verschil tussen de formatie
en de sterkte. De heer Linschoten
sprak erover zonder een percentage
te noemen. De heer Paulis sprak over
5% en de heer Zijlstra over 3%. Enig
verschil behoort er te zijn. Wanneer
er helemaal geen verschil was, zou
bij een minimale sterkte, waarmee je
het nog net kunt redden, iedere
langdurige vacature een inbreuk zijn
op de goede gang der dingen. Het
verschil mag dus niet nul zijn. Als het
percentage echter te hoog is, kan dat
tot ongelukken leiden. Nu gebeurt
dat zomaar niet, want er zijn nog een
paar controlemechanismen. Wij
hebben echter aanleiding gezien tot
een nadere doorlichting. Daarmee
wordt meteen in januari begonnen.
Wij hebben die opgezet na de
begrotingsbehandeling, nadat wij
geschrokken waren.

Dat er verschillende definities

worden gegeven is overigens niet
vreemd, want er is natuurlijk een
golfbeweging. Eigenlijk moeten wij
een stukje elastiek hebben. Ik zal
nagaan of dat niet te groot is, maar
omdat het elastiek is, is het vanzelf–
sprekend dat het nu eens om zoveel
en dan weer om zoveel procent gaat,
zij het dat er wel een eind aan zit.

Enkele vragen van de heer
Rosenmöller heb ik al beantwoord
omdat vrijwel iedereen erover had
gesproken Hij stelt ook een heel
eigen vraag, namelijk of ik bereid ben
in de onderhandelingen over de
arbeidsvoorwaarden de elementen
van arbeidsduurverkortmg en
dergelijke in te zetten. Ik geneer mij
niet om te zeggen, dat ik het nog niet
weet. Ik heb echter wel iets anders
gedaan. Op de dag dat erover
gesproken werd had ik toevallig een
ontmoeting met de centrales. Ik heb
toen gevraagd of het niet gek zou zijn
dat er ook in de verhouding tussen
centrales en Rijk toch weer eens over
werd gedacht. Die idee werd
gedeeld. Er is nog geen vervolg op
gekomen, dus ik kan er niets van
zeggen. Ik weet niet of dat opportuun
is. Ik zeg bovendien niet gaarne een
paar maanden tevoren al wat ik al
dan niet zal inzetten. Ik meen echter
correct te handelen door de Kamer te
informeren, dat over het onderwerp
van gedachten is gewisseld. Er kan
over gedacht worden, maar het
vraagt nog wel wat studie.

Het is juist dat een afstoting van
taken tijd kost. Daarmee kan ik ook
een beschouwing geven over de
motie van de heren Paulis en Zijlstra.
Daarin is sprake van 2000 plaatsen.
Ik word er ook wel eens wat kribbig
van, maar de getallen zijn in ieder
systeem weer anders. Het is in elk
geval goed om te bedenken, dat de
getallen die ik schriftelijk heb
gegeven en die in een staafdiagram
zijn vastgelegd niet de werkelijkheid
van heden zijn. De kleine efficiency,
die op een 350 plaatsen te waarde–
ren zou zijn, is er bijvoorbeeld nog
niet in verwerkt. De krimp van het
defensie-apparaat met 341 plaatsen
is er nog niet in opgenomen. Die
komt nog in het staafdiagram van het
volgend jaar. Wel is het juist dat het
kabinet heeft besloten een aanvullen–
de vacaturekorting van zo'n 30 mln.
te hanteren, hetgeen de personele
bezetting zal drukken met zo'n 450
ambtenaren. Over de grote efficiency
wil ik inhoudelijk nog niet meer
zeggen dan reeds in de brief aan de
Kamer is geschied.

De geest van de motie spreekt mij
zeer aan. Ik voel mij erdoor onder–
steund. Er is geen sprake van dat ik
niet genoeg enthousiasme zou
hebben getoond of dat dit niet door
de Kamer zou zijn opgevangen. Laten
wij dat maar in het midden laten. Ik
neem de motie buitengewoon serieus
en bekijk haar met groot enthousias–
me. Er zou mij zoveel aan gelegen
zijn als wij langs de uitgestippelde
wegen konden procederen. Dat is mij
heel veel inzet en heel veel werk
waard. Ik hoop hiermee alsnog een
beetje enthousiasme getoond te
hebben.

In een groot aantal plaatsen is
eigenlijk al voorzien. Met een andere
operatie is nu nog geen getal te
geven. Ik sluit niet uit dat er wel wat
uitkomt. Ik sluit ook niet uit dat de
bulk of vrijwel alles ervan zoals de
heer Schutte heeft gezegd iets meer
tijd kost. Ik zou ook de indieners van
de motie eraan willen herinneren dat
de besparingen over de hele
kabinetsperiode dienen te lopen. Er
mag dus een onevenredigheid per
kabmetsjaar in zitten. Het is dus niet
zo dat moet worden aangenomen dat
het personeel dat snel is geworven
op basis van de kabinetsprioriteiten
bij het regeerakkoord, nog moet
worden aangesteld. De motie spreekt
mij zeer aan. Ik wil inderdaad
hetzelfde doel en met duidelijke
resultaten bereiken. Wanneer ik
2000 plaatsen zou moeten toezeg–
gen, ook nog door herschikkmg, ga ik
verder dan ik vandaag kan gaan.
Daar zou ik kabinetsberaad voor
nodig hebben, want dat gaat over
mijn mandaat heen. Ik zou mij ook
kunnen voorstellen dat wij die
getallen nog eens wegen Dat zou
zowel bij de tussenbalans kunnen als
bij de nadere bespreking van de
grote efficiency-operatie. Dat zou op
zich mijn voorkeur hebben, om het
kabinet te melden dat ik met geest
en hoofdzaak met de motie heb
ingestemd, dat ik ernaar zal streven
om die getallen te halen. Ik heb het
niet beloofd. Wij zullen over die
getallen nog eens spreken in het
voorjaar, bij deze beide gelegenhe–
den. Als ik de motie zo mag verstaan,
heb ik er geen enkel probleem mee.

Ik heb al tegen mevrouw Schelte–
ma gezegd dat ook dan het goede
moment is gekomen om over een
implementatie, een visie en nadere
afstotingszaken te beslissen.

De heer Leerling heeft een aantal
vragen gesteld die inderdaad in het
MO wel thuishoorden. Zij gingen over
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één van de negen nota's. Over de
staking heb ik eerder geantwoord.
Het stakingsrecht wordt nu verder
uitgewerkt. De heer Leerling kan dat
in zijn stukken nalezen. Ik heb het
niet zodanig paraat dat ik er straks
niet verdacht van kan worden exact
hetzelfde gezegd te hebben. Dat doe
ik niet graag.

Ik heb niet kunnen volgen of de
heer Leerling nu problemen had met
die intensieve begeleiding of niet. Ik
begrijp nu uit zijn gebaren dat hij er
geen moeilijkheden mee had. Ik heb
daar al eens over gesproken. De
wachtgelden mogen geen gelden
worden als ware het een pensioen,
waarmee verder alles is afgelopen.
Veel mensen willen dat ook niet. Zij
hoeven het ook niet zodanig te laten
lopen dat zij dat op den duur wel
zouden willen. Wat de WAGW
betreft kan ik geen antwoord geven.
Ik heb dat niet paraat. Het behoort
ook niet tot mijn portefeuille. Over
het bonus-malus-systeem wordt nog
gesproken. Ik heb de Kamer daarover
geïnformeerd. Je kunt toch bezwaar–
lijk een werkgever of een onderdeel
van de werkgever overheid, die heel
weinig mensen in de WAO helpt en
die zeer goed is in de begeleidmg bij
ziekteverzuim enzovoort, met het
malus-systeem confronteren. Die
discussie daarover is echter nog niet
geheel tot in details afgerond. Men
krijgt de resultaten dus nog.

Ik heb de heer Van der Vlies
beantwoord in verband met de
posterioriteiten. Zeker, taakafstoting
behoort natuurlijk tot de posterioritei–
ten. Het gelijkstellen van ambtenaren
en de werknemers in de marktsector
refereert aan de interessante notitie
van de heer Paulis waarover wij in het
MO niet meer konden spreken. Wij
zullen overigens in de loop van het
volgend voorjaar nog herhaaldelijk
over deze materie spreken. Als je
consequent doordenkt, kun je daar
wel op uitkomen, maar daar moet je
dan toch wel heel lang over doen. En
ik zie dat voorlopig niet zo. Ik zie het
als een theoretische exercitie die, als
je het zo beschouwt, wel correct is,
maar ik kan daar voorshands niets
mee doen. Het zou bovendien de
grootst mogelijke schrik oproepen. Ik
heb ook helemaal geen voornemens
in dat opzicht. In het durend
arbeidsvoorwaardenoverleg met de
bonden wordt sowieso iedere keer
opnieuw bekeken welke stappen wij
kunnen doen. Als die laatste stap
komt, zullen de heer Paulis en ik
zeker nog eens aan elkaar denken.

Maar dat is nog heel ver weg, zo het
daartoe al komt, want meestal is het
niet waar dat wat je theoretisch tot
het einde kunt doordenken, ook tot
dat einde geraakt.

Wat betreft de pensioenpremie,
heb ik gezegd dat ik daartoe bereid
ben, zij het niet aanstonds, want dat
vergt nog heel wat.

Het blijkt mij dat ik ook de vraag
inzake de WAGW mag beantwoor–
den. Op dit moment kan dat alleen
maar een heel kort antwoord zijn;
dus dat helpt niet veel. Het antwoord
luidt dat tot voor kort het percentage
voor de overheid 5 was en dat dit
voor korte tijd iets is verlaagd. Voor
de lange termijn is het percentage
van 5 echter nog steeds van kracht.

Ten aanzien van de motie van
mevrouw Scheltema meen ik al een
antwoord te hebben gegeven, maar
ik zal het nu even formeel aan de
motie haken. Ik vind het een kwestie
van overvragen om dat debat nu op
zeer korte termijn te willen voeren,
respectievelijk om de notitie op zeer
korte termijn te willen ontvangen,
maar de Kamer krijgt deze notitie
wel. Ik wil derhalve de motie, zoals
deze nu luidt, niet zo gaarne
overnemen, hetgeen inhoudt dat ik
deze motie ontraad. Dit betreft niet
de hoofdzaak van de motie maar
haar datum, in die zin dat er staat: op
korte termijn. Als mevrouw Schelte–
ma daarmee echter vier tot zes
maanden bedoelt, dan is de motie
aanvaard.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Dat bedoel ik niet.

De voorzitter: Het is mij gebleken
dat er behoefte is aan een tweede
termijn. Alvorens daartoe over te
gaan, wil ik even iets zeggen over
een vraag van de heer Paulis om het
debat inzake de afslanking van de
rijksoverheid zo spoedig mogelijk na
het kerstreces op de agenda te
plaatsen Ik voeg daarbij dat ik het
voorstel van de vaste Commissie
voor ambtenarenzaken in dezen,
zoals gebruikelijk, afwacht. Is dat
voorstel in de ogen van de geachte
afgevaardigde een negatief voorstel,
dan kan hij na het kerstreces bij de
regeling van werkzaamheden alsnog
om bedoelde behandeling vragen. Ik
wacht het initiatief van de desbetref–
fende kamercommissie af.

Dan zijn wij nu toe aan de tweede
termijn. Ik stel voor, de spreektijden
te bepalen op maximaal één minuut.

Daartoe wordt besloten.

D

De heer Paulis (CDA): Voorzitter! Ik
ga nog even door op het punt waar ik
zoëven ben opgehouden. Ik heb
namelijk nog een vraag aan de
minister en dat heeft te maken met
de premie van het Algemeen
burgerlijk pensioenfonds. Pensioen–
kosten zijn loonkosten en er is sprake
van een structureel te laag niveau.
Daar zal iets aan gedaan moeten
worden. Daarvan zegt de minister, in
de beantwoording van de door ons
gestelde vragen: "De terugkeer naar
een meer structureel niveau zal in
mijn visie dan ook voor een belangnjk
deel uit de schatkist moeten worden
betaald, gelet op wat in het verleden
gebeurd is." Mijn vraag is, of dit een
kabinetsstandpunt is. Is hetgeen zij
heeft neergelegd in haar desbetref–
fende brief met betrekking tot het
weer op een structureel niveau
brengen van de ABP-premie, een
kabinetsstandpunt?

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Ik heb een vraag aan de
heer Paulis. De minister heeft
uitgebreid gereageerd op zijn motie.
Zij heeft de heer Paulis en zijn collega
van de PvdA-fractie op een vreselijke
manier ingepakt door wat mist te
waaien en noem maar op. De heer
Paulis heeft nu een minuut de tijd om
daarop te reageren en dan gaat hij
over het ABP praten. Ik had graag
zijn reactie willen hebben op het
prachtige verhaal van de minister,
want dat is toch hetgeen waar dit
debat vandaag over ging.

De heer Paulis (CDA): Ik wil in de
eerste plaats stellen dat ik de
minister buitengewoon sereen vond.
Ik ben ook heel erg blij dat zij
eigenlijk heeft gezegd: ik ben het
inhoudelijk helemaal met u eens.
Maar zij zou eigenlijk nog naar het
kabinet moeten om een formeel
standpunt te bepalen over die motie.
Nu, wij willen het haar niet aandoen
dat zij tussen nu en de stemmingen
van vanavond nog dat kabinetsbe–
raad houdt. Ik denk dat wij, gelet ook
op haar reactie, vanavond maar
gewoon overgaan tot stemming en
dan weet de regering precies waar zij
aan toe is.

D
Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
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Mijnheer de voorzitter! Ik heb de
minister niet voor niets gevraagd om
iets sneller met die visie te komen. Er
komt een discussie over de tussen–
balans. Er moet geld verdiend
worden. En wat wordt dan natuurlijk
aangevoerd: de grote efficiency-ope–
ratie! Dan denk ik dat het nuttig is
dat wij weten waaraan de minister
denkt. Denkt zij aan de voorstellen
die nu voorliggen? Of wil zij verder–
gaan en posterioriteiten stellen?

D

De heer M. Zijlstra (PvdA)
Voorzitter! Ik dank de minister voor
het antwoord en constateer dat zij in
hoge mate tegemoet is gekomen aan
hetgeen bij de fracties van de PvdA
en het CDA leeft. Toch wil ik
herhalen wat ik eerder heb gezegd.
De rijksoverheid is te vergelijken met
een bedrijf dat in de rode cijfers zit.
In dat licht is een uitbreiding van het
personeelsbestand niet geloofwaar–
dig. Dat moet, naar onze stellige
overtuiging, ook voorkomen worden.
Dat betekent dat de grens van de
vastgestelde formatie voor het jaar
1990 niet overschreden moet
worden. Dat zal ook de toetsing van
mijn fractie zijn. Het is naar mijn
stellige overtuiging mogelijk om dat
te doen door middel van een
gecoördineerde aanpak, zonder dat
de gestelde prioriteiten in het geding
hoeven te komen.

D

De heer Linschoten (WD):
Mijnheer de voorzitter! De heer
Paulis noemde de reactie van de
minister "sereen". Het leek wel alsof
er een of andere "sirene" aan het
zingen was. De heer Paulis ging gelijk
aan haarvoeten liggen! De minister
heeft inderdaad een fantastisch
"inpakverhaal" gehouden. Het gaat
bij deze motie natuurhjk niet om de
geest, want daarover zijn wij het allen
best eens. Het gaat om 2000 heel
concrete formatieplaatsen. Die zijn
niet alleen macro concreet, maar ook
micro concreet. In een van de
staatjes die de minister ons heeft
geleverd, staat precies om welke
formatieplaatsen op welke begrotin–
gen het gaat. Het is dus buitenge–
woon duidelijk; die formatie uitbrei
ding kan op basis van deze motie, als
zij wordt aangenomen, volgend jaar
niet doorgaan Bovendien mag, zo
heb ik begrepen uit het antwoord van
de heer Paulis, niet via de truc van de

inleenkrachten en dergelijke alsnog
extra arbeidskracht worden aange–
trokken door de overheid. Dat is
helder, dat is duidelijk. Daarover kan
het kabinet een standpunt innemen.
De enige reden waarom de minister
daarover geen duidelijk standpunt
inneemt, heeft te maken met het feit
dat zij daartoe onvoldoende mandaat
heeft van het kabinet. Als de minister
dat zegt, heb ik dat te respecteren. Ik
verzoek haar wel om nog hedena–
vond dat mandaat van het kabinet te
krijgen en om positief dan wel
negatief op de motie te reageren,
zodat wij nog voor de stemming
kunnen vernemen wat het oordeel
van de minister is.

D

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Ook ik heb nog behoefte
om de positie van de minister ten
opzichte van de twee moties die aan
de Kamer zijn voorgelegd, ietwat
verhelderd te knjgen Als ik het goed
begrijp, zegt zij over de motie van de
heren Paulis en Zijlstra dat de geest
daarvan een ondersteuning is van
haar beleid Echter, het kwantitatieve
deel kan zij niet toezeggen, gelet op
het effect. Het gaat dan om de
bevriezing. De motie van mevrouw
Scheltema houdt in: nu geen
bevnezmg, maar eerst een algemene
visie. Daarvan zegt de minister: een
halfjaartje en daarna oké. Dat is
politiek niet helemaal te vatten. Wat
voert de minister nu uit, eerst de
motie van mevrouw Scheltema en
daarna de motie van de heren Paulis
en Zijlstra? Of moet ik het anders
zien?

D

Minister Dales: Mijnheer de
voorzitter! Ik ga allereerst in op de
vraag van de heer Van der Vlies Die
vormt namelijk de sleutel tot een
groot deel van dit debat. De motie
van mevrouw Schsltema bevatte als
kern: een algemene visie en wel heel
snel. Ik heb gezegd dat ik het eens
ben met die algemene visie, zij het
dat die niet altijd helemaal rond hoeft
te zijn voordat je gaat werken. Maar
dat is een opvatting van werken.
Daarover zullen wij het eens zijn.
Echter, je moet de hoofdlijnen van de
visie kunnen aangeven. Die krijgt de
Kamer ook. Deze motie neem ik dus
over.

Mevrouw Scheltema had die visie
liever wat eerder gehad. De leden is

echter bekend welke tijd van
uitwerking voorzien is met betrekking
tot de grote efficiency en voortrekken
wil ik niet. Misschien valt een en
ander wel mee. In dat geval wil ik er
sneller mee komen. Dit is echter
geen belofte Ik zeg slechts dit te
zullen doen indien zou blijken dat
alles sneller gaat.

Ik kom toe aan de motie van de
heren Paulis en Zijlstra. Ik had
absoluut geen moeite met de geest
van de motie. Niemand veronderstel–
de dat ook. Ik heb ook absoluut geen
moeite met de wens om zo snel en
eenduidig mogelijk de som, als
resultante van stijging en daling te
doen afnemen. Ik heb wel moeite
met de precisie van het getal en de
precisie van dit jaartal Ik zeg niet:
het kan niet. Maar ik zeg: ik weet het
nu nog niet precies. Zoals door
anderen ook is opgemerkt, is men
met de grote efficiency nog niet ver
genoeg. In het kader van de tussen–
balans zijn wij wellicht ook om
andere redenen nog genoodzaakt
iets zwaarders te doen. Voordat zulks
duidelijk is, noem ik geen getallen,
behalve dan die waarover in leder
geval zekerheid bestaat.

De voorzitter: Ik zie dat de heer
Zijlstra wil interrumperen. Mijnheer
Zijlstra: een zeer korte vraag!

De heer M. Zijlstra (PvdA):
Voorzitter! Wij willen met de motie
niet alleen een politiek signaal
afgeven en zeggen welke ontwikke–
ling wij voorstaan, maar daarmee ook
aangeven dat de uitbreiding van de
rijksdienst voorkomen moet worden.
Uitbreiding zou namelijk hettegenge–
stelde zijn van wat wij beogen. Dat
zou echt fout zijn.

Minister Dales: Hoe moet ik dit
verstaan? Wil de Kamer uitspreken
dat wanneer rondom de Kerst
opnieuw grote aantallen asielzoekers
hier blijken binnen te komen, alsdan
de regering de vrijheid niet heeft om
ook maar één persoon bij WVC aan
te stellen om iemand op te vangen, al
is het maar een koffiejuffrouw? Dat
zou naar mijn mening te ver gaan.

De heer Linschoten (WD):
Mijnheer de voorzitter!...

De voorzitter: Neen, mijnheer
Linschoten, de heerZijlstra is nu in
discussie met de minister.

De heer M. Zijlstra (PvdA)
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Dales

Voorzitter! De situatie die de minister
aanduidt zou opgelost moeten
worden door middel van het verloop.
Er is een groot verloop. Dit betekent:
prioriteitenstelling binnen de
rijksdienst. Ik weet dat het begrip
"rijksdienst" ingewikkeld is. Ik ben
met alle problemen die hierop
betrekking hebben taekend Desal–
niettemm moet de oplossing in die
richting gezocht worden, anders
krijgt men de indruk: het gaat maar
door wat wij ook doen; de rijksdienst
blijft groeien. Dat idee moet weg.

Minister Dales Ik kan mij in uw
woorden vinden als u bedoelt te
zeggen dat tegenover het een iets
anders moet staan. Ik kan mij echter
niet in uw woorden vinden als u zegt:
de afslanking moet tegehjkertijd
gebeuren en de volgorde moet maar
omgekeerd worden. Dat is onmoge–
lijk.

De heer Linschoten (WD):
Voorzitter! De minister probeert toch
de kwestie te vertroebelen, maar...

De voorzitter: Neen, mijnheer
Linschoten, u mag een korte vraag
stellen. Wij hebben hier nu geen
debat.

De heer Linschoten (WD): Wij
hebben hier wel een debat.

De voorzitter Maar geen debat van
vele minuten. U mag een korte vraag
stellen.

De heer Linschoten (WD): De
minister geeft in haar betoog de
relaties tussen de kleine en de grote
efficiency weer en zegt welke
problemen rondom de Kerst kunnen
ontstaan. Daar gaat het niet om.

De voorzitter: Wilt u nu u vraag
stellen?

De heer Linschoten (WD): Er wordt
in de motie gevraagd om de vervul–
ling van 2000 benoemde formatie–
plaatsen geen doorgang te laten
vinden, los van andere eventualitei–
ten. In het schema van de minister
wordt aangegeven waar die formatie–
plaatsen zich voordoen.

De voorzitter Nu uw vraag!

De heer Linschoten (WD): Is de
minister bereid om die beleidsinten–
sivering terug te nemen?

Minister Dales Over welke beleids–
intensivering heeft u het? Door uw
vele woorden ben ik de draad kwijt.

De heer Linschoten (VVD): U heeft
volgend jaar 2000 formatieplaatsen
extra nodig om de beleidsintensive–
ringen van het kabinet uit te voeren,
Dat blijkt uit uw eigen stukken. In
deze motie wordt gezegd, dat het
scheppen van de personeelsformatie
die daarvoor nodig is, niet door moet
gaan. De simpele vraag is: bent u
bereid om dat toe te zeggen?

Minister Dales: Ik heb al aangege–
ven dat "het niet doorgaan" een
misvatting is. Nu wordt namelijk een
weergave gedaan met aparte
kolommen die de tussentijdse
werkelijkheid niet weergeven. Ik ben
heel graag bereid om nog in 1991 de
totale som van verdere daling en
mcidentele stijging negatief te laten
zijn. Ik wil dat zeer gaarne en daar
gaat het in feite over. Over de
techniek die toegepast zou moeten
worden laat ik mij niet uit. Ik zeg dus
niet dat er van een herschikking of
iets anders sprake moet zijn. Ik ben
niet bereid om nu een toezegging te
doen over het aantal, anders dan
voor een zeer gewenste afloop en
bovendien voor een deel al met
feiten belegd. Dat kan ik niet, omdat
daarvoor nog niet voldoende
gegevens beschikbaar zijn. Wij willen
daar nader over spreken. Ik heb
begrepen dat de indieners van de
motie daarmee op zichzelf kunnen
leven. Ik meen dat daarmee de boel
is afgerond, tenzij ik van de indieners
nog wat anders hoor.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Ik zou van de minister graag een
antwoord krijgen op de vraag van de
heer Van der Vlies. Hij vroeg heel
duidelijk wat er naar het oordeel van
de minister eerst moet zijn: een plan
en daarop gebaseerd een concrete
taakstelling voor het aantal plaatsen
dat moet afvloeien. Naar mijn gevoel
moet er eerst een plan zijn. De
taakstelling moet daarop geënt
worden. Is de minister dat met mij
eens of niet?

Minister Dales Het plan moet
voldoende ver gevorderd zijn om met
succes feitelijk te kunnen starten. Ik
houd het open of nadien aan het plan
verdere invulling moet worden
gegeven. Dat is mijn opvatting.

De heer Paulis (CDA): Ik wil nu echt

tot helderheid komen. Binnen de
formatie voor 1990 zijn er pakweg
6000 a 7000 vacatures bij de
rijksdienst. Daarbinnen kunnen wat
ons betreft beleidsintensiveringen
worden opgevangen. Dat kan niet
daarbuiten. Dat is precies hetgeen
collega Zijlstra heeft gezegd. Als dit
ook de intentie van de minister is, zijn
wij het eens.

Minister Dales: Hoeveel vacatures
waren er?

De heer Paulis (CDA): Zo'n 6000 a
7000.

Minister Dales: Dat zou ik graag
thuis nog even nakijken, anders gaan
wij echt op het hellend vlak. Wij
hebben hedenochtend lang gespro–
ken. Ik had graag de toezegging van
de 2000 gedaan. Laat dat duidelijk
zijn. Ik dien daar echter een onder–
bouwing voor te hebben. Ik heb die
onderbouwing vanochtend niet
geheel kunnen vinden. Voor een
beduidend deel is het wel gelukt Ik
vind het onverantwoord om straks bij
de Kamer te moeten terugkomen met
de mededeling: ik heb het wat te
haastig gezegd; er zijn moeilijkheden.
Dan staat de Kamer voor de keus om
te bepalen of zij die moeilijkheden al
of niet zinning vindt. Wij moeten van
dit soort dingen afkomen. Wij
moeten niet in de Tweede Kamer
beginnen met het inbouwen van
luchtzakken en onaangename
verrassingen in de rijksdienst. Daar
voel ik niets voor.

De heer Paulis (CDA): Ik heb nog
een vraag gesteld over de structurele
ABP-premie, die blijkens de minister
voor een belangrijk gedeelte uit de
schatkist moet worden betaald. Ik
heb gevraagd of het daarbij gaat om
een kabinetsstandpunt.

Minister Dales: De feiten zijn dat de
pensioenpremie door de werkgever
wordt betaald. In die zin gaat het om
de mededeling van een feit. Wij
zullen waarschijnlijk vrij spoedig
beginnen met een werkgroep met
mensen uit het ABP, het ministerie
van Financiën en het ministerie van
Binnenlandse Zaken. Hoe een en
ander eruit zal komen te zien, is
natuurlijk nog onduidehjk Daar heb ik
dan ook geen uitspraak over gedaan.

De heer Paulis (CDA): Wij komen
daarop terug.
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Dales

De voorzitter: De heer Linschoten
heeft nog gevraagd naar het oordeel
van de minister over een motie.

Minister Dales Ik wil de heer
Linschoten graag ter wille zijn Wij
zijn normaal gesproken nooit zo
bokkig tegen elkaar. Het is natuurlijk
uitgesloten dat er op dit ogenblik nog
kabinetsberaad plaatsvindt.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, vanavond
over de ingediende moties te
stemmen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
- het verslag van een monde–

ling overleg over Joegoslavische
arbeidskrachten in de metaal–
sector (21800-XV, nr. 49)

De beraadslagmg wordt geopend.

D

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! In een mondeling overleg
in twee bedrijven hebben wij
uitgebreid over deze problematiek
gesproken. De minister heeft ons niet
kunnen overtuigen van de noodzaak
om buiten de EG te werven, teneinde
te voorzien in vacatures in de
metaalsector, terwijl er in Nederland
nog een werkloosheid van een
onrustbarende omvang is met een
harde kern van langdurig werklozen,
autochtonen en allochtonen. Ook al
speelt er, gezien de krapte aldaar,
een loonopdrijvend effect, het zou
naar mijn idee volstrekt verkeerd zijn
om dat te temperen via de inzet van
in dit geval werknemers uit Joegosla–
vië. Hetware misschien beter
geweest om in zo'n situatie de
minister-president een interview met
Elsevier te geven. Dat tempert het
loonopdrijvende effect wellicht meer
dan dit.

De oorzaak van de problematiek —
wij hebben dit feitelijk vastgesteld
met z'n allen — ligt in slechte
arbeidsomstandigheden en een
beloningsniveau dat voor verbetering
vatbaar is. In Spanje wordt netto
meer verdiend dan hier bruto.
Bovendien is de opleiding een tijd
lang veronachtzaamd. Die moet juist
geïntensiveerd worden; daar wordt
op dit moment dan ook aan gewerkt.
Duidehjk is vast komen te staan dat

tijdelijke tewerkstelling van derden
niet mogelijk is, gezien de WABW.
Daar ging een belangrijk deel van de
discussie over Er kunnen geen
garanties verstrekt worden. Het
verlenen van een uitzonderingsposi–
tie houdt het gevaar van precedent–
werking in. Ik zie de collega-werkge–
vers van de heren uit de metaal al op
de stoep staan bij het ministerie van
Sociale Zaken! Het voeren van een
dergelijk beleid zou ook een zware
wissel trekken op het akkoord dat in
de stichting is overeengekomen met
betrekking tot het plaatsen van
60.000 allochtonen in zo'n vier a vijf
jaar. Ook het NCB en het Landelijk
inspraakorgaan Zuid-Europeanen
hebben zich tot ons gewend om van
deze onzalige gedachte af te komen.
Ik wil derhalve een motie aan de
Kamer voorleggen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het juridisch niet
mogelijk is Joegoslavische arbeids–
krachten een tijdelijke tewerkstel–
lingsvergunning te geven;

van mening, dat bestaande vacatures
in de metaalsector middels een
intensief scholingsprogramma zo
snel mogelijk dienen te worden
vervuld;

verzoekt de regering af te zien van
haar voornemen tewerkstellingsver–
gunnmgen te verlenen aan arbeids–
krachten uit Joegoslavië en te bezien
in hoeverre middels een extra
scholingsinspanning zo spoedig
mogelijk in bestaande vacatures kan
worden voorzien,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Rosen–
möller, Rempt-Halmmans de Jongh
en Schimmel. Naar mij blijkt, wordt
zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 50 (21800-XV).

D
Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (WD): Voorzitter! De WD
blijft juist dankzij twee mondelinge
overleggen tegen het toelaten van
Joegoslaven om het tekort aan

lassers in de metaalbedrijven op te
heffen. Reden daarvoor is onder
meer dat de werkgevers het pro–
bleem deels aan zichzelf te danken
hebben. Ik denk hierbij aan de
slechte arbeidsomstandigheden en
de grote afhankelijkheid van tijdelijke
krachten. Bovendien zijn de lonen
duidelijk lager dan in andere
EG-landen. Er is dus geen animo om
te komen.

Het is juridisch onmogelijk om
Joegoslaven voor beperkte tijd aan te
trekken. Zij kunnen op de arbeids–
markt blijven rondwaren. Het is
moeilijk, het aantal Joegoslaven echt
te beperken. De bedrijven die door
de verdelmg via Deltametaal buiten
de prijzen vallen, kunnen naar de
rechter stappen voor een vergunning.
De VVD zet een vraagteken bij de
hele Deltametaal-constructie. Het zal
bovendien een aanzuigende werking
hebben bij andere bedrijfstakken met
arbeidstekorten. Het toelaten van
Joegoslaven frustreert de werking
van de arbeidsmarkt, ookten aanzien
van allochtonen. De WD vertrouwt
erop dat juist de arbeidsvoorziening–
nieuwe stijl op korte termijn soelaas
kan bieden.

Tot slot wil ik vermelden dat
volgens het Nederlands centrum voor
buitenlanders in Turkije helemaal niet
is geïnformeerd naar wervingsmoge–
lijkheden. Waarwij nog nimmer
antwoord op hebben gekregen, is de
vraag of er huisvesting is geregeld.

D

Mevrouw Schimmel (D66):
Mijnheer de voorzitter! Ook wij
blijven grote moeite houden met de
bereidwilligheid van de minister om
350 tewerkstellingsvergunningen af
te geven voor Joegoslavische
metaalarbeiders. De tripartisering
van de arbeidsvoorzieningsorgani–
satie had en heeft toch vooral tot
doel, het arbeidsmarktbeleid in
Nederland zelf te verbeteren. De inkt
van de wet is nog niet droog, of de
knelpunten worden opgelost door het
werven van buitenlandse werkne–
mers. Dat vinden wij een heel
betreurenswaardige zaak. Niet alleen
is het een precedent voor de sector
als zodanig, maar ook voor de
meuwe sectoren waar zich ook al
knelpunten voordoen, zoals de
zorgsector.

Wij leggen de nadruk op het
activerend arbeidsmarkt– en scho–
lingsbeleid in Nederland. De
afspraken liggen er De metaalsector
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Schimmel

heeft overigens vanaf november
1988 ook zelf goede initiatieven
ontwikkeld. Alleen in het personeels–
beleid van de metaalsector is nog
steeds sprake van een klein contin–
gent vaste krachten en een grote
groep mleenwerkers Door schaarste
op de inleenmarkt lopen de tarieven
omhoog, en dat probleem kan alleen
in de metaalsector zelf worden
opgelost, door in de verhouding
vaste krachten/inleenwerkers
veranderingen aan te brengen. Het
afgeven van tewerkstellingsvergun–
ningen lijkt een voortzetting van een
personeelsbeleid, dat gericht is op
flexibele arbeidscontracten. Het
probleem van de koppelbazen moet
niet via het afgeven van de tewerk–
stellingsvergunningen worden
geregeld, maar door een goed
arbeidsmarkt– en scholmgsbeleid,
een goed personeelsbeleid en een
adequaat controlebeleid.

Het is ook nog onduidelijk, hoeveel
moeite er in de overige lidstaten is
gedaan om arbeidskrachten te
vinden, behalve in Spanje en
Portugal, en daar waren de arbeiders,
onder de geboden condities, niet
bereid om tijdelijk in Nederland te
werken. De landen buiten de EG
kwamen in beeld. Nederland had op
dat moment een informatieplicht aan
de Europese Commissie, maar is die
plicht volgens de brief van het NCB
niet nagekomen. Hoe zit het met het
informeren van de Turkse autoritei–
ten, en met het laatste punt van de
brief van het NCB, namelijk dat er
tegen de Europese Commissie is
gezegd dat er geen aanzuigende
werking zal optreden, omdat het om
illegale in Nederland verblijvende
Joegoslavische werknemers zal
gaan, en niet om werving in Joego–
slavië?

Ook het voornemen om de WABW
te wijzigen, zodat tijdelijke tewerk–
stellingsvergunningen kunnen
worden verleend, kan onze goedkeu–
ring niet wegdragen, omdat onzes
inziens het arbeidsmarkt– en
scholingsbeleid daardoor nog meer
gefrustreerd zal worden, aangezien
het gemakkelijker zal worden om
tewerkstellingsvergunningen af te
geven.

D

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Mijnheer de voorzitter!
In de metaalsector dreigt men orders
te verspelen, omdat de menskracht
ontbreekt om deze op tijd uit te

voeren. Voor deze gespecialiseerde
arbeid ontbreekt aanbod op de
Nederlandse arbeidsmarkt en op de
EG-arbeidsmarkt. Dat ontbreken van
prioriteitgenietend arbeidsaanbod is
aan een veelheid van oorzaken te
wijten, die we uitgebreid de revue
hebben laten passeren in twee
mondelinge overleggen. Duidelijk is
wel dat er voor de werkgevers een
weg uit dit probleem is, namelijk een
beroep te doen op de Wet arbeid
buitenlandse werknemers. Op basis
daarvan moet de minister een
tewerkstellingsvergunning afgeven,
indien geen prioriteitgenietend
aanbod voorhanden is Gelet op de
tekst van de wet, doet de minister in
onze ogen het enig juiste, namelijk
niet zonder meer verlenen van een
vergunning, maar de afgifte daarvan
conditioneren. Dit heeft werkgevers–
en werknemersorganisaties er
inmiddels toe gebracht, afspraken te
maken met betrekking tot werving,
scholing, doorstroming en werkgele–
genheidskansen voor minderheden,
afspraken die als gevolg van een te
kort schietend wettelijk mechanisme
niet volledig door de minister kunnen
worden bewaakt, en dat roept
risico's op.

Dat brengt de CDA-fractie tot de
vraag, wie deze risico's moet dragen.
Wij vrezen dat we, als we die risico's
bij de ondernemers leggen, een
gezonde bedrijfsvoering op het spel
zetten. Vandaar dat wij ertoe zouden
willen overgaan, de minister het
groene licht te geven, omdat de
afspraken die tripartiet zijn gemaakt,
deze stap doen passen in het
activerend arbeidsmarktbeleid van de
regering. Immers, dan is het inlenen
van buitenlands arbeidsaanbod een
tijdelijke maatregel, met zicht op een
structurele aanpak. Vandaar dat de
CDA-fractie in de voorgaande
confrontaties met de minister kritisch
heeft gekeken naar de voorgestelde
constructies Daarbij was de minister
aanvankelijk van plan, een voorgeno–
men contracteertermijn van één jaar
als uitgangspunt te nemen. Dat is
een cruciale termijn, want die maakt
bijvoorbeeld het wervingsverdrag
met Joegoslavië op de arbeidsover–
eenkomsten van toepassmg, en zet in
onze ogen de tijdelijkheid van de
oplossing op de tocht.

In het vervolg van het debat heeft
de minister, in reactie op vragen van
mijn kant, de bereidheid uitgespro–
ken de contractduur onder de termijn
van een jaar te brengen. Als de
minister die bereidheid vandaag

nader kan en wil uitwerken, is voor
ons het probleem van de tijdelijkheid
en dus voor de passendheid in het
activerend arbeidsmarktbeleid
voldoende opgelost. Wij kunnen dan
onder de stringente voorwaarden,
zoals die zijn overeengekomen in de
tripartiete afspraken, instemmen met
het voornernen van de minister.
Collega Spieker zal mede namens mij
een motie op dit punt indienen.

Voorzitter! Het komt de CDA-frac–
tie gewenst voor, dat de Wet arbeid
buitenlandse werknemers zodanig
wordt gewijzigd, dat de afgifte van
tewerkstellingsvergunningen beter
kan worden afgestemd op het
activerend arbeidsmarktbeleid dat
deze regering wil voeren. Ook deze
wens wordt verwoord in de aange–
kondigde motie.

D

De heer Spieker (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! Spanningen op de
arbeidsmarkt zijn er altijd de oorzaak
van geweest dat buitenlandse
werknemers werden aangetrokken.
Dat gaf in perioden van lage
werkloosheid en een ruim aanbod
van banen, geen problemen. Het
werd zelfs positief beoordeeld, want
het was goed voor de economie en
het voorkwam ernstige spanningen
op de arbeidsmarkt.

Voorzitter! Nu is er voldoende
werkgelegenheid, terwijl er toch
sprake is van een hoge werkloosheid.
Desondanks is de minister voorne–
mens 350 Joegoslavische metaalbe–
werkers een tewerkstellingsvergun–
ning te verlenen. Dat doet een beetje
merkwaardig aan. Gelet op de
arbeidsmarkt in het Rijnmondgebied
en ook elders, valt echter te consta–
teren dat er problemen zijn met de
vacaturevervulling in de sector van
de metaal

Dat hoeft echter nog geen reden te
zijn om zonder meer voor de
verzoeken tot het aantrekken van
buitenlandse werknemers te
zwichten. Er moet aan een aantal
voorwaarden worden voldaan. In het
verleden heeft de komst van
buitenlandse werknemers een groot
aantal problemen met zich gebracht.
Die waren vooral het gevolg van
tekortkomingen in de wet. Wij
moeten ervoor zorgen dat dergelijke
problemen zich niet meer voordoen.
De minister heeft hier ook op
gewezen.

De fractie van de PvdA staat een
restrictief toelatingsbeleid voor.
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Spieker

Werving van buitenlandse werkne–
mers moet een hoge uitzondering
zijn. Wij hebben kennis genomen van
de afspraken tussen de werkgevers
in de metaal en de vakbonden. Er zal
een convenant worden opgesteld
waarin onder andere het punt van de
scholing geregeld zal worden. Gelet
op de opstellmg van de vakbeweging
— maar de wil van de werkgevers
moet ook aanwezig zijn - hebben wij
er vertrouwen in dat het geheel tot
een goed einde zal worden gebracht.
Er kunnen nu sluitende afspraken
worden gemaakt. Daarom komen wij
de minister tegemoet in zijn voorne–
men 350 Joegoslavische werkne–
mers te werven. Wij willen daaraan
wel een aantal voorwaarden verbin–
den en daartoe dien ik de volgende
motie in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslagmg,

overwegende, dat bij een restrictief
toelatingsbeleid werving van
buitenlandse werknemers slechts bij
zeer hoge uitzondering kan worden
toegestaan;

van oordeel, dat verlening van
tewerkstellingsvergunningen moet
passen in een activerend arbeids–
marktbeleid;

van oordeel, dat het verlenen van
tewerkstellingsvergunningen beperkt
dient te blijven tot 350 Joegoslavi–
sche werknemers en dat hieraan
geen precedentwerking mag worden
ontleend;

van oordeel, dat de beoogde
vergunning strikt beperkt dient te zijn
tot een halfjaar en hieraan geen
individuele rechten kunnen worden
ontleend tot een blijvende toelating
in Nederland;

dringt er bij de regering op aan, de
Wet arbeid buitenlandse werknemers
zodanig aan te passen dat werving
van nieuwe buitenlanders zoveel
mogelijk wordt uitgesloten;

nodigt de regering uit met spoed
dienaangaande een voorstel tot
wijziging van de wet bij de Kamer in
te dienen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Spieker en
Soutendijk-van Appeldoorn. Naar mij
blijkt, wordt zij voldoende onder–
steund.

Zijkrijgtnr. 51 (21800-XV).

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Hoe sneller je praat, des te sneller de
draai gevonden wordt. Maar mijn
vraag is de volgende. De heer
Spieker zegt dat er een sluitende
afspraak gemaakt moet worden en
dat herhaling van zetten niet mag
voorkomen. Als daar nu geen sprake
van kan zijn volgens de in de wet
gemaakte afspraken, hoe moet ik dan
deze motie interpreteren? Gisteren
zei een vertegenwoordiger van de
PvdA in het mondeling overleg dat
het stichtingsakkoord over 60.000
arbeidsplaatsen voor allochtonen
strijdig is met de wet. Hoe kijkt de
heer Spieker daar tegenaan?

De heer Spieker (PvdA) Het gaat
erom dat met werknemers van
Joegoslavische bedrijven arbeidscon–
tracten worden afgesloten voor
beperkte duur. Wij denken dan aan
een halfjaar. Bij strikte toepassing
van de regels dienen deze mensen na
dat half jaar het land weer te verlaten.
Vervolgens zal de heer Rosenmöller
stellen dat de wet die mensen de
mogelijkheid biedt hier te blijven als
zij tijdig een nieuw contract sluiten.
Het is de bedoeling, dat voorkomen
wordt dat een nieuw contract wordt
gesloten In ieder geval kan dat niet
gebeuren bij de werkgevers die het
convenant hebben ondertekend. Ik
moet in alle eerlijkheid toegeven dat
dat een klein probleem is, maar wij
vertrouwen erop dat er bij de
afspraken die gemaakt worden
gehandeld wordt volgens de
bedoeling van de motie. Ik heb
tijdens het mondeling overleg
begrepen dat de minister er ook zo
over denkt.

Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (WD): Voorzitter! Toonde de
minister overtuigingskracht tijdens de
mondelinge overleggen, die vier uur
lang hebben geduurd toen het ging
om het tijdelijk verblijf van Joegosla–
ven? Hij verklaarde dat steeds in
strijd met de wet, welke oplossing wij
ook gaven. Dat geldt ook voor uw
voorbeeld, waarbij met een Joegosla–
visch uitzendbureau een contract
wordt afgesloten. Dan kan ook niet
gegarandeerd worden dat ze naar
huis teruggaan. Waar blijft u dan met

uw verhaal? Die sluizen blijven net zo
lang open als de eerste keer toen u
zo kritisch was.

De heer Spieker (PvdA): Nee, die
sluizen blijven niet net zo lang open.
Als wij absoluut geen voorwaarden
zouden stellen, stonden de sluizen
wagenwijd open Het is juist de
bedoeling dat, als er tot werving
wordt overgegaan, aan de voorwaar–
den die in de motie zijn opgenomen
wordt voldaan. Wij moeten niet
vergeten dat er een convenant wordt
gesloten tussen partijen die op de
arbeidsmarkt opereren In dat
convenant ligt besloten dat degene
die de aanvraag tot een tewerkstel–
lingsvergunning indient, daarmee het
convenant onderschrijft.

D

Minister De Vries: Voorzitter! Ik wil
niet verhelen dat op dit onderwerp
sprake is geweest van een moeilijke
afweging. Er was hier geen sprake
van een situatie, waarin gekozen kon
worden tussen een goede en een
slechte beslissing; er was sprake van
een situatie waarin gekozen moest
worden voor het minste van twee
kwaden. Die discussie hebben wij
ook een paar uur lang in twee
mondelinge overleggen gevoerd,
waarin wij openhartig met elkaar van
gedachten hebben gewisseld over de
voor– en nadelen van deze afweging.
Naar aanleiding van het laatst
gehouden mondeling overleg geef ik
additionele informatie aan de Kamer
ten aanzien van de uiteindelijk
gekozen constructie. Het gaat dan
met name om de wijze waarop
voldaan kan worden aan de voor–
waarden die voor mij onlosmakelijk
met een toestemming tot een
dergelijke vergunningverlening zijn
verbonden. Ik noemde die voorwaar–
den al in mijn brief van 10 december.
Het gaat daarbij met name om vier
punten. In de eerste plaats moet de
fraudegevoeligheid zo klein mogelijk
zijn. In de tweede plaats dient de
kans op terugkeer van degenen die
een tijdelijke tewerkstellingsvergun–
ning kregen, zo groot mogelijk te zijn.
Ik zeg dus niet: absoluut gegaran–
deerd, want wij weten dat dat niet
kan. Ik verzet mij echter ook vandaag
weer tegen interpretaties alsof het
onmogelijk zijn van een absolute
garantie, tevens zou impliceren dat
er geen zeer grote kans gecreëerd
kan worden door het maken van een
goed pakket van afspraken. In de
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derde plaats dienen belastingen en
sociale premies conform Nederland–
se regelgeving afgedragen te
worden. In de vierde plaats dient de
administratieve vormgeving zodanig
te zijn, dat te allen tijde bekend is op
welke locatie de werknemers actief
zijn.

Naar aanleiding van het mondeling
overleg op 11 december is opnieuw
overleg gevoerd met de partijen in
het Rijnmondgebied die bij dit
convenant en bij dit pakket van
afspraken betrokken zijn: de sociale
partners, de Vereniging FME, de
industriebonden CNV en FNV, de
arbeidsvoorzieningsorganisatie en
Deltametaal. Ik kan u meedelen dat
de door mij voorziene nadere
uitwerking ook de instemming van
die partijen heeft. Dat is relevant, ook
als het om de overwegingen gaat die
zijn genoemd in de motie van de heer
Spieker en mevrouw Soutendijk.
Daarin wordt aangedrongen op een
constructie waarbij na een halfjaar
geen blijvende toelating in Nederland
zai volgen.

Voorzitter! Welke constructie is
uiteindelijk uit de bus gekomen? Dat
is de volgende. Door de Stichting
uitzendbureau Deltametaal, de SUD,
zullen de niet-EG-werknemers in
dienst genomen worden voor een
periode van maximaal een halfjaar.
Zij zullen dan ook maximaal voor een
periode van een halfjaar worden
uitgezonden door die uitzendpoot
van Deltametaal. Verlenging van de
tewerkstelling is niet mogelijk. De
werknemers krijgen een tijdelijk
contract voor — zoals ik al zei — een
halfjaar. Daarnaast blijven zij in die
periode tevens in dienst van het
Joegoslavische bedrijf, maar de uit
het Joegoslavische arbeidscontract
voortvloeiende verplichtingen
worden gedurende de periode van
tewerkstelling in Nederland opge–
schort. In feite wordt dat arbeidscon–
tract dus voor een halfjaar "op sterk
water gezet". Na een halfjaar
herleeft dat Joegoslavische dienst–
verband. Dit houdt in dat het
contract met Deltametaal afloopt en
het Joegoslavische dienstverband
herleeft. Betrokkenen treden dan
feitelijk opnieuw in dienst van het
Joegoslavische staatsbedrijf.

Voorzitter! Wij zijn van mening dat
daarmee optimale waarborgen
worden gecreëerd om ook feitelijk te
bereiken dat de 350 Joegoslaven na
dat halfjaar teruggaan naar hun
oorspronkelijke werkgever, die deze
mensen dan wellicht elders op de

wereld inzet. Het gaat hier immers
om mensen die gewend zijn om van
het ene land naar het andere land te
gaan om dit soort tijdelijke werk–
zaamheden te verrichten en die na
een halfjaar teruggaan naar hun
oorspronkelijke werkgever, waarvoor
zij dan opnieuw werkzaamheden
gaan verrichten.

Voorzitter! Op deze manier wordt
ook gewaarborgd dat Nederlandse
sociale-zekerheidspremies en
belastingen zullen worden afgedra–
gen. De SUD werft dus ook niet zelf
de niet-EG-werknemers, maar maakt
daarover afspraken met het Joego–
slavische bedrijf waarop ik zojuist
doelde.

Ik kom op de opleidingsplannen,
een element van het activerend
arbeidsmarktbeleid.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! Ik heb toch een beetje het
idee dat er nu een konijn uit de hoed
wordt getoverd. In het mondeling
overleg hebben wij hier twee keer
uitgebreid over gesproken. Nu komt
er nieuwe constructie. Dit hoor ik nu
voor het eerst. In een debat als dit
ligt het toch niet echt voor de hand
dat wij ons oordeel nu moeten
baseren op een nieuwe situatie.
Hierover heb ik toch twee vragen aan
de minister. Is dit nu iets waarvan hij
zegt dat het na een halfjaar afgelo–
pen kan zijn? En hoe verhoudt zich dit
dan tot de wettelijke regelingen?
Voor mij is dit dan toch in laatste
instantie bepalend.

Minister De Vries: Voorzitter! Er
wordt een contract afgesloten voor
een halfjaar met betrekking tot deze
groep van 350 niet-EG-werknemers.
Daarnaast zal een tewerkstellingsver–
gunning op basis van de WABW
worden afgegeven aan de inlenende
werkgever. Die vergunning kan ik niet
beperken tot die periode van een
halfjaar. Wat ik op deze manier wel
kan bereiken, is dat deze groep van
350 werknemers na dat halfjaar weer
uit Nederland vertrekt. Dat betekent
dus dat die werkgever die de
vergunning heeft, na een halfjaar die
werknemers kwijt is. Deze groep gaat
immers na een halfjaar terug naar
Joegoslavië.

Gedurende de periode van het
halfjaar zullen wij dus via het
activerend arbeidsmarktbeleid
proberen, zoveel mogelijk mensen in
Nederland te kwalificeren. Daarnaast
zullen wij blijven bekijken of er
bijvoorbeeld in landen als Spanje een

prioriteitgenietend aanbod is. Het is
bekend dat er contacten met Spanje
zijn. Ik heb ook indicaties dat er uit
een land als Spanje de komende
maanden wel wat aanbod te
verwachten is. Wij hopen dus dat op
die manier ook over een halfjaar de
arbeidsmarksituatie zo is dat de
bedoelde vergunningen niet langer
noodzakelijk zijn.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Hoe kan de minister dan controleren
of mensen dat doen? Hoe kan hij grip
houden op de niet daaraan gebonden
werkgever?

Minister De Vries: Ik heb gezegd dat
de vergunning geldt voor dat halfjaar.
Het lijkt mij dat ik een constructie
heb geschetst die er in ieder geval
optimale waarborgen voor biedt dat
deze groep van 350 mensen na dat
halfjaar weer uit Nederland vertrekt.
Die mensen zijn er dan eenvoudig
niet. Wij willen dus proberen, zoveel
mogelijk energie te investeren in een
beleid waardoor voor de vnjkomende
vacatures èn Nederlands aanbod
beschikbaar komt èn, voor zover dat
in onvoldoende mate het geval is,
mensen uit EG-landen, inclusief
Spanje, beschikbaar komen. Dat
betekent dus dat die operaties goed
op elkaar afgestemd moeten worden.
Nogmaals, daarmee wordt niet de
harde garantie geboden die de
Kamer kennelijk noodzakelijk acht.
Wij maken echter pakketafspraken
met de sociale partners in dat
gebied Het zojuist door mij genoem–
de is daar een onderdeel van. De
werkgevers, de vakbonden en het
RBA voelen zich daar allemaal aan
gebonden en dat geldt ook voor de
afspraken — en ik vind dat een heel
belangrijk element — over het
activerend arbeidsmarktbeleid. Als je
er geen vertrouwen in hebt dat die
partijen gemotiveerd zullen zijn om
die afspraken na te komen, dan moet
je inderdaad zeggen dat zelfs dit
onvoldoende zekerheid biedt. Dat
erken ik.

Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (WD): Voorzitter! Zo'n
convenant lijkt mij toch op z'n minst
in strijd met de letter en de geest van
de wet. Een– en andermaal hebben
wij tijdens het mondeling overleg
allerlei constructies aangedragen
inzake tijdelijkheid. leder keer zei de
minister dat het onmogelijk was in
verband met het verdrag en deze
wet. Nu kan het plotseling wel. Hoe
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kan hij nu zeggen dat werkgevers
gebonden zullen zijn aan een
convenant met een werkgeversorga–
nisatie en het RBA? Daar is een
individuele werkgever toch niet aan
gebonden?

Minister De Vries: Het gaat hierbij
— en dat heb ik al eerder gezegd —
om een aantal bedrijven dat betrok–
ken is bij de opzet van deze operatie
en dat verplichtingen is aangegaan in
het kader van dit pakket van afspra–
ken. Je mag aannemen dat de
mdividuele bednjven op grond van
zo'n pakket afspraken, zelfs als het
niet keihard juridisch afdwingbaar is,
toch zoveel fatsoen hebben dat zij
die afspraken zullen nakomen.
Overigens heb ik zojuist een verkeer–
de mededeling gedaan. Die tewerk–
stellmgsvergunmng aan de individue–
le werkgever op basis van de WABW
kan wel beperkt worden tot een
halfjaar. Na dat halfjaar moet
opnieuw worden bezien of er dan
prioriteitgenietend aanbod is.

Mevrouw Schimmel (D66): Op
basis van welk artikel van de wet is
dat? In het mondeling overleg
hebben wij alleen maar gehoord dat
het op basis van de WABW niet kan.
Dat staat in artikel 6, lid 2. Volgens
het KB kan het niet. Ik begrijp niet
waar die nieuwe informatie vandaan
komt.

Minister De Vries: Ik zal op die
vraag in tweede termijn antwoord
geven, want ik heb het wetboek ook
niet bij mij. Het zijn mijn deskundigen
die mij daarover informeren. Ik moet
er dus van uitgaan dat dat het geval
is. In tweede termijn kan ik u er
ongetwijfeld nadere informatie over
geven.

Mevrouw Schimmel (D66): Het gaat
over tewerkstellmgsvergunnmgen die
aan de werkgever worden verleend,
maar volgens artikel 5 van de wet
worden ze ook aan de werknemer
verleend. U zegt dat een arbeidscon–
tract voor een halfjaar kan worden
verleend aan de werknemer. Hoe
staat het met die vergunning?

Minister De Vries: Ik kan deze vraag
even niet helemaal plaatsen,
voorzitter. Er wordt een vergunning
gevraagd op grond van de wet door
de werkgever.

Mevrouw Schimmel (D66): In artikel
5 staat "en aan de vreemdeling".

Minister De Vries: Ja, maar het is
primair de werkgever die dat verzoek
moet doen.

Mevrouw Rempt Halmmans de
Jongh (WD): Zij moeten beiden een
vergunning vragen. Ik ken het bijna
uit m'n hoofd. Wij hebben echt zo
geprobeerd in alle welwillendheid
oplossingen te vinden, maar alles wat
wij aandroegen kon niet. Tijdelijk–
heid? Nee, kan niet. Garanties? Niks
ervan. En nu kan het plotseling wel
Je wordt hier genomen waar je zelf
bij staat!

Minister De Vries: Nee, voorzitter,
dat is niet het geval. Het gaat om de
enige extra waarborg die hier
gecreëerd is ten opzichte van
eerdere constructies. In deze situatie
wordt het dienstverband dat deze
werknemers nu hebben met het
Joegoslavische staatsbedrijf voor een
halfjaar opgeschort Na een halfjaar
moet men als het ware kiezen of men
gebruik wil maken van de mogelijk–
heid om weer in dienst te treden bij
de oorspronkelijke werkgever. Dat is
een nieuw element vergeleken met
onze eerste discussie. Ik verwacht
daarvan dat daarin ingebouwd zit een
stevige stimulans om gebruik te
maken van de mogelijkheid om terug
te keren in het oorspronkelijke
dienstverband.

Voorzitter: Franssen

Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (WD): Met wie wordt dit
dienstverband dan opgezet? Het
dienstverband met de Joegoslavi–
sche organisatie wordt opgeschort.
Hoe moeten wij dat juridisch zien?
Wel in dienst? Niet in dienst? Nee,
het dienstverband wordt opgeschort.
Bij wie zijn zij dan in dienst? Bij
Deltametaal?

Minister De Vries: Zij zijn inderdaad
in dat halfjaar in dienst van Deltame–
taal. Deltametaal leent uit. Nu moet u
niet kijken alsof dat nieuw is, want
dat is een element dat wij al bij de
allereerste gelegenheid in het
mondeling overleg als constructie
hebben voorgelegd.

Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (WD): Deltametaal is de
werkgever niet. De werkgever krijgt
de vergunning. En dan zijn zij in
dienst van Deltametaal?

Minister De Vries: Zij zijn in dienst

van Deltametaal en Deltametaal leent
uit aan een werkgever die een
vergunning heeft gekregen om de
betrokken werknemer vanuit een
niet-EG-land gedurende een halfjaar
in dienst te hebben.

Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (WD): De vraag is of deze
constructie wel binnen de wet valt,
want daarin hebben wij het niet over
uitleenbedrijven. Daarin hebben wij
het over een werkgever en een
werknemer. De werknemer moet in
dienst zijn van de werkgever. Hij kan
dus niet in dienst zijn van Deltame–
taal.

Minister De Vries: Mevrouw Rempt,
wij hebben deze constructies echt in
het eerdere mondelmg overleg
uitgebreid doorgeëxerceerd. Wij
hebben toen met elkaar de conclusie
getrokken dat dit de juiste construc–
tie was. Men treedt in dienst van
Deltametaal, maar betrokkene wordt
uitgeleend aan een bedrijf dat heeft
aangetoond geen prioriteitgenietend
aanbod binnen de EG te kunnen
vinden.

Ter afsluiting zou ik er nog eens de
nadruk op willen leggen, dat het in
feite, zoals ik aan het begin al zei, om
een moeilijke afweging gaat. Een
heel substantieel element in het
pakket en in de afweging is steeds
voor mij geweest, dat de betrokken
werkgevers in het gebied verplichtin–
gen op zich nemen om in de sfeer
van het activerend arbeidsmarktbe–
leid en in de sfeer van scholing
inspanningen op zich te nemen die
ertoe kunnen leiden, dat de knelpun–
ten op de arbeidsmarkt worden
opgeruimd en in de toekomst het
werk kan worden gedaan door in
Nederland opgeleide mensen Ik
denk niet dat dit op gespannen voet
staat met het minderhedenbeleid,
zoals dat eerder deze week in de
Kamer aan de orde is geweest. Het
ligt juist in het verlengde daarvan.
Het past daar goed in. Binnen het
kader van dit pakket van afspraken
zal juist mensen in die groepen
betere kansen worden gegeven op
scholing en op een duurzame plaats
op de Nederlandse arbeldsmarkt.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! Er zijn nog twee moties
ingediend!

Minister De Vries: Dat is juist. In de
motie van de heer Rosenmöller,
mevrouw Rempt en mevrouw
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Schimmel wordt de regering
verzocht, af te zien van het voorne–
men om een tewerkstellingsvergun–
ning te verlenen. Het zal duidelijk zijn
dat ik de Kamer die motie ontraad,
want zij staat haaks op de strekking
van het betoog dat ik heb gehouden.

De motie van de heer Spieker en
mevrouw Soutendijk sluit naar mijn
mening goed aan bij de intenties van
het pakket afspraken zoals wij die
hebben willen maken. Daar heb ik
dus geen moeite mee.

De voorzitter Ik stel voor, de
spreektijd in tweede termijn te
bepalen op één minuut.

Daartoe wordt besloten.

D

De heer Rosentnöller (Groen Links):
Voorzitter! De ogen rollen toch een
beetje uit mijn hoofd als ik vandaag
de discussie in derde termijn over dit
onderwerp volg! Wat wij hier doen is
de wet op een zodanig kromme
manier interpreteren, dat wij op een
bepaalde manier moeten honoreren
dat vacatures die niet vervuld zijn als
gevolg van gebrekkige opleiding,
slechte arbeidsomstandigheden en
matige beloning nu door derden
worden vervuld, in een situatie in
Nederland met veel autochtone en
allochtone werklozen. Dat is een
slechte zaak. Het is een honorering
van een slecht werkgeversbeleid in
die sector.

Naar aanleiding van hetgeen de
minister heeft gezegd over de motie
van de heer Spieker en mevrouw
Soutendijk merk ik op, dat de PvdA
een ontzettend snelle bocht heeft
gemaakt. Ik vind dat onvoorstelbaar,
gelet op haar bijdrage in het
mondeling overleg. Dat de minister
geen moeite heeft met het oordeel
dat er geen precedentwerking mag
worden verleend aan dit verschijnsel
verbaast mij. Dat het beperkt dient te
blijven tot 350 Joegoslavische
werknemers is ook iets anders dan hij
in het mondeling overleg heeft
gezegd Ik vraag mij af hoe hij dat
hard wil maken. Wat dat betreft, lijkt
de motie mij absoluut onuitvoerbaar.
Ik verzoek de collega's, nog eens
kritisch en zorgvuldig te kijken naar
de motie die ik in eerste termijn heb
ingediend, want daarin staat naar
mijn idee de strekking naar letter en
geest van onze discussies tijdens het
eerste en tweede mondeling overleg.

D

Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (WD): Voorzitter! Ook ik
maak ernstig bezwaar tegen de gang
van zaken. Wij hebben allerlei
oplossingen aangedragen. Niets kon.
ledere keer was het "nee, het kan
niet", "het is tegen de wet" en weet
ik wat allemaal meer. Plotseling is er
een oplossing. Ik meen dat wij op z'n
minst hadden mogen vragen dat er
een brief aan de Kamer was geschre–
ven. Daarin had kunnen staan dat
men nog wat had en dat de kamerle–
den daar nog eens naar moesten
kijken voor de twee minuten dat zij
nog iets mochten melden.

Het is mij echt een raadsel
waardoor de vele juridische bezwa–
ren, die ook door de collega's zijn
aangedragen en die nog zwaarder
waren dan de onze, ineens zijn
verdwenen met een merkwaardige
constructie, die naar mijn smaak nog
steeds in strijd is met de geest en de
letter van de wet. Misschien kan de
tewerkstellingsvergunning ingekort
worden, maar de minister kan naar
mijn mening geen paal en perk
stellen aan de verblijfsvergunning. Ik
vind dat het eigenlijk niet kan dat de
regering plotseling bij het afwerken
van een mondeling overleg met
nieuwe, zogenaamde oplossingen
komt.

D

Mevrouw Schimmel (D66):
Mijnheer de voorzitter! Ook ik hoor
graag een nadere toelichting waarom
het nu ineens wel mogelijk is, op
basis van de Wet arbeid buitenlandse
werknemers, dat die tewerkstellings–
vergunning aan een tijdsduur
gebonden is. Uit het mondeling
overleg was gebleken dat dit niet het
geval was. Ik ben ook heel bang dat
dit zal leiden tot een precedentwer–
king voor andere bedrijven in
dezelfde sector en voor bedrijven in
andere sectoren. Ik denk daarbij aan
de zorgsector Bij ons blijven er dus
veel vragen bestaan. En het meest
opvallende is toch dat nu ineens als
een aap uit de mouw komt dat het
wel kan.

D

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Mijnheer de voorzitter!
Voor de CDA-fractie is steeds
cruciaal geweest dat de afspraken
die zijn gemaakt, het voornemen van

de minister passend maken in het
activerend arbeidsmarktbeleid dat hij
zich voorstelt. Wij hebben steeds
moeten vaststellen — wij hebben dat
in het mondeling overleg geconsta–
teerd — dat het juridisch niet
helemaal waterdicht te maken is. De
afspraken die nu zijn gemaakt over
de limitering van de contracten tot
zes maanden, garanderen en bieden
in elk geval meer zicht op de
tijdelijkheid. lemand die hier zes
maanden verblijft, zal hier minder
snel willen blijven dan iemand die
hier een jaar verblijft. Vandaar dat
deze constructie meer in onze iijn ligt
dan de constructie die de minister
zich eerder had voorgenomen.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Kende u deze constructie, die de
minister nu de Kamer doet toeko–
men?

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Nee Zoals u zich zult
herinneren, heb ik in het vorige
mondeling overleg aan de minister
gevraagd of het mogelijk was, eens
te kijken naar constructies die minder
dan een jaar omvatten. De minister
heeft daar toen niet op gereageerd,
maar in zijn schrijven heeft hij
indertijd aangegeven dat hij nog eens
naar die administratieve constructie
wilde kijken. En daarvan maakte deel
uit het arbeidscontract dat nu wordt
beperkt tot die zes maanden. Daarom
hebben wij in het mondeling overleg
de minister min of meer uitgenodigd
om daar nog eens naar te kijken. De
minister doet nu een voorstel voor
een variant die is beperkt tot zes
maanden, waarvan ik constateer dat
een arbeidsovereenkomst voor zes
maanden meer zicht biedt op de
terugkeer en de tijdelijkheid dan een
contract voor een jaar, omdat
integratie en allerlei andere proble–
men, zoals gezinshereniging, in dat
geval niet aan de orde zijn. Vandaar
mijn instemming met deze construc–
tie.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Dat is een heel lang antwoord op een
heel korte vraag. Ik herinner mij wel
uw vraag in het mondeling overleg.
Mijn vraag was of u eerder op de
hoogte was van hetgeen de minister
nu de Kamer doet toekomen. Mijn
interpretatie van uw antwoord is dat
u dat voor vanmiddag niet wist.

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Ik heb gevraagd om
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Soutendijk-van Appeldoorn

een constructie voor minder dan een
jaar. En die heeft de minister
vanmiddag voorgelegd.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Ik heb gesproken over een konijn dat
door de minister uit de hoed werd
getoverd. Ik vraag of u dat ook vindt.
Of vindt u het heel redelijk dat de
minister in dit debat met een nieuw
voorstel komt, waarvan u al dan niet
op de hoogte was? Ik was er niet van
op de hoogte. Was u daarvan op de
hoogte?

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Wij hebben in het
mondeling overleg de minister
uitgenodigd om nog eens naar die
administratieve constructie te kijken.
Dan mag je toch verwachten, als de
minister ernaar kijkt, dat hij dat
zodanig doet dat het mogelijk is dat
die administratieve constructie nog
eens aan wijziging onderhevig wordt
gemaakt, zoals in het vorige schrijven
van de minister is aangekondigd.

Mevrouw Rempt Halmmans de
Jongh (WD): Ik denk dat de collega
bedoelt te vragen of u voorinformatie
had. Dat is iets scherper geformu–
leerd.

Ik begrijp echter niet goed dat u nu
ineens die Deltametaal-constructie
zo mooi vindt. Ik meen dat u daar
nogal fundamentele bezwaren tegen
had in het mondeling overleg.

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Nee, ik heb bezwaar
gehad tegen de constructie van een
jaar. Die constructie van een jaar
roept namelijk allerlei gevaren voor
de tijdelijkheid in het leven. Voor het
overige heb ik vraagtekens geplaatst
bij de verschillende constructies die
de minister tot nu toe de revue heeft
laten passeren. Ik kan op dit moment
niet tot de laatste komma beoordelen
wat deze constructie, die de minister
nu voorlegt, inhoudt. Ik constateer
alleen dat hij voornemens is, in
afwijking van zijn eerdere voorne–
mens de arbeidsovereenkomst die
wordt aangegaan, te beperken tot
zes maanden. Dat is voor mij een
betere garantie voor de tijdelijkheid
dan een jaar, omdat aan een jaar
allerlei consequenties zijn verbonden,
zoals wij in het mondeling overleg de
revue hebben laten passeren. Dat is
niet het geval bij zes maanden.
Daarom vind ik deze constructie
meer passen bij hetgeen wij daarover

gezegd hebben dan de vorige
constructies die de minister heeft
voorgesteld.

D
De heer Spieker (PvdA): Voorzitter!
Met het indienen van de motie geven
wij de minister de ruimte om een
aantal tewerkstellingsvergunningen
te doen verlenen. De minister heeft
de motie min of meer omarmd, maar
hij moet wel beseffen dat ook
uitvoering dient te worden gegeven
aan de motie en dat de vergunningen
alleen verleend kunnen worden
wanneer dat binnen de gestelde
voorwaarden geschiedt. Dat moet de
minister zich heel goed realiseren
Als de minister ook maar enig
moment denkt dat hij daaraan niet
kan voldoen en de motie derhalve
niet kan uitvoeren - naar het zich
laat aanzien, zal zij worden aangeno–
men —, moet de minister zich wel
twee keer achter zijn oren krabben,
wil hij een vergunning verlenen. Dat
recht behoudt hij altijd, maar hier is
het de bedoeling dat de minister in
zo'n situatie de vergunning niet kan
verlenen. Dat ligt in de motie
opgesloten.

Wat betreft de administratieve
constructie — eerst wel Deltametaal,
later weer niet — merk ik het
volgende op. De wet biedt inderdaad
de mogelijkheid om de constructie,
zoals de minister die voorstelt, toe te
passen. Daarbij wordt eerst door de
werkgever een tewerkstellingsver–
gunning aangevraagd; vervolgens
vindt detachering of indiensttreding
bij Deltametaal plaats. Dat is een
constructie die in het kader van de
wet mogelijk is.

Nog één vraag, voorzitter. Hoe
denkt de minister, nu de constructie
van Deltametaal is bedacht, om te
gaan met de vergunningenlimieten?
Daarbij is immers ook sprake van een
bepaalde voorwaarde in de zin van
een beperking aan het inlenen van
buitenlandse arbeidskrachten. Ik zou
daarop graag het antwoord van de
minister vernemen.

D

Minister De Vries: Voorzitter! Eerst
ga ik even in op de hoofdzaak die
hier vanmiddag aan de orde is. Ik
verzet mij tegen opmerkingen van de
geachte afgevaardigden de heer
Rosenmöller en mevrouw Rempt,
ertoe strekkende dat hier sprake zou

zijn van een konijn dat plotseling uit
de hoge hoed is getoverd

Deze constructie van Deltametaai
is een constructie die ik in het eerste
mondeling overleg met de Kamer op
tafel heb gelegd. Toen waren er
bezwaren die zich met name
toespitsten op het punt van de
verlenging met een halfjaar en de
consequenties die dat zou kunnen
hebben, op basis van een overeen–
komst met Joegoslavie, voor de
aanspraken op een verblijfsduur in
Nederland daarna. Dat punt —
mevrouw Soutendijk heeft erop
gewezen — heeft in de betreffende
MO-bijeenkomsten een nogal
belangnjke rol gespeeld Dat heeft
geleid tot de vraag of het niet
mogelijk is om tot een verdere
inkorting van die periode te komen.
De vraag, dus, om een constructie te
zoeken, waarbij als het ware
voorkomen zou kunnen worden dat
er na dat halfjaar een verlenging zou
worden aangevraagd van het verblijf
Dat heeft ons inderdaad gebracht op
deze constructie Ik denk niet dat
deze constructie in andere opzichten
afwijkt van wat wij eerder hier op
tafel gelegd hebben. Er is nu alleen
de afspraak dat dit voor een halfjaar
duurt, in combinatie met de afspraak
dat na dat half jaar deze werknemers
opnieuw in dienst kunnen treden van
het Joegoslavische staatsbedrijf,
waarbij zij voorheen ook in dienst
waren. Wij verwachten dat daarvan
een extra waarborg zal uitgaan, dat
men van die mogelijkheid ook
inderdaad gebruik maakt. Ik meende
daarmee niet een konijn uit de hoge
hoed te toveren, maar ik meende
daarmee tegemoet te komen aan
wensen die breed in deze Kamer
leefden.

Als ik het goed zie, voorzitter, is
dat het enige nieuwe element dat
vandaag toegevoegd is. Het verbaast
mij dan ook nogal dat de geachte
afgevaardigden het nu zo voorstellen,
alsof het iets geheel nieuws zou zijn.
Dat kan men toch niet oprecht
menen, zo denk ik.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! Het hoort toch bij het
goede verkeer in dit huis — voor
zover ik dat in het afgelopen jaar heb
meegemaakt — dat bewindslieden
zeer goed in staat zijn om nieuwe
voorstellen zelfs een uur van tevoren
even schriftelijk aan de Kamer te
doen toekomen, wanneer er sprake is
van een afsluitend debat over een
onderwerp dat juridische merites
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heeft. Ik handhaaf dan ook mijn
vergelijking met het konljn en de
hoge hoed.

Minister De Vries: Dan bied ik op
dat punt mijn excuses aan, voorzitter.
Ik meende dat dit niet zo'n essentiele
afwijking was ten opzichte van een
eerdere juridische constructie, dat
dat nodig was. Het was alleen een
verder insnoeren van de constructie,
in de geest zoals door verschillende
woordvoerders in de Kamer bepleit.
Dat is ook het hoofdpunt uit deze
tweede termijn.

In de richting van de heer Spieker
merk ik op dat ik terdege kennis heb
genomen van de overwegingen en de
oordelen, zoals in de door hem en
mevrouw Soutendijk mgediende
motie gepresenteerd. De tewerkstel–
lingsvergunningen vormen een zeer
hoge uitzondering. Dat onderschrijf
ik. Dat signaal is ook duidelijk door
de Kamer afgegeven, beide keren
toen hierover mondeling overleg is
gevoerd en ook vandaag weer. De
Kamer is van oordeel dat dit soort
vergunningen buitengewoon
restrictief bekeken moet worden. Er
moet bij zeer hoge uitzondering
sprake van zijn. Dat is ook een
signaal naar het CBA, dat vanaf 1
januari die verantwoordelijkheid zal
dragen.

Een ander punt is dat het moet
passen in een activerend arbeids–
marktbeleid. Daarover hebben wij
een– en andermaal gesproken. Ik
denk dat aan die voorwaarde is
voldaan Het mag geen precedent–
werking hebben. Daarop is ook het
pakket van afspraken gericht, in
combinatie met de inspanning om te
bezien of uit andere EG-landen
vervangend aanbod te werven is. Ook
na de periode van een halfjaar
moeten de plaatsen bezet kunnen
worden.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Tijdens het laatste mondeling overleg
heeft de minister gezegd dat hij, als
er sprake is van inbedding in een
vergelijkbaar pakket, een zelfde
beleid zal hanteren op het moment
dat andere werkgevers zich bij hem
melden. In de motie staat: geen
precedentwerking. Het dient beperkt
te blijven tot 350 Joegoslavische
werknemers. Dat is materieel anders.
Ik wil daarover een volstrekt helder
antwoord van de minister hebben.

Minister De Vries: De hele context
waarin het nu gebeurt, maakt het een

uitzonderlijke gebeurtenis. Een
vergelijkbaar pakket van afspraken
zal dus ook een zeer hoge uitzonde–
ring zijn. Een vergelijkbare situatie zal
zich niet snel voordoen.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Mag ik aan de indiener vragen of hij
met die interpretatie kan leven? Dat
is niet wat in de motie staat.

Minister De Vries: Er staat: een zeer
hoge uitzondering.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Ja, met betrekking tot het toelatings–
beleid. In het tweede oordeel staat
echter dat het beperkt dient te blijven
tot 350 Joegoslavische werknemers
en dat hieraan geen precedentwer–
king mag worden ontleend. Daarzit
toch geen woord Joegoslavisch bij!

Minister De Vries: Het betekent dat
aan deze beslissing geen argument
kan worden ontleend om te zeggen
wij hebben het toen zo gedaan, dit is
een soort automatisme en wij doen
het dus weer. Neen, er zal opnieuw
een heel zware afweging gemaakt
moeten worden als zo'n beslissing
voorligt. Je kunt niet zeggen dat is in
december zo even beslist, daarom is
het pad geëffend voor een X aantal
andere beslissingen. Zo gaat het niet.

Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (WD): Ik vraag mij toch af of
de rechter iets te maken heeft met
zo'n motie. Het is een precedent, hoe
je het ook wendt of keert. Ik denk dat
elke werkgever naar de rechter kan
gaan met de mededeling: ik verkeer
in precies dezelfde omstandigheden
als deze metaalwerkgevers, geeft u
mij maar een vergunning.

Minister De Vries: Het is een
beleidsbeslissing, voorzitter. Een
beleidsbeslissing die een zeer zware
afweging vergt, zal elke keer opnieuw
genomen moeten worden. Natuurlijk
kan iemand naar een rechter gaan.
Dat ontken ik niet. Dat betekent
echter niet dat dit als een precedent
gaat werken

De heer Spieker (PvdA): Voorzitter!
Ik wil even ingaan op het aantal van
350 dat in de motie wordt genoemd.
Daarover kan geen misverstand
bestaan. Het totaal aantal vergunnin–
gen dat in dit kader afgegeven gaat
worden, dient beperkt te blijven tot
350. Er kan er nooit, onder welke

omstandigheden dan ook, nog eentje
bijkomen. Dat is de strekking van de
motie.

Minister De Vries: Voorzitter! Dat is
ook mijn inzet. Hierover hebben wij
ook steeds gesproken. Weliswaar
wordt gepoogd een verschil van
mening tussen de heer Spieker en
mij te construeren, maar dat verschil
van mening is er niet.

Over het punt van de individuele
rechten hebben wij uitvoerig
gesproken. Ik heb mij dus aangeslo–
ten bij de hoofdoverwegingen van de
motie. Ik heb aangegeven dat de
motie goed spoort met de inzet van
ons beleid.

Mevrouw Rempt Halmmans de
Jongh (WD): Voorzitter! De
minister zou in tweede termijn nog
antwoord geven op de vraag op welk
artikel in de wet hij zich baseert als
hij zegt dat hij beperking aan de
tewerkstelling kan aanbrengen.

Minister De Vries: Voorzitter!
Hierover gaat artikel 6. In artikel 6
staat dat een vergunning om
bijzondere redenen verband houden–
de met de tijdsduur kan worden
verleend en dat daaraan bepaalde
voorschriften kunnen worden
verbonden. Ik beoordeel die moge–
lijkheid met name in combinatie met
het type contract dat nu is gesloten.
Daarbij is voor de persoon die
ingeleend wordt de binding aan de
termijn van zes maanden via het
arbeidscontract geregeld

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, vanavond
over de indiende moties te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
- het verslag van het monde–

ling overleg over de reorganisa–
tie van het politiebestel (21461,
nr. 29)

De beraadslaging wordt geopend.

Voorzitter: Deetman

D

De heer Dijkstal (VVD): Voorzitter!
Ik heb niet al te veel spreektijd en dat
dwingt mij zeer ter zake te zijn.

Voor elke reorganisatie — en dat
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geldt zeker voor een zo omvangrijke
als die van het politiebestel — is
helderheid over doelstellingen en
hoofdlijnen een eerste vereiste.
Vorige week heeft de Partij van de
Arbeid laten weten, dat zij de
indeling van Schiphol/Haarlemmer–
meer bij de regio Haarlem -
daarmee is de WD het overigens wel
eens - beschouwt als een schen–
ding van de in het regeerakkoord
gemaakte afspraken. Nu is dit op
zichzelf niet de grootste zorg van de
WD-fractie. De fractie van de PvdA
heeft echter ook iets anders gezegd
In de stukken staat: als de regering
die besiissing niet terugdraait acht de
PvdA-fractie zich vrij op andere
onderdelen van de politieparagraaf
zich niet meer gebonden te achten
aan de afspraken. Dat is wel reden
voor grote zorg, te meer als wij ons
het broze karakter van dat onderdeel
van het regeerakkoord herinneren. In
verband met de noodzakelijke
helderheid vraag ik met grote nadruk
aan de Partij van de Arbeid of zij
vandaag aan ons en ook aan de
mensen buiten dit huis wil meedelen
op welke onderdelen van de para–
graaf over de politie de Partij van de
Arbeid zich niet gebonden acht
indien in de optiek van de Partij van
de Arbeid het kabinet onverhoopt
zou vasthouden aan de beslissing
over Schiphol.

Voorzitter! In politieke zin kan
gesproken worden van zeer dreigen–
de taal: openbreken van een
regeerakkoord is niet niks. Er wordt
de indruk gewekt dat er nog andere
afspraken zijn gemaakt. Dat brengt
mij tot het stellen van drie vragen aan
de regering. De eerste vraag heeft
betrekking op wat ik eerder zei.
1. Wat betekent naar het oordeel van
de regering dit politiek majeure feit
voor de voortgang van het reorgani–
satieproces?
2. Zijn er nog andere afspraken
tussen de coalitiepartners gemaakt
die niet in het regeerakkoord staan
en waaraan de regering wel gebon–
den is?
3. Zijn er stukken die als basis
hebben gediend voor de gesprekken
over de zowel in het regeerakkoord
gemaakte afspraken als over
eventuele andere afspraken, die niet
aan de Kamer zijn overgelegd?

De voorzitter Er hebben zich verder
geen woordvoerders gemeld. Het
woord is aan de regering.

De heer Dijkstal (WD): Ik zou het

op prijs stellen als iemand van de
Partij van de Arbeid mijn vraag die ik
aan die partij heb gesteld zou
beantwoorden voordat de regering
antwoordt.

De heer Stoffelen (PvdA): Dezelfde
vragen zijn uitvoerig beantwoord in
het mondeling overleg. Ik vind het
werkelijk zonde van de tijd om tot
deze herhaling van zetten over te
gaan.

De heer Dijkstal (WD): De heer
Stoffelen moet op een ander
mondeling overleg doelen. In het
mondeling overleg waar wij het
vandaag over hebben, is deze vraag
niet beantwoord. Ik vraag nadrukke–
lijk of de Partij van de Arbeid wil
aangeven aan welke andere onderde–
len van de afspraak zij zich niet
gebonden acht, indien de regermg
persisteert bij de indeling van
Schiphol.

D

Minister Hirsch Ballin: Mijnheer de
voorzitter! De vragen van de heer
Dijkstal aan de regering zijn kort te
beantwoorden. Ik zal die beantwoor–
ding mede namens collega Dales
verzorgen.

Wat de voortgang van het
reorganisatieproces betreft hebben
wij, ook in het mondeling overleg dat
wij oniangs hadden, uitdrukkelijk de
overtuiging uitgesproken dat
daarvoor alle voorwaarden aanwezig
zijn, zowel op het punt van het
draagvlak in de politie-organisatie en
bij andere betrokkenen als op het
punt van het wetgevingsproces. Wij
hebben daarbij verwezen naar de
ondersteunende moties van de heren
Van der Heijden en Stoffelen, die
eerder zijn aangenomen. Ook de op
belangrijke punten ondersteunende
bijdrage van de heer Dijkstal is
genoemd. De wetgeving loopt ook
goed. De Kamer ontvangt nu of zal
zeer snel ontvangen de memorie van
antwoord in het kader van het
wetsvoorstel Interimwet reorganisa–
tie politie. Daarin wordt een en ander
nog eens toegelicht.

Voor de regering is de basis van
haar werken het regeerakkoord en
het rapport van de formateur. Er zijn
geen geheime aanhangsels aan deze
stukken. De heer Dijkstal heeft
gevraagd naar andere stukken,
doelend op de informatie en de
formatie. Of nog iets te melden is
naast datgene wat op een ordentelij–

ke manier gemeld is in het verslag
van de formatie, dat de Kamer bij het
aantreden van dit kabinet heeft
bereikt, kunnen collega Dales en ik
niet overzien.

D

De heer Dijkstal (WD): Voorzitter!
Ik dank de bewindslieden voor de
uitgebreide beantwoording. Het
beeld is helder. Volgens het kabinet
loopt alles goed. Dat is mooi. Andere
afspraken zijn er niet gemaakt. Of er
andere stukken zijn, weten deze
bewindslieden niet, weet de regering
dus niet. Dat verbaast mij zeer.
Misschien is het verstandig als deze
bewindslieden nog wat overleg
plegen met hun collega's in de
regering om na te gaan of de Kamer
inderdaad alle stukken heeft. Om dat
te bewerkstelligen, stel ik de
volgende motie voor.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van oordeel, dat het voor een goede
besluitvorming over de voorgenomen
reorganisatie van de politie noodza–
kelijk is dat alle schriftelijke stukken
die ten grondslag hebben gelegen
aan de in en/of bij het regeerakkoord
gemaakte afspraken over de politie,
openbaar worden;

verzoekt de regering de schriftelijke
stukken die nog niet aan de Kamer
zijn toegezonden, alsnog aan de
Kamer te overleggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

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

Zij krijgt nr. 30 (21461).

De heer Dijkstal (WD): Voorzitter!
Het is werkelijk ongelofelijk. Ik herken
de Partij van de Arbeid niet terug.
Het politieke primaat was er toch, zo
zei de heer Wöltgens. Vorige week
werd dreigende taal geuit over wat
de Partij van de Arbeid allemaal zou
kunnen doen ten aanzien van het
regeerakkoord. Als dan zowel voor
de helderheid van het debat als voor
de helderheid over de voortgang van
de reorganisatie van de politie een
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uitspraak gewenst is, hult de Partij
van de Arbeid zich in stilzwijgen. Dat
is hier op deze manier nog niet
eerder vertoond. Als er een vraag
gesteld wordt, moet de PvdA hier
een antwoord kunnen geven. Anders
moet zij niet zulke dreigende taal
spreken. Ikvraag nogmaals nadruk–
kelijk, naar ik vermoed vanavond voor
de laatste keer, of de PvdA wil
aangeven welke onderdelen van de
paragraaf voor haar zo zwaar wegen,
dat zij daarop terug wenst te komen
als de regering niet aan haar
chantagepoging tegemoet komt.

De voorzïtter: Ik wijs de bewmdshe
den erop dat een motie is ingediend.
Willen zij daarover een oordeel
uitspreken?

D

Minister Hirsch Ballin: Mijnheer de
voorzitter! De motie richt zich
materieel tot de minister-president,
omdat het daarin gaat om stukken,
betreffende de informatie of
formatie. Wij wachten het oordeel
van de Kamer hierover af. Ik heb hier
op dit moment niets meer aan toe te
voegen.

De heer Kohnstamm (D66): Ik denk
dat de minister van Justitie gelijk
heeft, in die zin dat er een staats–
rechtelijk probleem aan de motie
kleeft. Het is feitelijk de formateur
die de stukken die met betrekking tot
de formatie relevantie hebben, aan
de Kamer kan overleggen. Dat dient
dan, dunkt mij — ik denk nu even
hardop, omdat het mij niet helemaal
irrelevant lijkt — te gebeuren in het
debat naar aanleiding van de
regeringsverklaring. Anders is de
formateur namelijk exit en is hij de
minister-president geworden. Ik weet
dus niet precies of er een staatsrech–
telijk probleem ligt in het dictum van
de motie. Ik wil dit graag opgehel–
derd hebben. Misschien is de
minister van Justitie bij uitstek
degene die daar opheldering over
kan geven.

De voorzitter: Er is een vraag
gesteld aan de minister van Justitie.
Voelt hij de behoefte om daarop in te
gaan?

Minister Hirsch Ballin: Is de tekst
van de motie misschien beschikbaar?

De voorzitter: De motie wordt zo

rondgedeeld. Ik zie evenwel dat u
haar nu reeds aangereikt krijgt.

Minister Hirsch Ballin: Mijnheer de
voorzitter! Naar ons inzicht gaat het
hier, om redenen die de heer
Kohnstamm zoëven ook verwoordde,
om een vraag aan de minister-presi–
dent. Wij kijken er ook enigszins van
op dat deze vraag op dit moment aan
de orde komt. De formateur heeft
schnftelijk verslag gedaan bij de
totstandkoming van het kabinet,
waarvan wij deel uitmaken. Daarom
heb ik net ook gezegd dat de heer
Dijkstal vragen stelt over een zaak die
wij niet kunnen overzien. Als het gaat
om het hele informatie– en formatie–
proces, dan kunnen die vragen alleen
worden beantwoord door degenen
die daarbij betrokken waren. Mijn
collega en ik waren daar alleen in de
laatste fase bij betrokken als
kandidaat-bewindslieden. Ik denk dus
dat er materieel een vraag aan de
minister-president ligt. Wij kijken
ervan op dat die nu hier en in deze
context wordt gesteld. Wij wachten
het oordeel over de motie evenwel
af. Dat kan ik in ieder geval namens
de regering melden.

De voorzitter: Het is mij gebleken,
dat er behoefte is aan een derde
termijn.

Ik stel voor, hiertoe gelegenheid te
geven.

Daartoe wordt besloten.

D

De heer Dijkstal (WD): Ik hecht
zeer veel waarde aan het oordeel van
de minister van Justitie. Ik wil het
dictum van mijn motie dan ook
wijzigen.

Motie

De motie-Dijkstal (21461, nr. 30) is
in die zin gewijzigd, dat het dictum
thans luidt:

verzoekt de minister-president de
schriftelijke stukken, die nog niet aan
de Kamer zijn toegezonden, alsnog
aan de Kamer te overleggen

De voorzitter: Naar mij blijkt, wordt
deze gewijzigde motie voldoende
ondersteund.

Zijkrijgtnr. 31 (21461).

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Vanavond zal over de
ingediende motie worden gestemd.

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

ris van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur over het geneesmid–
delenbeleid (21500, nr. 8).

De voorzitter: Ik heb overwogen om
dit punt na de dinerpauze te behan–
delen. Mij is evenwel gebleken dat de
staatssecretaris in verband met op
zichzelf vreugdevolle omstandighe–
den vanavond graag elders wil
vertoeven. Ik vind dat wij hem
daartoe in de gelegenheid moeten
stellen. Ik zie u allen enthousiast
knikken. Dat betekent dat wij kort en
bondig aan de slag gaan.

De beraadslaging wordt geopend.

D

De heer Franssen (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Graag wens ik de
staatssecretaris van harte geluk met
zijn verjaardag.

De regering en de VVD-fractie zijn
het erover eens, dat de kostenstijging
van geneesmiddelen in ons land
omlaag moet. Een stijging van circa
10% per jaar is te groot, zeker gelet
op de noden elders in de gezond–
heidszorg, en gelet op de gewenste
verschuiving in prioriteiten. De
kostenstijging heeft verscheidene
oorzaken. Er is echter bij de genees–
middelen meer aan de hand dan de
zogenaamde omgekeerde substitutie,
de verschuivmg van goedkope naar
steeds duurdere nieuwe preparaten.
Door toenemende vergrijzing neemt
het geneesmiddelenverbruik toe. Een
sterker accent op de extramurale
zorg kan een opwaarts effect op het
geneesmiddelenverbruik hebben.
Nieuwe mogelijkheden om ziekten,
vaak chronische ziekten, te lijf te
gaan, hebben eveneens een kosten–
opdrijvend effect. Ook is er een
autonome volume-ontwikkeling die
overal optreedt, en waarvan het nog
maar de vraag is, of die is te keren
De cruciale vraag is, hoe we de
kostenstijging tegengaan, sterker
nog: hoe gaan we haar effectief
tegen. Verscheidene mogelijkheden
in een eerder stadium om de
kostenstijging tegen te gaan, hebben
niet het gewenste effect gehad. De
staatssecretaris introduceert nu een
geneesmiddelenvergoedingensys–
teem. Hij wil dit invoeren onder
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aanname van een verwachte
kostcnstijgmg van circa 4% per jaar.
De kosten van geneesmiddelen
zullen daardoor in de resterende tijd
van deze kabinetsperiode met
ongeveer 500 mln. mogen stijgen.
De staatssecretaris neemt een
ruimere marge dan zijn voorgangers
deden, misschien niet onverstandig,
maar ook na twee instanties in het
mondeling overleg is voor ons nog
steeds niet voldoende hard gemaakt,
dat door het voorgestelde systeem
die kostenstijging effectief tot 4%
per jaar wordt teruggebracht.

Vervolgens is voor de WD-fractie
essentieel, dat patienten altijd
moeten kunnen blijven beschikken
over de voor hen in hun situatie juiste
medicatie. Bijbetalmgen zullen in
ieder geval voor chronisch zieke
patiënten moeten worden vermeden.
Deze uitgangspunten hanterend,
hebben wij moeten oordelen over de
vraag, of invoering van een genees–
middelenvergoedingensysteem, dat
uitgaat van een clusterindeling van
geneesmiddelen op basis van
therapeutische substitutie, politiek en
bestuurlijk verantwoord is. tot op het
laatste moment hebben ons opvattin–
gen bereikt van deskundigen die
geheel verschillend zijn. Jongstleden
maandag nog gaven gerenommeerde
deskundigen uiting aan hun grote
twijfels. De WD-fractie meent dat de
regering met de keuze die zij heeft
gemaakt, op dit moment een brug te
ver gaat. Wij vinden de invoering van
een geneesmiddelenvergoedingen–
systeem, uitgaande van een cluster–
indeling op basis van chemisch
identieke en farmaceutisch equiva–
lente produkten, verstandiger dan de
keuze van de regering. Die keuze
vinden we verstandiger uit juridische,
farmacologische en psychologische
overwegingen. Een systeem op basis
van deze uitgangspunten levert ook
besparingen, aanzienlijke besparin–
gen, op. Tegelijkertijd moet in
samenwerking met bijvoorbeeld
Duitsland verder worden gewerkt aan
de mogelijke invoering van een
systeem, gebaseerd op het principe
van farmacotherapeutische substitu–
tie. Om die opvatting kracht bij te
zetten, leg ik de Kamer de volgende
uitspraak voor.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat rond het voorge–
stelde geneesmiddelenvergoedingen–
systeem nog tal van onzekerheden
bestaan en vragen leven;

van oordeel, dat een systeem,
gebaseerd op therapeutische
substitutie, nog nergens ter wereld
bestaat en dat daarom een advies
van onafhankelijke deskundigen
wenselijk is;

van oordeel, dat invoering meens te
grote risico's met zich mee brengt;

van oordeel, dat het op dit moment
wenselijk is, te bezien of de invoering
in Duitsland van fase 2 en fase 3 van
de zogenaamde Festbetrage voor
Nederland bruikbare resultaten
oplevert;

dringt bij de regering aan op een
gefaseerde invoering van het GVS, te
beginnen met chemisch identieke en
farmaceutisch equivalente produk–
ten,

en gaat over tot de orde van de dag.

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

Zijkrijgtnr. 11 (21500).

De heer Franssen (WD): Mijnheer
de voorzitter! Ik zal u straks voor de
stemmingen vragen, de stemming
over deze motie aan te houden, tot
na het bekend worden van het
oordeel van de nog in te stellen
commissie ex artikel 56 van de
Ziekenfondswet. Deze commissie
moet het GVS aan een nader
oordeel, misschien een laatste
oordeel, onderwerpen. Wij menen
dat de regering en de Tweede Kamer
pas definitief "ja" tegen het voorge–
stelde GVS kunnen zeggen, indien wij
het oordeel van deze commissie
kennen. Ook die opvatting wil ik in
een ultspraak aan de Kamer voorleg–
gen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van oordeel, dat het op dit moment
nog onvoldoende duidelijk is, of in
het in te voeren geneesmiddelenver–
goedingensysteem (GVS) voldoende

alternatieve geneesmiddelen
beschikbaar zijn voor chronische
patiënten;

van opvatting, dat daarom thans nog
geen definitief oordeel kan worden
geveld over het voorgelegde GVS en
dat daartoe moet worden beschikt
over de opvatting van de in te stellen
commissie ex artikel 56 van de
Ziekenfondswet;

verzoekt de regering eerst dan een
definitief besluit over de invoering
van het GVS te nemen en aan de
Kamer voor te leggen, nadat het
oordeel van deze commissie zal zijn
verkregen,

en gaat over tot de orde van de dag.

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

Zijkrijgtnr. 12 (21500).

De heer Franssen (VVD): Voorzitter!
Invoering van het GVS gaat gepaard
met de vormgeving van flankerend
beleid. Daartoe is het de wens van de
staatssecretaris om met betrokken
partijen tot een meerjarige afspraak
te komen. Wij gaan ervan uit dat
versterking van de research onder–
deel van dit beleid zal uitmaken. Wij
verzoeken de staatssecretaris ons zo
spoedig mogelijk te benchten op
welke wijze dit vorm kan krijgen

Onderdeel van het met de KNMP
te sluiten akkoord is het opnieuw
invoeren van bonussen en kortingen,
naast het verhogen van de stimulans.
De WD-fractie wijst het opnieuw
invoeren van bonussen en kortingen,
afwijkend van de bestaande situatie,
af. Vergroting van de transparantie
van de farmaceutische bedrijfskolom
is een van de belangrijke doelstellin–
gen van het beleid. Bonussen en
kortingen toestaan, betekent
intransparantie vergroten. Dat willen
wij niet. Daarom leg ik de Kamer de
volgende uitspraak voor.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van oordeel, dat de bepaling
behorend bij de zogenoemde
Meerjarenafspraak Farmaceutische
Hulp dat apothekers bonussen en
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kortingen weer mogen behouden, zal
leiden tot intransparantie en
ongewenste ontwikkelingen;

nodigt de regermg uit deze bepaling
alsnog zodanig te wijzigen dat het
bestaande beleid gericht op transpa–
rantie gehandhaafd wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

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

Zijkrijgtnr. 13 (21500).

De heer Franssen (VVD): Voorzitter!
De WD-fractie en de regering
verschillen niet van mening over het
doel dat met het geneesmiddelenbe–
leid moet worden bereikt, wel over
de weg waarlangs. Om die reden
hebben wij dit debat aangevraagd.

D

De heer Kohnstamm (D66):
Mijnheer de voorzitter! Ik zie dat bijna
alle aanwezigen in de Kamer
gedurende een aantal uren op twee
dagen het gehele GVS hebben
doorgenomen. Ik hoop dat de heer
Leerling kennis heeft kunnen nemen
van de wijsheden die wij gewisseld
hebben. Ik kan daarom volstaan met
een drietal opmerkingen.

In eerste plaats heb ik gedurende
het mondeling overleg tweemaal het
bedrag van 119 mln. aan de orde
gesteld, die het Rijk volgens mij nog
tegoed heeft van de OPA-partners. Ik
weet niet of het gelukt zou zijn dit
bedrag alsnog te incasseren. Ik weet
wel dat de staatssecretaris tijdens de
UCV in mei jongstleden in dit
verband "harde" toezeggingen heeft
gedaan en die niet is nagekomen. Ik
weet nu zeker dat er 119 mln. "down
the drain" is en dat de OPA-partners
er ondertussen met de buit vandoor
zijn. Dat betreur ik in de hoogst
denkbare mate, gelet op de achter–
liggende ideeën en ook op de min of
meer gegeven garanties.

In de tweede plaats is er het advies
van de commissie ex artikel 56 van
de Ziekenfondswet. Mag ik aanne–
men dat, wanneer die commissie
ernstige kritiek levert, de Kamer de
mogelijkheid heeft om aan de
noodrem te trekken? Ik ga er daarbij
van uit dat de Kamer de twee
desbetreffende moties van de heer
Franssen niet aanneemt en daarmee
in feite het groene licht geeft voor

het doorgaan met het systeem.
Wanneer het advies van de commis–
sie daartoe aanleiding geeft moeten
technische kwesties in het systeem
kunnen worden verbeterd. Ik krijg
echter graag van de staatssecretaris
de zekerheid dat wanneer de
commissie ernstiger kritiek levert, hij
in staat is de zaak te stoppen Met
andere woorden: de Kamer moet in
staat zijn op basis van de verstrekte
informatie de staatssecretaris te
vragen ermee te stoppen.

In de derde plaats heeft mijn
fractie een opvatting over de
stimulansregeling die diametraal
tegenover die van de heer Franssen
staat.

De heer Franssen (VVD): Dan heeft
u mij niet goed begrepen. Ik ben met
u van mening dat vergroting van de
stimulans wenselijk is. Ik heb alleen
steeds gezegd dat, in combinatie met
het invoeren van de verhoging van de
stimulans, niet moet worden
overgegaan tot het vergroten van de
mogelijkheid om bonussen en
kortmgen toe te staan.

De heer Kohnstamm (D66): Dan
neem ik mijn woorden terug.

Uit de schriftelijke beantwoording
van vragen ter voorbereiding van de
UCV van mei dit jaar, blijkt dat
verhoging van het percentage in de
stimulansregeling naar 33 1/3%,
zonder dat het GVS overigens zou
worden ingevoerd, een besparing op
jaarbasis betekent van 60 mln. Ik ben
er niet absoluut zeker van — wij
moeten nog stemmen over de moties
— dat de staatssecretaris erin slaagt
om het GVS en het meerjarenak–
koord per 1 april in te doen gaan.
Lukt het, dan is het prachtig; lukt het
niet, dan zitten wij met een nog veel
groter probleem dan nu. Ik zeg niet
dat het niet lukt; ik zeg alleen dat de
staatssecretaris geen absolute
zekerheid daarover kan geven. Ik vind
dat in de tussenhggende periode in
ieder geval gewerkt moet worden
aan het uitbreiden van de stimulans–
regeling en ik heb daarom de eer, de
volgende motie in te dienen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering
voornemens is, het geneesmiddelen–

vergoedingensysteem met ingang
van 1 april 1991 intevoeren;

overwegende, dat in samenhang
daarmee het zogenoemde stimulan–
spercentage van 20 naar 33 1/3%
zal worden verhoogd, ter besparing
van 60 mln. per jaar;

verzoekt de regering de verhoging
van de stimulansregeling tot 33
1/3% zo spoedig mogelijk te
realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Kohn–
stamm, De Pree en Beckers-de
Bruijn Naar mij blijkt, wordt zij
voldoende ondersteund.

Zijkrijgt nr. 14 (21500).

De heer Kohnstamm (D66):
Voorzitter! Ik rond af met een
voorlopige, rneer politieke conclusie
ten aanzien van het voorgestelde
GVS.

1. Uit het mondeling overleg blijkt
dat de staatssecretaris het farmaco–
therapeutisch overleg opgewaar–
deerd heeft tot van essentieel belang
zijnde voor het systeem. Ik verwacht
dat dat ook op bestuurlijk niveau
gevolgen zal hebben.

2. Toegezegd is dat de commissie
ex artikel 56 Ziekenfondswet nog
naar de techniek en naar een aantal
inmiddels gerezen problemen zal
kijken. Tevens heeft de staatssecreta–
ris de bereidheid uitgesproken tijdens
het mondeling overleg om eventuele
aanpassingen dientengevolge aan te
brengen.

3. Mede op verzoek van mevrouw
Beckers-de Bruijn heeft de staatsse–
cretaris toegezegd dat één of twee
leden afkomstig uit de patiënten–/
consumentenorganisaties, of daartoe
verzocht zijnde, zitting zullen nemen
in de genoemde commissie.

4. De staatssecretaris heeft
toegezegd dat het systeem zal
worden aangepast als in de praktijk
zou blijken dat bepaalde groepen
chronische patiënten stelselmatig de
dupe worden van het systeem.

Mijn fractie had grote twijfels aan
het GVS en die zijn ook geuit tijdens
het mondeling overleg. Die hadden
bijvoorbeeld betrekking op het aantal
procedures dat mogelijkerwijs uit het
GVS voortkomt en op de geraamde
financiële opbrengst. Ondanks die
grote twijfels geeft mijn fractie, mede
wegens gebrek aan een goed
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alternatief, de staatssecretaris met
twijfel in het hart het voordeel van
die twijfel

D
De heer De Pree (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! De Kamer heeft
uitgebreid gesproken over het door
de staatssecretaris voorgestelde GVS
tijdens een UCV in mei en tijdens een
onlangs gehouden, uitgebreid
mondeling overleg De fractie van de
PvdA — ik heb dat al tijdens het
laatste mondeling overleg naar voren
gebracht - is tot de conclusie
gekomen, dat verder uitstel van de
beslissmg in ieder geval voor alle
betrokkenen slecht zou uitwerken.
Daarom moet nu het groene licht
gegeven worden. Mijn fractie is
daartoe bereid. Te meer omdat de
staatssecretaris het volledig eens
was met de Kamer op het hoofdpunt,
te weten of groepen patiënten niet
de dupe worden in de zin van:
moeten gaan bijbetalen De staatsse–
cretaris zei in het voortgezette
mondeling overleg: maar wat voor u
en voor mij niet aanvaardbaar zal zijn,
is dat groepen patiënten bij invoering
van het GVS als het ware gepakt
zullen worden, omdat onvoldoende
therapeutische uitwerkingsmogelijk–
heden blijken te bestaan.

Dat is voor mijn fractie een
toezegging van de staatssecretaris
en daaruit blijkt dat hij het op dat
punt volledig eens is met wat ook
door mij naar voren is gebracht. Dat
is voor ons reden om nu het groene
licht te geven en dat is ook de reden
dat ik het op dat punt niet eens ben
met de heer Franssen.

Mijnheer de voorzitter! Het tweede
punt is dat de staatssecretaris in dat
zelfde mondeling overleg, toen het
ging over de taak van de commissie
ex artikel 56 van de Ziekenfondswet,
heeft gezegd: die commissie zullen
wij nog uitdrukkelijk om haar oordeel
vragen, ook over de laat binnengeko–
men bezwaren. Ik denk trouwens dat
die commissie de komende jaren
überhaupt een belangrijke taak bhjft
houden.

Enfin, ik hoef dat niet allemaal nog
eens te herhalen. Ik neem aan dat in
de komende tijd, wanneer die
commissie — daarin zitten toch de
deskundigen — met adviezen komt
aan de staatssecretans, hij die
adviezen ook zal opvolgen. Dat lijkt
mij voor de hand liggend, maar ik zou
het op pnjs stellen wanneer de
staatssecretaris dat ook zou kunnen

toezeggen. Dat is voor onze fractie
opnieuw een reden om te zeggen: nu
moet het groene licht maar gegeven
worden.

Mijnheer de voorzitter! Mijn laatste
opmerking. Uit het feit dat ik de
motie van de heer Kohnstamm mede
heb ondertekend, blijkt dat ik het op
dat punt ook volledig met de heer
Kohnstamm eens ben. Het is de
bedoeling dat het op die wijze
mogelijk blijkt om besparingen te
realiseren. Het gaat erom, op een
verantwoorde manier de verhoging
van de stimulans — die intertijd is
verlaagd op grond van het OPA-ak–
koord — te realiseren. De verhoging
daarvan kan bijdragen aan minder
uitgaven voor de geneesmiddelen in
ons land. Dat is dan ook de reden
waarom wij onze steun hebben
gegeven aan en onze handtekening
hebben gezet onder die motie

D

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Voorzitter! Ik wil
bevestigen wat ik in het mondeling
overleg al heb aangegeven, namelijk
dat mijn fractie het groene licht geeft
voor het GVS. Waarom? Omdat ik de
risico's van langer aarzelen veel
groter acht dan de risico's van dit
vergoedingensysteem. Ik heb de
volgende kanttekeningen.

In de eerste plaats heeft de
staatssecretaris toegezegd, te zullen
bevorderen dat in de commissie ex
artikel 56 van de Ziekenfondswet,
patiënten– en consumentenorganisa–
ties worden opgenomen. Wij gaan
ervan uit dat die vertegenwoordiging
niet de meest minimale zal zijn.

In de tweede plaats gaan wij ervan
uit dat de adviezen van deze
commissie niet voor niets worden
gegeven, met andere woorden: dat
bijstelling mogelijk is en blijft Ik moet
echter zeggen dat de opmerking die
hier is gemaakt, dat die commissie
met een 100% negatief advies zou
kunnen komen, mij uitermate vreemd
voorkomt.

In de derde plaats heeft de
staatssecretaris toegezegd dat
groepen patiënten, en dan met name
chronische patienten, niet de dupe
zullen worden van het nieuwe
vergoedingensysteem. Hij weet dat
er op dat punt voor ons een pro–
bleem overblijft, met name ten
aanzien van de individuele patiënt. Ik
moet zeggen dat ik hierin nog eens
gesterkt wordt door de laatste brief
van de huisartsenvereniging, waarin

een passage is opgenomen over de
mogelijke interacties van medicijnen.
Men wijst op de toenemende
vergrijzing. Steeds meer mensen
hebben meerdere geneesmiddelen
tegelijk nodig, zo stelt men. Het gaat
dan niet om mensen met één of twee
bepaalde chronische ziektes, maar
het gaat dan om een heel verschil–
lend beeld waarbij mteracties kunnen
optreden Er staat in die brief: indien
bij operationeel zijn van het GVS
blijkt dat in verband met die interac–
ties het noodzakelijk is, een ander
geneesmiddel uit hetzelfde cluster
voor te schrijven, waaraan de patiënt
eventueel moet bijbetalen, zal dit een
serieuze heroverweging van een
cluster dienen te betekenen.

Voorzitter! Je kunt natuurlijk niet
bij elke individuele patiënt de clusters
veranderen. Vandaar dat ik die
hardheidsclausule voorstelde en
daarbij bleef. Ik weet dat de Kamer
het niet wil. Wat kan er volgens de
staatssecretaris nog gebeuren in het
onverhoopte geval dat die interacties
echt een rol gaan spelen en bij heel
veel verschillende individuele
gevallen blijkt dat dit problemen
geeft en het toch om veel mensen
gaat? Daarmee blijf ik uiteindelijk
toch zitten.

De motie van de heer Kohnstamm
heb ik met overtuiging ondersteund.

D

De heer Leerling (RPF): Voorzitter!
Op de valreep van het kerstreces
spreken wij in dit korte debat over
een zaak die verre van eenvoudig is.
Er werd reeds uitvoerig in een
mondeling overleg over gediscussi–
eerd. Het was mij toen helaas niet
mogelijk om daarbij aanwezig te zijn.
Ik wil daarover echter in dit debatje
alsnog kort mijn opvatting geven en
een enkele vraag stellen.

Wat is nu het beste medicijn tegen
de kwaal van de stijgende kosten bij
geneesmiddelen? Het antwoord op
die vraag staat hier centraal. Ik
onderschrijf uiteraard het terugdrin–
gen van de kosten van het gebruik
van medicijnen. Maar wat is nu de
beste weg? Het ene beheerssysteem
wisselde in de afgelopen jaren het
andere af zonder dat het tot een
effectief beheerssysteem is geko–
men. Vele van deze systemen
hadden tot doel het gedrag van de
apotheker te beïnvloeden, terwijl tot
nu toe de arts c.q. de huisarts, die
uiteindelijk het medicijn voorschrijft,
buiten schot is gebleven.
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Met het nieuw in te voeren GVS
komt hierin verandering. Het zijn met
name de artsen c.q. de huisartsen die
bepalen wat er wordt geslikt en
hoeveel van een bepaald middel
wordt gebruikt. Anderzijds moeten
wij ons realiseren dat een groot
aantal medicijnen ongebruikt door de
patiënt wordt weggegooid. Zowel
arts en gebruiker hebben dus een
eigen verantwoordelijkheid om de
kosten op het gebied van de
geneesmiddelen te beheersen

Het GVS wil de therapeutisch
vervangbare geneesmiddelen op
basis van het zogenaamde ATC–
systeem in clusters indelen. Het
belangrijkste effect van het GVS is
dat substitutie wordt bereikt ten
gunste van goedkopere, maar ook
kwalitatief hoogwaardige geneesmid–
delen. Deze doelstelling verdient
uiteraard onze sympathie. In dit
verband wil ik overigens opmerken
dat wij ook het meer overwogen
gebruik van medicijnen zelf moeten
bevorderen. Ik denk aan indirecte
receptuur, dat wil zeggen: recepten
die worden verstrekt zonder consult
van de huisarts en herhalingsrecep–
ten. Door ons meer te richten op de
indirecte receptuur zouden wij wel
eens besparingen in de farmacie
kunnen verkrijgen. Ik hoor graag een
reactie.

Voorzitter! Bij de uitvoering van het
GVS komen echter nogal wat
problemen om de hoek kijken.
Daaraan is ook in het mondeling
overleg uiting gegeven Ik stem in
met het standpunt dat voor de
patienten een volledig pakket
geneesmiddelen zonder bijbetalmg
beschikbaar blijft. Belangrijk is dat
voor elk geneesmiddel, waarvan de
kosten per dag in het GVS boven de
vergoedingslimiet liggen, een reëel
alternatief beschikbaar is. Vooral
voor patiënten met een chronische
ziekte is dit zeer gewenst. Langdurig
zieken, bijvoorbeeld suikerpatiënten
en reumapatiënten, mogen daarvan
naar onze mening niet het slachtoffer
worden doordat zij in het nieuwe
systeem moeten bijbetalen voor de
medicynen die zij gebruiken en die zij
tot nu toe volledig vergoed krijgen
van het Ziekenfonds.

De gisteren verkregen tekst van
een deel van het antwoord van de
staatssecretaris over dit onderwerp,
gegeven tijdens het gehouden
mondeling overleg van maandag
jongstleden, heeft mij vooralsnog
niet overtuigd Wellicht valt te
overwegen, ook voor de chronisch

zieken een hardheidsclausule -
mevrouw Beckers sprak er al over -
op te nemen. Kan voor deze kwets–
bare groep geen maximumbedrag
voor de eigen bijdrage worden
ingevoerd? Ik heb overigens kennis
genomen van hetgeen de staatsse–
cretaris op dit punt heeft gezegd. Ik
neem daar uiteraard met dankbaar–
heid kennis van. Het is echter een
zeer aangelegen punt.

Er zijn nog meer bezwaren te
noemen. Een deel van de prijs voor
een medicijn wordt besteed aan
research. Hoe hoger de prijs is, des
te meer is te besteden aan het
verrichten van onderzoek. Wordt de
prijs lager dan zal de animo van
fabrikanten om innoverend onder–
zoek te verrichten in vergelijking met
andere landen minder kunnen
worden. Accepteert de staatssecre–
taris dat effect?

Voorts vind ik een financiële
onderbouwing van het GVS noodza–
kelijk. Hieruit moet naar onze mening
blijken dat er inderaad ook op den
duur 700 mln. tot 1 mld. zal worden
bespaard. Tevens is belangrijk dat de
voorlichting over medicijnen aan
patiënten wordt verbeterd. Anders
zou het wel eens zo kunnen zijn dat
zij het onderspit delven tegen de
artsen, de apothekers en de farma–
ceutische industrie.

In het antwoord op een schriftelijke
vraag van collega De Pree - het
gaat om vraag 16 — zegt de
staatssecretaris dat de LHV gematigd
positief tegenover het GVS zou
staan. Uit een brief van 13 december
van de LHV leid ik echter af dat deze
organisatie een kritische houding
tegenover het GVS inneemt. De LHV
wil zelfs de medewerking van de
huisartsen aan het GVS koppelen
aan, wat wordt genoemd, structurele
en inhoudelijke evaluatie van het
systeem van twee jaar. Hoe denkt de
bewindsman over zo'n evaluatie?

Tot slot. De beheersmg van de
geneesmiddelenprijzen is niet
eenvoudig. Het vorige beheerssys–
teem in de vorm van het zogeheten
OPA bleek onvoldoende effectief. De
meningen lopen er wel over uiteen,
maar die conclusie trek ik toch. Mede
daarom geeft de fractie van de RPF
het GVS het voordeel van de twijfel,
hoewel er nog aarzelingen bestaan.
Ik heb daar uiting aan gegeven. Maar
er moet nu inderdaad een knoop
worden doorgehakt.

De voorzitter Mijnheer Leerlmg, ik
wil u erop wijzen, dat u een aantal

vragen hebt gesteld, die uitvoerig in
het mondeling overleg aan de orde
zijn geweest. Daaraan verbind ik de
conclusie, dat de staatssecretaris
gegeven de reeds bekende antwoor–
den, die ook gedrukt zijn, niet
verplicht is antwoord te geven. Ik
maak die opmerking nadrukkelijk met
alle begrip voor het feit, dat u niet in
dat mondeling overleg aanwezig kon
zijn, maar het stuk is er. Dat betekent
dat u in beginsel van de antwoorden
had kunnen kennis nemen.

De heer Leerling (RPF): Voorzitter!
Om alle misverstand te voorkomen,
ik heb nadrukkelijk kennis genomen
van het verslag van het mondeling
overleg, zij het dat er van het tweede
mondeling overleg op dit moment
geen volledig verslag beschikbaar is.
Ik heb mij moeten behelpen met een
samenvatting.

Excuses aan het adres van de
staatssecretaris. Ikwachtzijn
antwoord op dit moment af.

De voorzitter: Toch is er een
mondeling overleg geweest. Wij
moeten ook de efficiency in het hoog
houden.

Ik heb mijn opmerking gemaakt.
Het is aan de staatssecretaris, te
bepalen hoe hij wil antwoorden.

D

De heer Lansink (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Twijfels, onzekerheid. Er
komen nog steeds brieven binnen, zij
het in wat minder hoog tempo dan
de vorige week. Toch kan het van
belang zijn om beslissingen te nemen
met het oog op een belangrijk doel:
de kostenbeheersing en het toegan–
kelijk houden van de zorg. Tegen die
achtergrond merk ik op dat de
CDA-fractie wil meewerken aan de
invoering van een geneesmiddelen–
vergoedingssysteem. Ik leg nog eens
de nadruk op "een", omdat een
zekere aanpassing van de clusters
nog steeds mogelijk is. Ik heb drie
voorwaarden gesteld in het monde–
ling overleg. Aan die voorwaarden is
in beginsel voldaan.

Op de eerste plaats is er de
kwestie van het voorkomen van
structurele bijbetaling. Ik heb het dan
over de positie van de chronisch
zieken, die de geneesmiddelen niet
kunnen missen. Daar is een helder
antwoord op gekomen. Het is al
geciteerd. Ik behoef het dus niet te
herhalen. Daar komt een belangrijk
punt bij, waarover ik slechts één
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vraag heb te stellen, namelijk de
commissie ex artikel 56 Ziekenfonds–
wet. Die commissie kan tot een
drietal mogelijkheden komen Zij kan
zeggen er hoeft niks aangepast te
worden. Dat lijkt mij uitgesloten,
maar goed het is denkbaar. Dan is
het werk naar behoren gedaan. Ik
sluit niet uit dat de commissie wel
aanpassingen voorstelt. De discussie
die wij hebben gehad, impliceert
eigenlijk dat die aanpassingen ook
worden doorgevoerd. Ook is er nog
de theoretische mogelijkheid dat de
commissie zegt: laat ons deze weg
maar niet gaan. Ik moet die mogelijk–
heid uiteraard wel noemen, maar die
is voor mij voorlopig van theoretische
aard.

Gegeven de omstandigheid dat
patiëntenorganisaties naar aanleiding
van vragen van mevrouw Beckers en
mij worden betrokken bij deze
commissie geloof ik dat wij nu,
tijdelijk, op dit punt voldoende
hebben bereikt. Binnen welke tijd kan
de commissie functioneren en op
welke wijze worden wij daarover
geïnformeerd?

Mijn tweede voorwaarde had te
maken met het Europese kader. Het
GVS mag niet strijdig zijn met wat in
Europa gebeurt. De bewindslieden
hebben daar een overtuigend
antwoord op gegeven, ook a! bleef er
op dat punt een kleine onzekerheid
bestaan. Het oordeel ligt natuurlijk
elders. Wij hebben dat dus af te
wachten.

De derde voorwaarde had te
maken met de financiële beoorde–
ling, die niet vooraf kan worden
gegeven. Dat kan slechts aan de
hand van ramingen gebeuren. Dat is
ook gebeurd aan de hand van de
schema's die wij ter tafel hebben
gezien Ik verbond daaraan de vraag
naar een evaluatie, een tussentijdse
beoordelmg al na een jaar, in het
financieel overzicht dan wel op
andere wijze Daarmee toon ik ook
aan, dat de vraag van collega
Leerling een terechte vraag is en op
zichzelf aan de orde is geweest. Er is
een harde toezegging op gekomen.

Daarmee is aan alle voorwaarden
voldaan om nu een knoop door te
hakken, ook al blijft er enige onzeker–
heid. Ik heb geen behoefte aan welke
motie dan ook, ook niet aan die over
de stimulansregeling, omdat ik vind
dat het antwoord ook in die zaak
overtuigend is geweest. Voor mij is
de stimulansregeling toch al een
bedenkehjk iets. Ik zou die kunnen
aanvaarden als die paste in het

geheel Daarom vind ik de motie van
collega Kohnstamm en andere
collega's wat moeilijk.

D

Staatssecretaris Simons: Voorzitter!
Ik ben uiterst erkentehjk voor de
steun die in dit plenaire debat tot nu
toe blijkt. Ik spreek over steun omdat
ik de overtuiging ben toegedaan, dat
kabinet en Kamer het zeer eens zijn
over de uitgangspunten voor een
kwalitatief goede geneesmiddelen–
voorziening, maar ook over aanvaard–
bare financiële implicaties. Gelet op
die twee doelemden ben ik de
overtuiging toegedaan, dat het
kabinet de Kamer nu een systeem
voorstelt dat houdbaar is, recht doet
aan de wens tot optimale medicatie
van de Nederlandse patiënt die
geneesmiddelen nodig heeft en het
principe van de therapeutische
vervangbaarheid vasthoudt.

Ik ben er erkentelijk voor dat de
heer Franssen namens zijn fractie zei,
dat wij het over de uitgangspunten
zeer eens zijn, a! acht zij het gekozen
instrument uitermate risicovol. Juist
dat punt, het gekozen instrument van
de therapeutische vervangbaarheid,
grijpt aan op de voortdurende
stimulans naar kostenontwikkeling. Ik
heb dat een– en andermaal namens
het kabinet naar voren gebracht. De
heer Franssen noemde dat de
omgekeerde substitutie.

Tot zover mijn meer algemene
reactie, ik kom eigenlijk aanstonds bij
de moties, waarvan er een aantal
door de heer Franssen zijn ingediend.
In de motie op stuk nr. 11 wordt het
prmcipe van de therapeutische
vervangbaarheid als het ware ter
discussie gesteld en omgeruild voor
een ander uitgangspunt als gekozen
instrument.

De heer Franssen (WD): Voorals–
nog!

Staatssecretaris Simons Ik ontraad
die rnotie nadrukkehjk, omdat zij naar
de stellige overtuiging van het
kabinet geen bijdrage zal leveren aan
een verantwoorde kostenontwikke–
ling, met alle risico's vandien.

De motie op stuk nr. 12 ontraad ik
evenzeer. Ik kom zo nog wel op de
meer specifieke vragen over de
commissie ex artikel 56 van de
Ziekenfondswet. Door de motie zou
twijfel ontstaan over het doorgaan en
tot uitvoering brengen van het
geneesmiddelenvergoedingensys–

teem. Na alle discussies die wij
hebben gehad, lijkt het mij nu uiterst
verantwoord tot besluitvorming te
komen. Ik heb ook nog een heel
praktisch probleem met de motie.
Juist nu de Kamer vraagt om een
uiterst zorgvuldige introductie,
uitnemende publieksvoorlichting en
het voluit erbij betrekken van
patiëntenorganisaties, beroepsgroe–
pen en wat dies meer zij, is een heel
goede introductieperiode nodig. De
motie op stuk nr. 12 zou tot uitstel
van definitieve besluitvorming leiden
De Kamer kan nog een keer terugko–
men, ook op het principe. Om die
reden, een principiële reden, maar
ook een praktische, ontraad ik de
motie.

De motie op stuk nr. 13 gaat over
bonussen en kortingen. Ik wil mijn
bijdrage in de verschillende monde–
llnge overleggen nog eens samenvat–
ten. Ik heb beklemtoond, dat
tengevolge van het geneesmiddelen–
vergoedingensysteem het structurele
verschijnsel van bonussen en
kortingen sterk zal verminderen en
op termijn zal verdwijnen. Dat moet
natuurlijk ook Dat is onze beste
verwachting op dit moment, kijkend
naar de systematiek van het ontstaan
van bonussen en kortingen. Hopelijk
spreken wij op zeer afzienbare
termijn een definitief oordeel uit over
de meerjarenafspraak zoals nu door
partijen gearrangeerd. Ik heb de
Kamer er eerder van op de hoogte
kunnen brengen dat er op dit
moment grote steun is voor de
afspraken in het meerjarenarrange–
ment. Ik acht de motie om die reden
uitdrukkelijk niet opportuun.

Ik ben het overigens wel zeer eens
met een bijzin van de heer Franssen,
die ik best tot een hoofdpunt zou
willen maken. In het mondeling
overleg heb ik daarover toezeggingen
gedaan die ik hier niet hoef te
herhalen Ik wil steun geven aan
research in internationaal perspec–
tief.

De heer Franssen (WD): In mijn
tekst was het een hoofdzin.

Staatssecretaris Simons: In de
mondelinge toelichting!

De heer Franssen (VVD): Het was
geen toelichting op de motie. Het
was een apart punt, als onderdeel
van het flankerend beleid.

Staatssecretaris Simons: Met de
noodzaak van research, van realloca–
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tie van gelden die nu voor andere
doeleinden in de farmaceutische
industrie bestemd zijn, naar een nog
sterkere profilering van de research,
ben ik het zeer eens. Ik zeg tegen de
heer Leerling dat, kijkend naar de
omzet van de bedrijfstak en de
keuzen die men daar doet, het
alleszins redelijk is om te verwachten
dat er met deze maatregelen, indien
zij ook de komende jaren effectief
worden, voldoende ruimte is voor
researchactiviteiten die nodig zijn om
op aangelegen terreinen nieuwe
ontwikkelingen op het spoor te
komen en nieuwe geneesmiddelen te
onderzoeken op hun mogelijkheden.
Ook dat zal de komende jaren nodig
zijn.

De heer Kohnstamm heeft een– en
andermaal de 120 mln., die eerder
door de OPA-partijen was afgespro–
ken, aan de orde gesteld In het
laatste mondeling overleg heb ik nog
eens naar voren gebracht dat
ondanks eerdere toezeggingen — ik
erken dat - een latere kosten-baten–
analyse leerde dat het uitermate
complex zal zijn om die financiële
middelen alsnog te vergaren. Verder
is zoveel inzet van onze kant gericht
geweest op het tot stand komen van
een effectieve kostenbeheersing, dat
wij dat nog eens in die kosten-baten–
afweging geen pnonteit hebben
gegeven.

Verschillende leden hebben over
de commissie ex artikel 56 van de
Ziekenfondswet gesproken. De heer
Kohnstamm heeft gevraagd wat er bij
zeer ernstige kritiek gebeurt. Ik
verwijs dan toch naar de bijdrage van
de heer Lansink, die naar mijn gevoel
vrij analytisch heeft aangegeven wat
eigenlijk de modaliteiten zijn waar die
commissie mee kan aankomen. Die
commissie heeft niet de opdracht of
de taak om als het ware weer een
prmcipiele afweging te maken van
het systeem. Ik heb de Kamer een–
en andermaal toegezegd, dat
technische aanpassingen die door de
commissie worden voorgesteld,
grosso modo door mij zullen worden
gevolgd. Dat is ook vanzelfsprekend.
Je moet uiterst voorzichtig zijn bij
deze groep van deskundigen. Ik zal
ook graag de Ziekenfondsraad
vragen om één en liefst twee
vertegenwoordigers van patiëntenor–
ganisaties daaraan toe te voegen Als
die groep van deskundigen met een
aantal technische suggesties komt,
die verbeteringen zijn op basis van de
laatst binnengekomen kritische
notities, dan zal ik dat in beginsel als

vanzelfsprekend volgen Daarover
kan geen twijfel zijn.

De heer Kohnstamm heeft een
motie ingediend over de verhoging
van de stimulans. In de loop van het
eerdere debat heb ik daarover
opgemerkt, dat die verhoging
onderdeel is van het meerjarenak–
koord. Dat meerjarenakkoord kan,
naar onze verwachting, in de loop
van het voorjaar geeffectueerd
worden, in de zin dat daar een
praktische betekenis aan kan worden
gegeven. Voor zover ik het kan
overzien, is het eigenlijk een rneer
bestuurlijke afweging of het nu wijs
is, eventueel een uitspraak van de
Kamer volgend, als staatssecretans
een aanwijzing te geven, waardoor
als het ware dat element van die
stimulansverhoging eruit wordt
gehaald, zodat dit mogelijk eerder
geïntroduceerd en gerealiseerd kan
worden. De deskundigen wijzen mij
erop dat ook als je al de bestuurlijke
wens zou hebben om tot die
aanwijzing te komen, om dit eruit te
halen, wij dan toch pas rond 1 april
of 1 mei tot realisering kunnen
komen. Ik zeg tegelijk in alle open–
heid tegen de indiener van de motie,
dat ik vandaag die garantie niet kan
geven. Ik kan wel de garantie geven
dat die meerjarenafspraak tot stand
komt. Daarvoor is nu voldoende
draagvlak. Door de LHV, de LSV, de
KNMP en de VNZ is in het bestuurlijk
overleg ook nadrukkelijk de bereid–
heid uitgesproken om tot onderteke–
ning te komen. Ik kan echter geen
100% garantie geven dat per 1 april
of op een datum in die buurt de
meerjarenafspraak op alle onderde–
len geeffectueerd kan worden. Dan
zou ik een brug te ver gaan. Het blijft
dus veel meer een bestuurlijke
afweging of wij dat onderdeel uit de
meerjarenafspraak halen en de weg
van de aanwijzing volgen, die op
ongeveer hetzelfde moment tot
realisering zal komen. Qua opbrengst
zou het niet veel uitmaken. De heer
Lansink heeft over die motie ook een
opmerking gemaakt, waar nog iets
meer aarzeling uit sprak. Wat die
motie betreft zou ik het oordeel aan
de Kamerwillen overlaten.

Ik kom bij een vierde opmerking
van de heer Kohnstamm, met
betrekking tot het farmacotherapeu–
tisch overleg Ik beklemtoon nog
eens — zeker wanneer ik terugkijk op
de beleidsontwikkeling in dit dossier
— dat de terminologie van flanke–
rend beleid niet de meest gelukkige
geweest is. Soms moet je ook je

ongelijk willen bekennen Ik zie
steeds nadrukkelijker in dat de
structuur van het farmacotherapeu–
tisch overleg en het beleid inzake
patiënteninformatie uitermate
essentiële schakels zijn, wil het
nieuwe vergoedingensysteem als
zodanig zonder veel overgangspro–
blematiek en uitvoeringsproblematiek
gaan functioneren. Ik zal dan ook —
dat was ik overigens al wel van plan
— zeer veel bestuurlijke aandacht
besteden aan de totstandkoming van
die elementen van het beleid.

Wat betreft de bereidheid tot
aanpassingen, na advisering door de
commissie ex artikel 56 Ziekenfonds–
wet, en de patiëntenvertegenwoordi–
gers, is een toezegging gedaan. Dit
betreft vanzelfsprekend — het is ook
een taak van de de commissie ex
artikel 56 Ziekenfondswet — het met
een zekere regelmaat maken van
tussentijdse beoordelingen en het
bepleiten van eventuele aanpassin–
gen, enzovoorts. Deze ondergaan in
de praktijk van alle dag lang nog niet
altijd een bestuurlijke toetsing, zij het
dat zij wel in formele zin mijnerzijds
een toetsing ondergaan. Er zal
natuurlijk in de loop der jaren
regelmatig enige aanpassing nodig
zijn. Ik vermoed ook dat wij, als het
systeem in de praktijk werkt, niet
meer bij elke aanpassing met
politieke implicaties worden gecon
fronteerd. Dat mogen wij althans
hopen.

Ik ben mevrouw Beckers erkentelijk
voor het groene licht dat zij gaf, zij
het dat daaraan — bij haar en
trouwens ook bij anderen, zo heb ik
gemerkt — een lange aarzeling is
voorafgegaan. Daarbij ging het erom
of de risico's niet alleen aanvaard–
baar zouden zijn, maar ook voldoen–
de overwogen, ook in de zin van het
zeker gesteld zijn dat er geen
structurele bijbetalingen zullen
ontstaan. Er kunnen zich natuurlijk
incidenteel overgangsproblemen
voordoen. Ik denk aan het terecht
door mevrouw Beckers genoemde
punt van de LHV, dat een ander type
medicatie gaat mterfereren met een
bestaand geneesmiddel dat men al
gebruikte. Dat kan hier en daar tot
complicaties leiden, maar ik ben er
nu juist zo van overtuigd dat wij die
overgangsproblematiek tot een
minimum kunnen reduceren: door
het flankerend beleid en de patiënten–
informatie en ook - zoals ik
voornemens ben - door in de loop
van januari-februari specifieke
voorlichting te geven aan vertegen–
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woordigers van bepaalde groepen
chronische patiënten en hen
daarmee heel direct voor te houden
hoe het systeem in de praktijk zou
kunnen gaan werken.

Mijnheer de voorzitter! Hiermee
heb ik impliciet ook een reactie
gegeven op de LHV. Daarbij stel ik
vast, ook in de richting van de heer
Leerling, dat de LHV bestuurlijk - ik
ben daar erkentelijk voor - het
beginsel van het geneesmiddelenver–
goedingensysteem, met name ook
het beginsel van de therapeutische
vervangbaarheid, als voluit verant–
woord schetst. De heer Franssen wijs
ik in dit verband op het volgende, zij
het niet in de hoop dat ik hem
daarmee over de streep kan krijgen.
Als alle representanten van beroeps–
groepen die dagehjks voorschrijven in
dit land en geneesmiddelen aan de
balie van de apotheek uitreiken,
menen dat het principe van de
therapeutische vervangbaarheid
medisch-inhoudelijk verantwoord is,
dan vind ik dat wij dat oordeel zwaar
zouden moeten laten wegen, ook
indien daar internationaal nog geen
grootschalige ervaring mee is.

Ik ga kort in op een concrete vraag
van de heer Leerling, mijnheer de
voorzitter, betreffende een hard–
heidsclausule. Ik wijs erop dat dit
punt uitvoerig is bediscussieerd en ik
zou graag naar die discussie willen
verwijzen. Er zijn tal van nsico's aan
verbonden, zoals juridische risico's.
Ook stelt een hardheidsclausule het
beginsel van de therapeutische
vervangbaarheid als het ware ter
discussie, alsof je bevreesd bent dat
het systeem onvoldoende veilig is.
Die vrees heb ik niet; ik heb dat vele
malen beklemtoond.

Wat betreft het streven om een
maximum vast te leggen voor de
eigen bijdrage, merk ik op dat het
uitgangspunt is dat geen eigen
bijdragen gaan ontstaan in het
systeem. Het uitgangspunt is dat dit
niet gebeurt en dat er een veilig
systeem is gekozen, waarbij in
beginsel voor elk probleem waar een
burger medicatie voor nodig heeft,
medicatie beschikbaar is binnen de
clusters die zonder bijbetaling in het
kader van de Ziekenfondsdwet
beschikbaar gesteld worden Als je
hebt getracht om dat uitgangspunt
zo goed mogelijk — naar de moge–
lijkheden die wij nu hebben — vorm
te geven, dan zou het een verkeerd
soort anticipatie zijn om nu te gaan
nadenken over een maximum in de
eigen bijdragen.

De heer Lansink, mijnheer de
voorzitter, heeft een vraag gesteld
met betrekking tot de commissie. De
Ziekenfondsraad heeft inmiddels tot
de instelling besloten en ik heb
begrepen dat vanavond, in een
vergadermg van het presidium van
de raad, tot aanwijzing van de
voorzitter wordt overgaaan. Ik zal een
dezer dagen - vanzelfsprekend na
afloop van dit debat - een nadruk–
kelijk verzoek richten aan de Zieken–
fondsraad om tot de aanwijzing van
enkele vertegenwoordigers van
patiëntenorganisaties te geraken

De voorzitter Ik constateer, dat er
behoefte bestaat aan een tweede
termijn.

Ik stel voor, de spreektijd in tweede
termijn te bepalen op een derde van
de spreektijd in eerste termijn.

Daartoe wordt besloten.

D

De heer Franssen (WD): Mijnheer
de voorzitter! Ik dank de staatssecre–
taris voor zijn antwoord. Aan de hand
van de moties wil ik kort repliceren.

De staatssecretaris heeft al mijn
moties afgewezen. Ik kan mij dat
voor de motie op stuk nr. 11 in dit
stadium wel voorstellen, gegeven zijn
beleidsintenties. Ik heb eerder al
aangekondigd dat ik deze motie zal
aanhouden tot een nader moment.
Dat nadere moment zal zijn: het
moment waarop meer duidelijkheid
bestaat over het systeem als zodanig,
dus zeker het moment waarop de
commissie ex artikel 56 van de
Ziekenfondswet zal hebben geadvi–
seerd. Ik verzoek u daarom, voorzit–
ter, de motie op stuk nr. 11 van de
agenda af te voeren.

De voorzitter: Op verzoek van de
heer Franssen stel ik voor, zijn motie
(21500, nr. 11) van de agenda af te
voeren.

Daartoe wordt besloten.

De heer Franssen (WD): Voorzitter!
Mijn motie op stuk nr. 12 laat ik wel
in stemming komen, ook al wordt die
verworpen. Daarmee wil ik bewust
een uitspraak van de Kamer over de
vraag of het verantwoord is om op
dit moment het groene licht te
geven, gezien de nog vele onzekerhe–
den die er bestaan.

Mijn motie op stuk nr. 13 wil ik bij
nader inzien ook aanhouden.

Waarom? Het onderdeel bonussen
en kortingen maakt deel uit van een
veel breder pakket aan afspraken. Ik
wil het geheel kunnen beoordelen. Ik
ga ervan uit dat de staatssecretaris
dat pakket nog aan ons voorlegt. Om
de samenhang der dingen goed in
ogenschouw te kunnen nemen en om
op dit moment de onwenselijkheid
van een eventuele vergroting van
mogelijkheden van bonussen en
kortingen wel tot uitdrukking te
brengen, heb ik de motie ingediend.
Ik verzoek u nu, voorzitter, om de
motie van de agenda af te voeren.

De voorzitter: Op verzoek van de
heer Franssen stel ik voor, zijn motie
(21500, nr. 13) van de agenda af te
voeren.

Daartoe wordt besloten

De heer Franssen (VVD): Om
diezelfde reden zou ik het onverstan–
dig vinden om de motie op stuk nr.
14 in stemming te laten komen. Op
zichzelf vind ik een vergroting van de
stimulans aanvaardbaar, zeker in het
systeem dat ik heb voorgesteld in de
motie op stuk nr. 11. De betekenis
van de stimulans bij invoering van het
systeem zoals de staatssecretaris
voorstelt, wordt al kleiner. Maar
goed, ook in dat licht kan het onder
omstandigheden worden bezien. In
de huidige situatie vind ik het
onverstandig om dat ene onderdeel
eruit te halen. Als de indieners de
motie handhaven, zal ik mijn fractie
voorstellen om ertegen te stemmen.

D

Staatssecretarls Simons: Mijnheer
de voorzitter! Ik heb zojuist in mijn
bijdrage aan het debat nadrukkelijk
aangegeven dat ik aanvaarding van
de moties op de stukken nrs. 11 en
12 ontraad. Ik vind dat er grote
duidelijkheid moet zijn over het
oordeel van de Kamer met betrekking
tot de kans van dit nieuwe genees–
middelenvergoedingssysteem. Elke
motie die blijft "zweven", houdt
twijfel in over de wens van de
meerderheid van de Kamer.

Dan kom ik bij de motie op stuk nr.
13, inzake de bonussen en kortingen.
Ik ben de mening toegedaan dat
structurele verschijnselen van
bonussen en kortingen naar de mate
van de invoering van het GVS tot
miniem zullen verdwijnen. Overïgens,
ik heb de motie als niet opportuun
gekenschetst vanwege het simpele
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Simons

feit dat de meerjarenafspraken ook
ter beoordeling van dit huis gebracht
kunnen worden. Dan kan de Kamer
het zelf beoordelen.

De heer Franssen (WD): De
staatssecretaris zal het toch met mij
eens zijn dat de bonussen en
kortingen en de mate waarin zij
worden toegepast, te maken hebben
met de transparantie van de genees–
middelenmarkt.

Staatssecretaris Simons: Ja.

De heer Franssen (WD): U heeft
ook de brief d.d. 5 december
gekregen van Prodifarma. Daarin
staat: "Het is overigens verheugend
dat uit de meerjarenafspraak
farmaceutische hulp blijkt dat de
gedachtengang van de transparantie
in de farmaceutische sector wordt
losgelaten. Met het GVS wordt een
plafond aangebracht in de vergoe–
ding voor onderscheiden groepen
geneesmiddelen en dient de
geneesmiddelenmarkt verder aan de
marktwerking te worden overgela–
ten."

Als liberaal vind ik marktwerking
prima. Maar wanneer het een
marktwerking is die het recht van de
sterkste in de jungle met zich brengt,
ben ik er niet voor. De staatssecreta–
ris vergroot met zijn systeem de
intransparantie en dus zien wij door
de bomen het bos niet meer. De
staatssecretaris draait het beleid om.

Staatssecretaris Simons: Mijnheer
de voorzitter! Als de heer Franssen
wil zeggen, dat ik geen voorstander
ben van een situatie waarin het recht
van de sterkste zegeviert, ben ik het
met hem eens. Maar dan wil ik hem
in dat licht nog wel oproepen het
voorgestelde geneesmiddelenver–
goedingensysteem te steunen.

De heer Franssen (WD): Wel
argumenten blijven wisselen!

Staatssecretaris Simons: Voorzitter!
Ik ben het inhoudelijk met de heer
Franssen eens, dat het verschijnsel
van bonussen en kortingen onge–
wenst is. De vraag is: op welke
manier kun je daar het best een eind
aan maken. Het is mijn mening —
daarvoor heb ik ook een– en ander–
maal argumenten gegeven — dat
tengevolge van de combinatie van
het invoeren van het geneesmidde–
lenvergoedingensysteem en de
afspraken die nu ten grondslag

liggen aan de meerjarenarrangemen–
ten van partijen dit structurele
verschijnsel, dat helaas jaren heeft
bestaan en niet alleen hinderlijk maar
ook ongewenst was, zal verdwijnen.
Dan moet je oppassen met gefor–
ceerde pogingen om het verschijnsel
anderszins tot stoppen te brengen. Ik
heb slechts lichte, bestuurlijke
aarzelingen getoond met betrekking
tot de motie van de heer Kohnstamm
op stuk nr. 14. Ik heb het oordeel
over de motie aan de Kamer
overgelaten. De argumenten zijn ook
in dit plenaire debat gewisseld.
Eerder hebben wij dat in een
mondeling overleg gedaan. Voor mij
is het een 49/51-afweging.

De heer Franssen (WD): Ik voorspel
u, dat niet gebeurt wat u denkt dat er
gaat gebeuren.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, vanavond
over de overige ingediende moties te
stemmen.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt van 19.19 uur
tot 20.50 uur geschorst.

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

Buitenlandse Zaken en van
Defensie over het Midden-Oos–
tenconflict (21664, nr. 21).

De voorzitter: Ik merk op dat over
deze kwestie hedenochtend een
mondeling overleg heeft plaatsge–
vonden. Het gaat nu slechts om de
afronding.

De beraadslaging wordt geopend.

D

De heer Weisglas (VVD): Voorzitter!
Er is de afgelopen weken ook in de
Kamer veel gesproken over de
Golfcrisis. Daarom nu heel kort de
hoofddoelstelling van de WD-frac–
tie: Nederland moet alles doen wat in
zijn vermogen ligt om bij te dragen
aan het herstel van de grove
schending van de internationale
rechtsorde die door Irak heeft
plaatsgevonden. Niemand wil oorlog,
maar het is alleen Irak die dat
uiteindelijk kan vermijden. Nu richten
wij ons op een vreedzame oplossing.

Daartoe is eensgezindheid en
solidariteit met de bondgenoten hard
nodig.

In het mondeling overleg vanoch–
tend is duidelijk geworden dat voor
de Nederlandse regering het laatste
woord over de Nederlandse bijdrage
niet is gezegd. Dat er na de recente
beslissing over munitie en over het
bergings– en brandbestrijdingsschip
verdere concrete bijdragen ter
oplossing van het Golfconflict zullen
komen, is door de ministers Van den
Broek en Ter Beek vanochtend niet
uitgesloten. Dat was duidelijk. Maar
het staat zeker ook niet vast. Het
kabinet is daar dus nog niet uit. De
controverse tussen minister Van den
Broek enerzijds en minister Ter Beek
anderzijds, die wij allemaal kunnen
afleiden uit openbare uitlatingen van
beide ministers, is er dus nog steeds

Wij hebben vanochtend ook
geconstateerd dat de Partij van de
Arbeid onduidelijk is. Collega Melkert
was niet bereid te zeggen of de Partij
van de Arbeid al dan niet tot een
grotere bijdrage bereid is, maar hij
toonde zich wel tevreden met de nu
genomen beslissing. Dit in tegenstel–
ling tot het CDA, dat vanaf dinsdag–
avond 23.05 uur zeer kritische
geluiden laat horen over het rege–
ringsbesluit. Met collega Gualthérie
van Weezel vindt de WD-fractie de
brief van de regering te mager en
teleurstellend in het licht van de
criteria die zij stelt aan de bijdrage
die Nederland moet leveren. Het
eerste criterium is eensgezindheid
van de wereld en solidariteit met de
bondgenoten, vooral de Britten en de
Amerikanen, niet alleen in woorden,
maar ook in voldoende concrete
daden. Het tweede criterium is dat in
voldoende mate moet worden
ingegaan op verzoeken van de
bondgenoten. Dat heeft de regering
in de ogen van de WD-fractie
onvoldoende gedaan, met name wat
de ondersteuning van de grondtroe–
pen betreft.

Solidariteit, eensgezindheid,
voldoende ingaan op concrete
verzoeken. Als de fractie van de VVD
de brief daaraan toetst, vindt zij de
genomen beslissing onvoldoende of,
om met collega Gualthérie van
Weezel te spreken, die de moed had
om dat te zeggen: wij vinden die brief
getuigen van schone-handenpolitiek.

Voorzitter! De WD vindt het in dit
afrondende debat van belang dat de
opvattingen die de afgelopen dagen
door de WD-fractie en door
CDA-woordvoerder Van Weezel zo
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Weisglas

duidelijk naar voren zijn gebracht, in
een kameruitspraak worden vastge–
legd, als oordeel over de genomen
beslissing en om richting te geven
aan de verdere besluitvorming van de
regermg Ik leg de Kamer daarom de
volgende motie voor. Zij dient ter
vervanging van mijn motie op stuk
21800-V, nr. 37.

Motie

De motie-Weisglas (21800-V, nr.
37) is in die zin gewijzigd, dat zij
thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

overwegende, dat Nederland naar
vermogen moet bijdragen aan het
herstel van de internationale
rechtsorde die door de Iraakse inval
in Koeweit op grove wijze is ge–
schonden;

overwegende, dat op 29 november
1990 Veiligheidsraadresolutie 678
(1990) is aangenomen;

verzoekt de regering bij haar nadere
besluitvorming positiever in te gaan
op de verzoeken van de Verenigde
Staten en het Verenigd Koninkrijk om
ondersteuning van hun grondtroepen
in het Golfgebied, bij voorkeur in de
vorm van het beschikbaar stellen van
medisch personeel en materieel,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze gewijzigde
motie is medeondertekend door de
heer Blaauw. Naar mij blijkt, wordt zij
voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 22 (21664).

D

Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Voorzitter! Wij houden een tweemi–
nutendebat over de Golfcrisis, het
laatste voor het kerstreces. Helaas
doen wij dit niet om diplomatieke
stappen te evalueren, gevoerde
gesprekken met Irak te bespreken of
effecten van het handelsembargo
onder de loep te nemen en dus ook
niet om de inzet van de Nederlandse
regermg bij verdere besprekingen na
te gaan. Neen, wij hebben een debat
over het aloude adagium: als je vrede
wilt, bereid je dan voor op de oorlog.
Met andere woorden: Groen Links

betreurt het dat wij hier, om welke
reden dan ook, geen debat hebben
over mogelijke resultaten van
gesprekken tussen Irak enerzijds en
Perez de Cuellar, Bush, Baker en
Andreotti anderzijds.

Ook wij zijn geschokt door het
recente rapport van Amnesty
international. Hoessein heeft zijn
kans gegrepen om de afschuwelijke
wijze, waarop hij zijn eigen bevolking
reeds jarenlang mishandelt, nu uit te
breiden tot het volk van Koeweit.
Daar moet een einde aan komen. Dat
moet afgestraft worden. Ik ben het
voor 100% met de minister eens, als
hij, zoals vanmorgen in het monde–
ling overleg, zegt dat de sleutel van
de oplossing in Bagdad ligt in de
handen van Hoessein. Daarover
bestaat geen enkel verschil van
mening.

Groen Links verschilt echter wel
van mening met de regering en de
meerderheid van de Kamer over de
daartoe te bewandelen wegen. Wij
blijven pleiten voor een onverkort
vasthouden aan het handelsembargo
om de boycot tijd te geven. Wij zijn
van mening dat een gewelddadige
oplossing onherroepelijk zal leiden
tot een grootschalige oorlog,
waarvan de gevolgen door niemand
kunnen worden voorzien. Daarom
moet er, wat Groen Links betreft,
geen verdere opbouw van de
militaire aanwezigheid in de Golf
plaatsvinden. Wel moeten aile
middelen om tot een gesprek te
komen, aangegrepen worden.
Daarom — ik heb dat vanmorgen ook
reeds gezegd — betreuren wij het ten
zeerste dat de Europese Gemeen–
schap niet is ingegaan op de
uitnodiging van Irak voor een
dergelijk gesprek Mochten de
gesprekken en het embargo op
termijn niet het gewenste effect
sorteren, dan moet een verder
optreden volledig worden overgela–
ten aan de Verenigde Naties. Ik dien
de volgende motie in, ter vervanging
van die op stuk 21800-V, nr. 45.

Motie

De motie-Sipkes (21800-V, nr. 45)
is in die zin gewijzigd, dat zij thans
luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het instrument van

de handelsboycot in VN-verband
tegen agressie van Irak jegens
Koeweit inmiddels de gewenste
effecten begint op te leveren;

overwegende, dat het stellen van een
ultimatum op 15 januari 1991 de op
langere termijn te verwachten
effectiviteit van een handelsboycot
doorkruist;

spreekt uit, dat de handelsboycot
tegen Irak de nodige tijd moet
worden gegeven en verzoekt de
regering derhalve af te zien van haar
voornemen "additionele Nederlandse
bijdragen aan de internationale
inspanning in de Golf" te leveren;

verzoekt de regering tevens binnen
de EG aan te dringen om alsnog in te
gaan op het verzoek van de Iraakse
autoriteiten voor een gesprek tussen
de Gemeenschap en Irak,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Naar mij blijkt, wordt
deze gewijzigde motie voldoende
ondersteund.

Zijkrijgtnr. 23 (21664).

D

De heer Van Middelkoop (GPV):
Mijnheer de voorzitter! De Neder–
landse regering heeft besloten, een
extra bijdrage te leveren aan de
militaire inspanningen, gericht op het
laten terugtrekken van Irak uit
Koeweit. Ze heeft daarmee positief
willen reageren op verzoeken om
additionele steun van de Verenigde
Staten en het Verenigd Koninkrijk. Ik
wil mijn waardering uitspreken over
deze additionele inspanning, al wil ik
de aard en de omvang ervan
voorshands niet als erg mdrukwek
kend beschouwen. Er is thans niet
gekozen voor het zenden van
grondtroepen. Vanmorgen, tijdens
het mondeling overleg, heb ik de
vraag gesteld of het kabinet welhcht
principieel niet bereid is, deze
verdergaande militaire steun te
leveren. Minister Van den Broek
antwoordde toen dat dat open staat,
en dat het kabinet zich daarover niet
heeft uitgesproken. Dat was een
duidelijk antwoord.

Zo mogelijk in WEU-verband wordt
het overleg over verdere bijdragen
voortgezet. Met het oog daarop wil ik
mijn vraag van vanmorgen toespit–
sen. Is het zenden van Nederlandse
grondtroepen voor het kabinet in dat
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Van Middelkoop

voortgaande overleg een bespreek
bare optie? Op die vraag krijg ik
graag een duidelijk antwoord. Ik
meen dat internationale solidariteit
en de bondgenootschappelijke
cohesie het kabinet verplichten, deze
vraag bevestigend te beantwoorden.
Wanneer het kabinet daartoe ten
prmcipale niet bereid zou zijn, haalt
zij de kwalificatie schone-handenpoli–
tiek over zich. Ik realiseer mij dat in
het bijzonder deze twee ministers
een zware verantwoordelijkheid
dragen, nu en in de kornende weken.
Het gaat om beslissingen die het
partijpolitieke kader overstijgen, en
het hart van het overheidsambt
raken. Het gaat niet om abstracte
zaken, maar ten slotte om mensen.
Wellicht straks om Nederlandse
miiitairen, maar thans vooral om
Koeweiti's die, zoals Amnesty
international ons meldde, gebukt
gaan onder een misdadige terreur. Ik
wil daarom de minister van Defensie
en de minister van Buitenlandse
Zaken bij hun verdere overwegingen
Gods onmisbare zegen toewensen.

De 'neer Leerling (RPFj: Mijnheer de
voorzitter! Helaas moeten we met
elkaar concluderen dat de crisis in de
Golf in een kritieke fase komt. De
Iraakse leider Hoessein wil blijkbaar
niet met vreedzame middelen een
einde maken aan het conflict en
Koeweit verlaten. Militaire druk blijft
daarom noodzakelijk. Bij de inspan–
ningen hiervoor blijft de Nederlandse
regering onzes inziens achter. Ook de
extra bijdrage, aangekondigd in de
meest recente brief, schiet naar mijn
wijze van zien te kort. Een blusboot
en een hoeveelheid munitie zijn te
weinig. Het lijkt ons slechts margina–
le steun. Wat is de reden van deze
terughoudende opstelling? Het lijkt
ons gewenst om het spoor van
Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië te
volgen door, indien nodig, ook
grondtroepen naar de Golf te sturen.
Waarom wel het tonen van bereid–
heid, een squadron F16's naar het
Midden-Oosten te sturen, maar geen
grondtroepen?

In zijn brief maakt de minister
melding van voortzetting van het
overleg over verdere bijdragen van
Nederland en de landen van de
Westeuropese unie. Daar ben ik op
zichzelf blij om; hopelijk komt er dan
vanuit de andere WEU-lidstaten
voldoende druk om de Nederlandse
regering ertoe te bewegen, die

grondtroepen in te zetten. Maar
afgezien daarvan behoudt de
Nederlandse regermg natuurlijk een
eigen verantwoordelijkheid in deze
crisissituatie. Door steun te geven
aan een VVD-motie heb ik tijdens de
algemene beschouwingen duidelijk
gemaakt, dat Nederland naar mijn
wijze van zien in principe ook
grondtroepen beschikbaar moet
stellen, en daarom in gereedheid
moet brengen. We zijn natuurlijk niet
uit op oorlog, maar we moeten die
realiteit in onze dagen helaas onder
ogen zien. Het gaat er nu om, in
principe een besluit te nemen met
betrekking tot deze zo belangrijke
kwestie. Mocht het zover komen dat
er een oorlog uitbreekt in de Golf,
dan ben ik ervan overtuigd dat wij
steun moeten geven aan hen die daar
strijd moeten leveren. Dat betekent
dat we ook zullen moeten bijspringen
met grondtroepen. Dat vergt
voldoende voorbereidingstijd. Ik
steun daarom de motie die collega
Weisglas zoeven heeft ingediend. Ik
wil besluiten met de wens dat God
het ons geve dat het nooit zo ver
komt dat Nederlandse troepen
betrokken worden bij het conflict in
de Golf.

D

De heer Kohnstamm (D66J:
Mijnheer de voorzitter! De fractie van
D66 heeft al eerder laten weten dat
zij niet op voorhand, en zeker niet
onder alle omstandigheden, afwij–
zend staat tegenover een verder–
gaande Nederlandse militaire
betrokkenheid bij de Golfcrisis.
Positiever geformuleerd: een reële
effectieve en proportionele bijdrage
is wat ons betreft bespreekbaar. De
bijdragen via de blusboot en de
munitie stuiten bij ons zeker niet op
bezwaren, hoewel ook wij ons niet
aan de indruk kunnen onttrekken dat
deze Nederlandse inspanning een
wat marginaal karakter heeft.
Desalniettemin heeft mijn fractie op
dit moment geen enkele behoefte
aan een motie waarin wordt bepleit
minder of meer te doen dan door de
regering wordt voorgesteld.

De regering heeft nu nog niet tot
verdere besluitvorming willen of
kunnen overgaan, maar wel monde–
ling en schriftelijk doen weten dat het
overleg over verdere bijdragen wordt
voortgezet. Ons komt het onjuist
voor, om nu als het ware voor de
muziek uit te lopen. En wel om de
volgende redenen:

1. in het algemeen moet de regering
eerst besluiten en vervolgens velt de
Kamer haar oordeel;
2. in dit geval is daar a fortiori reden
voor, omdat wij niet over die
internationale contacten op ministe–
rieel en hoog ambtelijk niveau
beschikken, waardoor ons dat
volledige inzicht in de ontwikkelingen
ontbreekt dat de regering wel heeft
en dat voor de besluitvorming
absolute voorwaarde is;
3. daarenboven worden de politiek–
diplomatieke gevechten tussen met
name Irak en de Verenigde Staten zo
op het scherp van de snede gestre–
den, dat het extra riskant is ferme of
minder ferme uitspraken ter zake te
doen;
4. ook vandaag heeft de regering
herhaald dat de Kamer niet voor
voldongen feiten zal worden gesteld.
Wij komen er dus nog over te
spreken als dat nodig mocht blijken.

D
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de
voorzitter! Zoals in het mondeling
overleg door ons al gesteld, lijkt Irak
het vooralsnog aan te willen laten
komen op een gewapend treffen. De
Verenigde Staten hebben nu al 15
maal gepoogd tot een afspraak te
komen en dat spreekt onzes inziens
boekdelen. Dat geldt des te meer nu
Saddam Hoessein steeds de nadruk
legt op oplossing van het Israëlisch–
Palestijns probleem, dat in de door
hem veroorzaakte situatie geen
enkele rol heeft gespeeld, noch kan
en mag spelen.

De resolutie 678 is naar ons
oordeel aliereerst een politiek
drukmiddel om beweging te krijgen
in het standpunt van Irak. En terecht,
want het gaat om herstel van de
wreed geschonden internationale
rechtsorde. Laat dan de internationa–
le volkerengemeenschap in geza–
menlijkheid, via de VN en de
Veiligheidsraad, eensgezind blijven.
Niets is funester dan het ontstaan
van wiggen. Daarop is het beleid van
Irak gericht. Die resolutie blijft een
politiek drukmiddel. Hoe kan daaraan
materieel gestalte worden gegeven?
In de brief van de ministers worden
twee extra maatregelen genoemd.
Maar onze vraag blijft, ook na het
verhelderend antwoord van vanmor–
gen, of de solidariteit van ons land
daarmee voldoende wordt beklem–
toond. Is zo'n uiteindelijk toch vrij
geringe bijdrage wel voldoende om
uitdrukking te geven aan Nederlands
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Van Dis

bijdrage aan de opvoering van de
politieke druk?

Wij zouden het juister en verstan–
diger hebben gevonden wanneer
bijvoorbeeld medische troepen waren
gezonden. Waarom is dat niet nu
gebeurd? De slotzinnen van de brief
van beide bewmdslieden laten
daarvoor ruimte, maar is het in
overeenstemming met hetgeen ons
land kèn doen? Tijdens vorige
discussies heeft onze fractie al
gepleit voor dit soort bijdragen. Lijkt
de koopmansgeest het toch weer te
winnen van een royale en loyale
bijdrage? Overigens wil dit niet
zeggen dat er niets wordt gedaan.
Vergeleken met de bijdragen van
sommige andere landen, zoals die
van het Veremgd Koninkrijk en
Frankrijk, rest echter een gevoel van
achter te blijven! Het gaat ons niet
om het geweld, maar om een
maximale uitbating van de periode
tot DV15 januari 1991. Men behoort
alles te doen, overigens in een
consistent beleid, om dat te voorko–
men. Wijs beleid en standvastigheid
moeten daartoe dienen. Dat wensen
wij beide bewindslieden toe en
tevens verantwoordelijkheid voor het
behoud van een rechtvaardige vrede.

D

De heer Gualthérie van Weezel
(CDA): Mijnheer de voorzitter! Door
gebrek aan tijd leent zich een
tweeminutendebat nauwelijks voor
een evenwichtige en duidelijke
benadering van een zo gevoelige
materie als de kwestie van oorlog of
vrede. Mijn fractie heeft, juist ter
voorkoming van oorlog, steeds
gekozen voor druk en opvoering
daarvan via politieke middelen. Dit
kan helaas niet zonder militaire
pressie; pressie die thans in het
bijzonder van de Verenigde Staten
van Amerika en Engeland moet
komen. Twee landen, optredend
namens de wereldgemeenschap. En
dit alles, omdat het hier gaat om een
herstel van de internationale
rechtsorde, op basis van resoluties
van de Veiligheidsraad.

Tegen deze achtergrond steekt de
inhoud van de brief van de regering
nogal schraal af. Wij hebben echter
van de regering begrepen, dat
nadere besluitvorming open is. Dat
wil zeggen dat andere additonele
middelen niet worden uitgesloten
Omdat wij de regering thans niet
voor de voeten willen lopen bij haar

sondages, mede in het licht van de
benodigde consensus, omdat het
uitzenden van materieel en mensen
ook breed geworteld moet zijn in de
Nederlandse samenleving, en om tot
een verantwoorde en constructieve
Nederlandse bijdrage te komen,
achten wij de gewijzigde motie–
Weisglas thans prematuur, in die zin
dat het CDA nog voor 15 januari van
de regering zou willen weten wat
haar inspanningen opgeleverd
hebben.

D

De heer Melkert (PvdA) Mijnheer
de voorzitter! De regering heeft haar
standpunt over wat als additionele
Nederlandse bijdrage adequaat is,
overtuigend beargumenteerd. Dit is
in overeenstemming met de opvat–
ting van de PvdA-fractie, dat het
ultimatum in resolutie 678 er ten
principale toe dient, alsnog de
uitvoering van de eerder aangeno–
men resoluties te bewerkstelligen. De
aard van de Nederlandse bijdrage
kan in dit licht vooralsnog onveran–
derd blijven, gericht op de handha–
ving van het economisch embargo.
Onder de huidige omstandigheden is
hiermee een toereikende bijdrage
geleverd, getoetst aan de criteria
volwaardigheid en functionaliteit,
binnen de verplichting die de
wereldgemeenschap is aangegaan
om Irak te dwingen tot terugtrekking
uit Koeweit. Verdergaande stappen
van Nederlandse zijde binnen de
eigen verantwoordelijkheid om de
aard van de bijdrage te bepalen, zijn
hiertoe niet opportuun. Alle inzet
dient in de allereerste plaats in de
komende weken gericht te zijn op het
tot stand brengen van politieke
oplossingen. Daartoe moet ook, eerst
en vooral, het internationale overleg
dienen, waarvan in de brief van de
regermg sprake is.

D

De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): Mijnheer de voorzitter! Het
touwtrekken van Irak om de bespre–
kingen inzake mogelijke oplossmgen
van de Golfcrisis geeft naar de
mening van de Centrumdemocraten
aan dat de regering van Irak wel
degelijk beseft dat zij op dit moment
tegenover een grote militaire
overmacht staat. Het is natuurlijk
begnjpehjk dat men dan de zaak op
langere termijn wil gaan schuiven,
mede gezien de onmogelijkheid om

over een aantal maanden daar oorlog
te gaan voeren.

Ik vind de Nederlandse inbreng tot
nu toe eigenlijk bevredigend Er is
nauwelijks reden voor de Nederland–
se regering, de militaire spanning
direct in het crisisgebied op te
voeren en indien er Nederlandse
versterking naar toe zou moeten, kan
misschien het advies zijn, die troepen
voorlopig te legeren op enige afstand
van de directe centra waar mogelijk
gevechten uitbreken. Het mag best
blijken dat Nederland uiteindelijk
steun geeft aan de VN –resolutie,
maar dat hoeft niet tot uitdrukking te
komen in een daadwerkelijke inzet,
nu naar onze mening het militaire
overwicht toch reeds lang aanwezig
is.

D
Minister Van den Broek: Voorzitter!
In het mondeling overleg van
vanochtend was er gelegenheid om
nader in te gaan op de meest recente
politieke ontwikkelingen inzake de
Golfcrisis. Ik heb bij die gelegenheid
ook een toelichting gegeven op de
opstelling van de Europese Twaalf
ten aanzien van het voornemen om
gesprekken te voeren met Bagdad,
meer in het bijzonder met de minister
van buitenlandse zaken van Irak. Ik
heb nog eens melding gemaakt van
het besluit van de Twaalf om hun
eerdere uitspraak van 4 december
jongstleden te herbevestigen,
namelijk dat die gesprekken niet
zouden plaatsvinden alvorens er
gesprekken waren geweest tussen
Washington en Bagdad. Niet omdat
de Twaalf van mening zijn dat een
gesprek uit de weg moet worden
gegaan, wel omdat de Twaalf van
mening zijn dat het gesprek met de
Verenigde Staten van uitermate
groot belang is en dat dit willens en
wetens door Irak uit de weg wordt
gegaan. Er wordt door Irak verder tijd
gerekt en daarmee nemen de kansen
op een vreedzame oplossmg niet toe.
Wij hebben dus gemeend om de druk
op Irak te moeten vergroten om ook
het gesprek met de Verenigde Staten
aan te gaan.

Ik schaar mij bij al diegenen die
ook vanavond nog eens hebben
verzekerd dat een maximale inspan–
ning natuurlijk moet worden verricht
om een oplossmg te bereiken zonder
geweld. Voorzitter! Wij hoeven elkaar
op dat punt de maat niet te nemen,
want niemand zoekt het geweld.
Maar het is goed om ook bij deze
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gelegenheid hier nog eens duidelijk
te stellen dat de sleutel voor die
vreedzame oplossing in Bagdad ligt,
in de alleerste plaats in Bagdad. Ik
moge ook nog eens herhalen
hetgeen ik vanochtend tot uitdruk–
king heb gebracht, dat er naar de
opvatting van het kabinet helaas
geen vreedzaam alternatief is voor
een vrijwillige terugtrekking door Irak
uit Koeweit. Ik herhaal dat ook het
omgekeerde waar is, dat indien die
terugtrekking uit Koeweit, de
ontruiming, wel op vrijwillige basis
plaatsvindt, het militaire conflict dan
ook per definitie wordt vermeden.
Voorzitter! Daarover dus in ieder
geval alle duidelijkheid en ik dacht
ook eensgezmdheid

Voorzitter! Ik ben het met de
geachte afgevaardigde de heer
Weisglas graag eens dat in moeilijke
omstandigheden als deze, het goed
gesloten houden van het internatio–
nale front, het duidelijk maken dat de
besluiten van de Veiligheidsraad ons
ernst zijn en dat met niets minder
dan uitvoering daarvan genoegen kan
worden genomen, van wezenlijke
betekenis zijn. De eensgezindheid
van het internationale front kan niet
uitsluitend en alleen tot uitdrukking
worden gebracht door het verbaal
betuigen van politieke solidariteit; de
harde kanten van die solidariteit en
de militaire kanten daarvan moeten
evenzeer worden meegedragen.

Collega Ter Beek en ik hebben
vanochtend getracht een indruk te
geven van de bijdrage die Nederland
tot dusverre aan de militaire inspan–
ning in de Golf heeft gegeven. Wij
zijn, zonder die bijdrage op enigerlei
manier buitensporig positief te
kwalificeren in vergehjking met wat
vergelijkbare andere landen doen,
toch tot de conclusie gekomen dat
moeilijk kan worden volgehouden dat
hier sprake zou zijn van een schone–
handenpolitiek. Van die kwahficatie
wensen wij ons dan ook ten enenma–
le te distantiëren. Daarvoor is per se
geen aanleiding. In de mededeling
aan de Kamer is nu het leveren van
munitie en het voor onze rekening
nemen van de exploitatielasten van
een reddings–, sleep– en brandbe–
strijdingsschip opgenomen. Wij
hadden daarmee kunnen volstaan,
maar hebben desalniettemin
gemeend, aan die mededeling te
moeten toevoegen dat nader overleg
in internationaal verband voortgaat.
Vanochtend in het mondeling overleg
hebben wij ook duidehjk gemaakt dat

wij op de uitkomsten van dat overleg
niet wensen vooruit te lopen

Als de geachte afgevaardigde de
heer Van Middelkoop de vraag nader
toespitst en vraagt of voor het
kabinet het zenden van grondtroepen
een bespreekbare optie is, dan kan
alleen het kabinet daar een antwoord
op geven. Als het kabinet in de brief
aan de Kamer vermeldt dat het op de
uitkomst van die besprekingen niet
vooruit wil lopen en ik vanochtend
daaraan heb toegevoegd dat de
kwestie van wel of niet deelnemen
door middel van troepeneenheden
openligt, dan is dat naar mijn mening
duidelijk. Dan heeft het kabinet nog
geen beslissing genomen over de
vraag ja of neen, maar dan is ook
geen van beide uitgesloten. Daar kan
dus geen misverstand over bestaan.
Ik dacht dat dit misverstand vanoch–
tend ook niet aanwezig was.

De heer Weisglas (VVD): Waarom
heeft het kabinet volgens de minister
van Buitenlandse Zaken wel een
beslissing kunnen nemen over
munitie en het bestrijdingsvaartuig
en geen beslissing kunnen nemen
over de inzet van ondersteunende
grondtroepen, terwijl ten aanzien van
beide zaken — munitie, vaartuig en
grondtroepen - heel concrete, ook
aan Nederland gerichte verzoeken
van de Amerikanen en de Britten op
tafel liggen? Waarom is die beslis–
sing niet in een pakket genomen? Dat
was toch veel logischer geweest?

Minister Van den Broek: Voorzitter!
Het antwoord daarop luidt dat wij op
dit moment nog onvoldoende inzicht
hebben in hetgeen in internationaal
verband op dat punt kan worden
gerealiseerd. Daaruit volgt ook dat
wij niet weten op welke wijze daaraan
door Nederland kan worden bijgedra
gen, gegeven het feit dat, ook indien
je over grondtroepen spreekt,
Nederland in ieder geval niet over
zodanig omvangrijke contingenten
beschikt dat het die volstrekt
onafhankelijk en op eigen kracht daar
ter plaatste kan inzetten. Dat is in
ieder geval een van de kernvragen
die voorliggen.

Het volgende is dat wij ons
geconcentreerd hebben op de vragen
die het meest urgent waren. Deze
betroffen met name het genoemde
schip en de aanzienlijke hoeveelhe–
den munitie, waarover ik minder de
neiging zou hebben te bagatelliseren,
gezien de hoeveelheden waar het
hierbij om gaat.

De geachte afgevaardigde de heer
Van Dis heeft gevraagd of na
resolutie 678 bij de Nederlandse
regering het gevoel is ontstaan, dat
zij op toereikende wijze participeert.
Wij hebben gedaan wat wij hebben
gedaan, maarwij hebben ook
aangegeven dat over het meerdere
de gesprekken nog niet zijn afgerond.
De heer Van Dis zal nog enig geduld
moeten hebben met het krijgen van
een antwoord op zijn vraag.

Voorzitter! Ik heb vanochtend naar
aanleiding van de interventie van de
geachte afgevaardigde de heer
Melkert er nog eens op willen wijzen,
dat naar mijn gevoel zijn beoordeling
van aard en karaktervan de Neder–
landse bijdrage tot dusver wellicht
niet geheel correspondeert met mijn
benadering, voor zover hij het gevoel
heeft dat de inzet van grondtroepen
in feite een totale verandering van
het karakter van de bijdrage zou zijn
Ik wil wel erkennen dat het zenden
van grondtroepen als zodanig een
bijdrage zou zijn waarin Nederland op
dit moment nog niet participeert. Ik
heb toch geprobeerd aan te geven
dat ook het leveren van munitie,
zoals hier aan de orde is, niet
beschouwd kan worden als een
bijdrage die uitsluitend en alleen in
het kader staat van de VN-resolutie,
zoals met de andere onderdelen van
onze militaire bijdrage op dit moment
het geval is, bijvoorbeeld waar het
gaat om het waken over een richtige
uitvoering van het economisch
embargo. Ikwil daarom die kunstma–
tige scheiding niet aanhouden.
Daarbij komt, voorzitter, dat in het
totaal van de militaire bijdrage voor
de Nederlandse regering voorop–
staat, niet het kiezen voor geweld,
maar het maximaliseren van de druk.

Mevrouw Sipkes heeft, net als
vanmorgen in het mondeling overleg,
gevraagd: hoe kunt u sowieso de
militaire optie openhouden, nu dat
toch kan uitmonden in een conflict
waarvan de gevolgen onoverzienbaar
zijn? Ik kan die vraag wel met haar
stellen, maar het is geen antwoord
op de even klemmende vraag wat er
gebeurt als de inbreuk op deze
rechtsorde niet wordt hersteld op de
korte of op de langere termijn. Ik
praat dan nog niet over datgene wat
de bevolking van Koeweit is aange–
daan en waarvan een schrijnende
beschrijving is terug te vinden in het
recentelijk verschenen rapport van
Amnesty international. Maar, er
bestaat, denk ik, in dit huis geen
verschil van mening over dat elke
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mzet, die op dit moment wordt
gepleegd — politiek, diplomatiek of
miiitair — hetzelfde doel dient en dat
is "overtuigend te zijn naar Bagdad".
Het niet bereid zijn om ultime
consequenties te trekken, is niet
"overtuigend zijn naar Bagdad" en
impliceert dan ook automatisch naar
onze indruk dat de kans dat Bagdad
overtuigd raakt daarmee dienover–
eenkomstig vermindert. Ik denk dat
dit een wat ander licht werpt op de
geweldsoptie en het militair ingrijpen,
die uitdrukkelijk door resolutie 678
mogelijk worden gemaakt, wat iets
anders is dan opgedragen. Dat blijkt
heel duidelijk uit die resolutie 678.

Mijns inziens heeft mevrouw
Sipkes wel gelijk waar zij in een
overweging van haar motie stelt dat
de economische boycot effect heeft.
Zij gebruikt zelfs de woorden "het
gewenste effect". Ik denk niet dat
dat aantoonbaar is. De economische
boycot heeft namelijk maar eén ware
doelstelling en dat is, Irakte dwingen
zich uit Koeweit terug te trekken en
ook voor het overige aan de veiligheid–
raadsresoluties te voldoen Daarvan
moeten wij hier toch in leder geval
met elkaar constateren, dat er nog
geen begin van sprake van is.

Mevrouw Sipkes (Groen Links): Er
staat duidelijk: "overwegende, dat"
(...) "inmiddels de gewenste effecten
begint op te leveren;". Ik neem aan
dat het een gevoelige klap voor de
economie van Irak moet zijn. Het doel
daarvan moet uiteindelijk zijn dat
Hoessein zich terugtrekt. De eerste
tekenen zijn er. Dat wil ik ermee
zeggen.

Minister Van den Broek Het
beoogde effect is niet om de
economie ten gronde te richten. U
zegt het juist. Het beoogde effect is
om op z'n minst een begin van
bewegmg in de politieke positie van
Bagdad te zien. Dat begin is volstrekt
onzichtbaar.

Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Door middel van een aanslag op de
economie!

Minister Van den Broek: Alles wat
tot dusverre zichtbaar is geweest aan
effectiviteit van de boycot kan op
geen enkele manier in verband
worden gebracht met de politieke
opstelling van Bagdad tot dusverre.
Die is nog even halsstarrig, even
rigide en even categorisch afwijzend
als op de eerste dag. Ik zou uitspra–

ken kunnen citeren van Saddam
Hoessem of zijn woordvoerder van de
afgelopen dagen, waarin zijn stellige
voornemen om in Koeweit te blijven
totdat het Palestijnse vraagstuk is
opgelost nog eens is vermeld.

Ik deel dus het optimisme van
mevrouw Sipkes niet. Ik mag er
misschien aan toevoegen dat indien
mevrouw Sipkes gelijk zou hebben -
en wie zou dat niet wensen? - wij
eigenlijk moeten constateren, dat de
Veiligheidsraad met zijn resolutie
678 buitengewoon voortijdig heeft
gehandeld. Wie anders dan de
Veiligheidsraad zou zich niet
geroepen hebben gevoeld om
eventueel een verdere aanscherping
van het embargo in een resolutie vast
te leggen, als men het gevoel had
gehad dat men langs die kant de
druk nog geloofwaardig kon opvoe–
ren? Desalniettemin heeft men de vrij
uitzonderlijke uitspraak gedaan, dat
na een bepaalde datum, als dan nog
geen gevolg was gegeven door Irak
aan de opdrachten uit de resoluties
van de Veiligheidsraad, militair
ingrijpen, verdergaande maatregelen
als zodanig, aan de leden van de VN
werden toegestaan.

Mevrouw Sipkes (Groen Links): De
resolutie had het toch over: alle
middelen? Dat zijn niet meteen
militaire middelen. Daar hebben wij
hier toch al een discussie over
gehad?

Minister Van den Broek Mevrouw
Sipkes weet evenals ik wat met "alle
middelen" wordt bedoeld. Dan wordt
ook geen middel uitgesloten. Ik wil
de motie op stuk nr. 23 zeker niet tot
de onze maken.

Voorzitter! Ik hoop dat ik hiermee
de vragen heb beantwoord die ik
vanmorgen in het overleg ook heb
beantwoord, over de reden van het
optreden van de regering tot
dusverre, voor zover het betreft de
omvang van de militaire bijdrage. De
heer Leerling kon daartoen niet bij
zijn.

Dat brengt mij bij de motie van de
heer Weisglas, die enigszins is
aangepast sinds het mondeling
overleg van vanochtend. Gezien de
opstellmg die de WD in het debat
heeft gekozen, begrijp ik natuurlijk
heel goed de achtergrond van de
motie. De geachte afgevaardigde de
heer Weisglas zal het vervolgens met
mij eens zijn, dat na hetgeen ik heb
gezegd over het stadium van
besluitvorming waarin het kabinet op

dit moment rond het vraagstuk van
verdergaande militaire bijdragen
verkeert, ik met de heer Gualthérie
van Weezel moet opmerken, dat
aanvaarding van een dergelijke motie
prematuur is.

De heer Weisglas (WD): Het zal de
minister verbazen, maar ik ben het
niet met hem eens. De minister ging
ervan uit dat ik het met zijn benade–
ring eens zou zijn. Dat is niet het
geval. Ik vind het niet prematuur. Ik
dien natuurlijk geen premature
moties in. Het gaat erom, dat het van
belang is dat de Kamer in dit debat
een oordeel geeft over de beslissing
die de regering heeft genomen en
die is verwoord in de brief die op de
agenda staat. En het is van belang
dat de Kamer uitspreekt, welke
richting de regering zou moeten
volgen bij de verdere besluitvorming.
De enigen die de rnoed hebben om
een dergelijke beslissing voor te
leggen, zijn de fractie van Groen
Links, met een duidelijke uitspraak
waar ik het buitengewoon mee
oneens ben, en de fractie van de
WD. En verder is het allemaal
geblubber.

Minister Van den Broek: Ja. Ik denk
dat het een beetje ervan afhangt hoe
je er tegenaan kijkt. Ik heb de
geachte afgevaardigde de heer
Weisglas duidelijk willen maken wat
het optreden van de regering tot
dusverre is geweest. Ik zeg nogmaals
dat de beoordeling die hij daarvan
geeft, niet de mijne is. Ik herhaal het
nogmaals en ik kan op dat punt niet
duidelijk genoeg zijn. Als de regering
van oordeel was geweest dat met de
twee bijdragen waarvan haar brief
aan de Kamer nu melding maakt, het
einde van haar inspanning was
bereikt, als dat het overwegende
gevoel was geweest, was de brief
niet met de twee zinnen afgesloten
die zijn gebezigd. Het enige dat wij
dus vragen, is om ons de gelegen–
heid te geven om deze sondages te
plegen en op basis daarvan tot
beslissingen te komen. Ik herhaal dat
ik mij in die zin achter de kwalificatie
plaats die door de geachte afgevaar–
digde de heer Gualthérie van Weezel
ten aanzien van die motie is gebe–
zigd.

D

De heer Weisglas (WD): Mijnheer
de voorzitter! Er is bij mij verbazing,
eerlijk gezegd, dat de minister van
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Defensie niet ook enkele woorden
wenst te spreken. Maar dat is zijn
goed recht.

Minister Ter Beek Er zijn mij geen
specifieke vragen gesteld, mijn
beleidsterrein betreffend. De minister
van Buitenlandse Zaken heeft
namens de regering gesproken en
daarmee uiteraard ook namens mij.

De heer Weisglas (VVD): Ik sprak
ook alleen over verbazing. Het is uw
goed recht.

De minister van Buitenlandse
Zaken geeft een heldere en goede
politieke analyse; eensgezindheid,
sohdanteit, politieke en zo nodig
verdere militaire druk op Irak. De
VVD-fractie is het daar volkomen
mee eens. Wij hebben al vaak gezegd
dat wij de politieke benadering van
de minister van Buitenlandse Zaken
ondersteunen. Maar als het dan
aankomt op een concrete verdere
bijdrage - ik realiseer mij zeer goed
dat er al dingen zijn gedaan door de
Nederlandse regering — die moet
ingaan op concrete verzoeken van de
bondgenoten, beperkt de regering
zich tot het verkopen van munitie,
niet het schenken van munitie.

Minister Ter Beek: U moet wel de
feiten recht doen. Zoals u weet,
wordt een deel van de munitie
geschonken.

De heer Weisglas (VVD): Dat is
waar. In de brief stond een bedrag
van 35 mln. Vanochtend heeft u daar
nog 12 mln. van afgehaald.

Minister Ter Beek Houdt u zich
toch aan de feiten, mijnheer Weisg–
las. Dan kunnen wij tenminste eerlijk
met elkaar discussiëren. Ik heb er
niet 12 mln. afgehaald. Dat is
gebeurd, omdat de Engelsen hun
benodigde hoeveelheden zelf in
neerwaartse richting hebben
bijgesteld. Ik was bereid te leveren
wat de Engelsen oorspronkelijk
vroegen. Nu leveren wij wat de
Engelsen nu vragen. Ik heb het er dus
niet afgehaald. U moet daar eens
mee ophouden.

De heer Weisglas (VVD): De
minister van Defensie... Pardon, de
regering had ook kunnen beslissen
om de 12 mln. die door de Engelsen
nu niet meer gevraagd wordt, niet
weer binnen te halen, maar dat
bedrag af te trekken van de 100 a

150 mln. die wordt gevraagd aan de
Amerikanen.

Maar, voorzitter, ik vind het zelf
eigenlijk beschamend dat wij hier
staan te praten over datgene wat de
Nederlandse regering nog financieel
binnen denkt te moeten halen bij
hetgeen waar wij het nu over hebben.
Ik vind het jammer dat de minister
van Defensie vanavond alleen
datgene heeft gezegd wat hij heeft
gezegd.

Voorzitter! Ik moet kort zijn. De
CDA-fractie is duidelijk geweest, tot
vanochtend. De hele week hebben
wij bijna letterlijk gehoord van collega
Gualthérie van Weezel, dat zijn
fractie het eens is met de visie van
de VVD, dat de brief te mager is, dat
de brief teleurstellend is en dat het
inderdaad gaat om schone-handen–
politiek. En dat is de derde keer deze
week. Wij hebben het nu over één
onderwerp, maar het is wel de derde
keer. Ik noem alleen de woorden
"Zuid-Afrika" en "Ontwikkelingssa–
menwerking". De CDA-fractie zou
daarmee moeten ophouden. Het is
helemaal niet nodig om steeds te
zeggen dat die fractie het eigenlijk
met ons eens is. Maar als die fractie
dat wel doet, zeker op een zo
essentieel onderwerp als waar wij het
vanavond over hebben, dan moet die
fractie dat ook waar maken wanneer
het op stemmen over moties
aankomt, want dat is de verantwoor–
dehjkheid waar kamerleden voor
staan. Geen mooie verhalen voor Den
Haag Vandaag, voor de VARA en
voor andere media, maar: stemmen.
En tot drie keer toe haakt de
CDA-fractie dan af.

Voorzitter! Het is vooral tegen die
achtergrond dat ik namens de
VVD-fractie niet inga op de sugges–
ties die vanochtend in het mondeling
overleg zijn gedaan, door zowel
collega Melkert als collega Gualthé–
rie van Weezel, om onze motie,
waann wij duidelijk nchting willen
geven aan datgene wat de regering
nog gaat doen, in te trekken. Dat zou
nu schone-handenpolitiek zijn waar
de VVD-fractie niet aan meedoet.

D
Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Voorzitter! Ik zal heel kort zijn.

Vanmorgen concludeerde de
ministervan Buitenlandse Zaken
reeds, dat de kans op een brug
tussen onze standpunten heel klein
was. Ik vrees dat ik dat moet gaan
beamen. Ik blijf van mening dat een

handelsboycot het oelangrijkste is.
Het is heel ernstig, vind ik, dat wij in
deze Kamer nog steeds geen
evaluatie hebben ontvangen — die
wel toegezegd is — over de effecten
ervan. Het ernstige feit schijnt zich
voor te gaan doen dat wij de eigen,
zelfstandige afweging die Nederland
zou kunnen maken over de betrok–
kenheid bij een gewapend conflict in
het Midden-Oosten, uit handen
geven.

D

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! Ik dank de minister voor
het gegeven antwoord.

De aard van deze materie, hoe
gewichtig die is, is mijns inziens een
aangelegenheid die primair een eigen
verantwoordelijkheid is van de
regering. De beslissing om meer
steun te geven en de vorm van die
steun zijn primair een verantwoorde–
lijkheid van deze beide ministers. Ik
vind dat dit een zaak is, waarbij de
Kamer moet vermijden om op de
stoel van de regering te gaan zitten.
Mijn fractie heeft dan ook weinig
behoefte aan moties die op dit punt
voorschriften geven aan de regering.
Dat mag een duidelijk signaal zijn aan
de heer Weisglas. Dat neemt niet
weg — ik heb dit al eerder gezegd —
dat ook mijn fractie van oordeel is,
dat het zenden van Nederlandse
troepen een bespreekbare optie
moet zijn en blijven. De minister
heeft daar duidelijk op gereageerd.

Ik wil de minister van Defensie
toch een vraag stellen. Er kan
natuurlijk een moment komen — hij
weet dat niet en ik weet dat niet -
dat een beslissing om troepen te
zenden weinig zin meer heeft, omdat
nu eenmaal een behoorlijke voorbe–
reidingstijd nodig zal zijn om deze
troepen ook daadwerkelijk en
effectief in te zetten. Kan de minister
van Defensie daar wellicht iets over
zeggen? Want als naar 15 januari toe
de zaak echt op spanning komt te
staan en wij op 10 januari wellicht
een principiële beslissing hierover
vernemen van het kabinet met
daarbij de mededeling dat het een
maand kost om daadwerkelijk tot
uitvoering te komen en dat het
derhalve niet wordt gedaan, dan
denk ik dat dit debat niet de uitkomst
heeft waar wij zijdens de regering
recht op hebben.
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Van den Broek

Minister Van den Broek: Voorzitter!
Ik heb niet de indruk dat in tweede
termijn nog vragen aan mij zijn
gesteld. Ik zou in herhalingen
vervallen als ik nader commentaar
gaf op hetgeen in tweede termijn
door de geachte afgevaardigden is
gezegd. Ik zou mij alleen in de
richting van de heer Weisglas de
opmerking willen veroorloven dat zijn
politieke groepermg zich wellicht
gerustgesteld voelt als er een
duidelijk standpunt is ingenomen.
Ook in de afgelopen week heeft het
standpunt van de VVD-fractie noch
van de CDA– of de PvdA-fractie
vreselijk veel aan duidelijkheid te
wensen overgelaten. Maar ook ik ben
van mening dat wij moeten proberen,
in dit soort gevoelige zaken een zo
breed mogelijke consensus met
elkaar te vinden. Dat kan op enig
moment met zich brengen dat
daarvoor enige tijd moet worden
genomen, zonder zaken alleen
vooruit te willen schuiven. Ik wil
duidelijk stellen dat het daar hier niet
om te doen is. Men moet zich er dan
ook niet te gemakkelijk van afmaken
met een kwalificatie als: de VVD wil
de mouwen wel opstropen, terwijl de
rest schone handen wil houden. Zo
voel ik het bepaald niet, zo voelt het
kabinet het bepaald niet.

D

Minister Ter Beek: Mijnheer de
voorzitter! Het antwoord op de vraag
van de heer Van Middelkoop is dat
de factor tijd uiteraard bepaald wordt
door een tweetal essentiële elemen–
ten: de aard van de eenheden die
uitgezonden zouden worden en de
omvang van de eenheden die
uitgezonden zouden worden. In die
zin speelt de factor tijd een rol.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Er zal straks worden
gestemd over de ingediende moties.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van:

- het wetsvoorstel Regels
betreffende door gemeenten en
provincies uit te voeren experi–
menten op het gebied van
decentralisatie en deregulering
(Wet D'gemeenten en D'provin–
cies) (21081)

(Zie vergadering van heden.)

De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de staatssecretaris
voor de uitvoerige beantwoording in
eerste termijn. Ik wil nog op twee
onderdelen van het wetsvoorstel
terugkomen.

Allereerst ga ik in op het onder–
deel, toegevoegd in de laatste nota
van wijziging, over de ambulante
handel. De staatssecretaris zou op
dit punt een nadere onderbouwing
geven in tweede termijn. Het gaat mij
om het antwoord op de vraag: wat is
de materiële meerwaarde van het
voorstel dat de staatssecretaris nu
als experiment aan ons voorlegt,
boven hetgeen thans mogelijk is op
dit terrein? Op grond van de algeme–
ne aanvullende verordende bevoegd–
heid hebben gemeenteraden binnen
nauwe grenzen de mogelijkheid om
ter zake regelingen te maken. Die
worden ook door de rechter geac–
cepteerd Daarnaast krijgen wij nu
het experiment. De staatssecretaris
zegt: dat betekent inderdaad
"daarnaast". De gemeenten die niet
aan het experiment deelnemen,
kunnen blijven doen wat zij tot nu toe
kunnen doen op grond van de
jurisprudentie. Het is goed om dat uit
te spreken. Als dat juist is, kan
vervolgens de vraag worden gesteld:
wat is dan de meerwaarde voor de
experimenteergemeenten? Het ene
voorschrift zal minder stringent zijn,
het andere voorschrift zal nu juist
stringenter zijn. Schieten zij er echt
iets mee op?

De staatssecretaris zou ook een
nader antwoord geven op de vraag
waarom artikel 12 niet in de Vesti–
gingswet bedrijven wordt opgeno–
men, maar een beetje loshangt in dit
experimenteerwetsvoorstel.

Ten slotte is bij dit onderdeel geen
antwoord gekomen op mijn vraag
over de systematiek van het voorge–
stelde artikel 12, waarin zowel sprake
is van een vergunningenstelsel als
van een ontheffingenstelsel. Ik trok
uit het laatste de conclusie, dat
iemand in bepaalde gevallen zowel
een vergunning van burgemeester en
wethouders als een ontheffing van
het maximumstelsel nodig kan
hebben. Dat lijkt mij een wat
moeizame constructie. Op dit punt
krijg ik nog graag antwoord.

Het tweede onderdeel van mijn
tweede termijn betreft uiteraard de
winkelsluiting. De staatssecretaris
heeft eraan herinnerd, dat de
regering op dit punt rekening wil
houden met het compromis dat door
een aantal belanghebbende organi–
saties is gesloten. De Kamer moet
naar mijn mening ook respecteren
dat de regering van dat standpunt
uitgaat. De regering is bij deze zaak
ook nauw betrokken. Voor de Kamer
geldt uiteraard, dat zij een eigen
verantwoordelijkheid heeft Zij
behoeft niet per definitie alle
onderdelen van het compromis dat
de regering heeft gesloten voor haar
rekening te nemen. Wat mijn fractie
betreft, is experimenteren met
bepalmgen uit de Winkelsluitingswet
steeds een bespreekbare zaak
geweest; niet dat ik daarom steeds
stond te springen, maar ook in
eerdere debatten heb ik onder
woorden gebracht dat dit voor ons
steeds bespreekbaar was. De situatie
kan namelijk per gemeente, groot of
klein en waar dan ook gelegen, nogal
verschillen. Het probleem met het
wetsvoorstel zoals het aanvankelijk
luidde en met het amendement
betrof de zondagssluiting. Ik
aanvaard graag de excuses die de
staatssecretaris vanmorgen in haar
termijn aanbood in verband met de
aanvankelijk onjuiste informatie op
dit punt.

Gisteren heb ik, ook aan het adres
van de andere woordvoerders, met
nadruk gevraagd: maak toch in de
discussie onderscheid tussen het
experimenteren op zondagen en
andere dagen in de week, vanwege
de eigen waarde en betekenis van de
zondag, ook als het gaat om de
winkelsluiting. Je moet niet één
steen losmaken uit een groter
geheel. Met betrekkmg tot de
zondagsrust geldt namelijk een
groter geheel van wettelijke regelin–
gen. Aan het adres van de staatsse–
cretaris zeg ik: als wij het hebben
over de zondagsrust, hebben wij het
niet alleen over de Zondagswet, dat
is maar één aspect, maar ook over
andere zaken. Ik herinner in dit
verband aan de discussie over het
mediabestel. Wij kennen ook de
Winkelsluitingswet. Ik doel dus op
alles wat ermee te maken heeft.

Gelukkig stonden vannacht naast
de fracties van het CDA, de SGP en
de RPF ook die van de PvdA en D66
positief tegenover ons subamende–
ment. Dat heeft geleid tot nader
overleg en dat heeft weer geleid tot
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de opstelling van een nieuw amende–
ment. Dit amendement is of wordt
verspreid. De eerste ondertekenaar
ervan zal er nog op terugkomen. Wat
mijn aandeel aan dit amendement
betreft: men zal zien dat het suba–
mendement daarin is verwerkt.
Daardoor is aan de wens die wij
gisteravond onder woorden brachten
voldaan. Het subamendement is als
het ware al aanvaard voordat het in
stemming kon komen.

Ik vind het een goede zaak dat op
deze wijze een breed draagvlak lijkt
te ontstaan voor twee elementen. In
de eerste plaats denk ik daarbij aan
een experiment met de Winkelslui–
tingswet en in de tweede plaats aan
het gezamenlijk ontzien door de
Kamer van de zondag in deze zaken.
Het zal dan ook duidelijk zijn, dat als
dit nieuwe amendement wordt
aanvaard, ik het wetsvoorstel graag
zal steunen.

D

De heer De Cloe (PvdA): Voorzitter!
Ook ik dank de staatssecretaris voor
de gegeven antwoorden. Ik wil ook
de heer Schutte bedanken voor zijn
opmerkingen over gedachten die in
kringen van de Partij van de Arbeid
leven. Het verheugt mij dat van de
zijde van het GPV discussies in onze
kring van nabij en met belangstelling
worden gevolgd

Voorzitter! Voordat ik kom te
spreken over het winkelsluitingsexpe–
riment, de hoofdmoot van het debat,
wil ik toch eerst het gehele D-experi–
ment nog eens de revue laten
passeren en daarover een opmerking
maken.

Wat blijft opvallen, is de beperkt–
heid van het onderhavige wetsvoor–
stel. Niet alleen de Kamer consta–
teert dat, maar ook de deelnemende
gemeenten. Borsele heeft zich
teruggetrokken en de gemeente
Groningen zal haar deelname
heroverwegen, en naar wij uit de
brief van het college van B en W van
Groningen begrijpen, zal deze
gemeente haar deelname tot een
minimum beperken indien niet alsnog
een experiment winkelslulting aan
het pakket wordt toegevoegd.
Daarenboven bereiken mij berichten
als zou ook de gemeenten Asten zich
willen terugtrekken uit het experi–
ment. Waar houdt dit op, wil ik de
staatssecretaris vragen. En vooral:
welke initiatieven worden nu
genomen om het aantal gemeenten
toch weer op 15 te handhaven? Er

was, en is nog steeds, belangstelling
genoeg om de D-status te verwer–
ven. In de eerste of tweede instantie
hadden zich 126 gemeenten
aangemeld. Drie daarvan behoorden
zelfs tot de grote steden. Daar
moeten toch mogelijkheden liggen
om tot aanvulling te komen. Naar ik
mag aannemen zal er ook een
redelijke overlap zijn van die 126
gemeenten met de 37 convenantge–
meenten in het kader van de sociale
vernieuwing. Het moet niet gaan om
een vermindering van het aantal
D'gemeenten, maar om een aanvul–
ling en eventueel een uitbreiding
ervan. De gemeenten willen wel,
maar ik ben er nog niet van overtuigd
dat de bereidheid op de departemen–
ten volop aanwezig is. Hoe stelt de
staatssecretaris zich de samenwer–
king voor om de D'gemeentenge–
dachte verder gestalte te geven? Op
welke wijze kan de steun van andere
departementen verkregen worden? Ik
leg de staatssecretaris deze vraag
voor, omdat wij dit onderdeel elke
keer als wij praten over decentralisa–
tie en deregulering tegenkomen.

De staatssecretaris is geen
voorstander van het betrekken van
lopende en nieuwe voorstellen bij het
project sociale vernieuwing. Sociale
vernieuwing richt zich op achter–
standssituaties en een directe relatie
met de D-gedachte is niet altijd
aanwezig. Echter, sociale vernieu–
wing richt zich ook op een betere
leefbaarheid van de woonomgeving.
Als een flexibel openingsregime
hieraan een bijdrage kan leveren, ben
ik het met de voorzitter van de
Projectgroep sociale vernieuwing
eens, dat dit best onder de noemer
van sociale vernieuwing kan worden
gebracht. Wat is de reactie van de
staatssecretaris?

Voorzitter! Via de sociale vernieu–
wing kom ik uit bij het experiment
met de winkelsluiting. Klaarblijkelijk is
dat toch een onderwerp waarover
veel te zeggen valt en waarbij veel
emoties de kop opsteken. Ons gaat
het om een experiment in een aantal
gemeenten om te bekijken in
hoeverre wij in de toekomst naar een
beter systeem van winkelopening
kunnen komen dat aan alle betrokke–
nen recht doet, consumenten,
ondernemers en werknemers. Ik
benadruk dat het gaat om een
experiment. De staatssecretaris en
de CDA-fractie merkten terecht op
dat gemeenten niet gevraagd mag
worden mee te doen aan proeven als
op voorhand bekend is, dat de

resultaten geen invloed hebben op
de definitieve regelgeving. Maar
gemeenten moeten ook niet aan
proeven deelnemen als op voorhand
bekend is dat een en ander wel in
definitieve regelgeving wordt
omgezet. Experimenten zijn nu juist
bedoeld om materiaal te verzamelen
opdat wij in dit land tot een meer
bevredigende oplossing van het
winkelsluitingsvraagstuk kunnen
komen.

Dat er behoefte is aan meer
flexibiliteit en dat die behoefte in de
toekomst alleen maar zal toenemen,
leiden wij af uit een aantal ontwikke–
lingen. Ik noem er een aantal: de
discussie over de vierdaagse
werkweek, de spreiding van de
onderwijstijden, de toename van
eenpersoonshuishoudens en de
toename van de arbeidsparticipatie
van vrouwen. Ik voeg er nog een
tweetal onderwerpen aan toe die
door de minister van Economische
Zaken zijn genoemd in de memorie
van toelichting bij het nieuwe
wetsvoorstel Winkelsluitingswet: de
toenemende koopbehoefte en de
toenemende behoefte aan recreatief
winkelen. Reden te over om te
experimenteren.

Dat de ondernemers vrijheid wordt
geboden om binnen de grens van 52
uur per week hun winkel open te
stellen, zal in de praktijk nog niet
betekenen dat hele wlnkelstraten
alleen midden in de nacht open
zullen gaan. Het georganiseerd
bedrijfsleven, werkgevers en
werknemers, winkeliersverenigingen
zijn zelf sterk genoeg om een goede
afweging te maken van alle betrok–
ken belangen. Dat is juist de kern van
het experiment. Wij schrijven niet alle
regels en grenzen voor, maar wij
laten het over aan de betrokkenen
zelf.

Om een nog beter inzicht te
verkrijgen in de lokale omstandighe–
den, wensen en belemmerlngen
juicht mijn fractie het toe als met
meer en verschillende experimenten
in meer gemeenten ervaringen
kunnen worden opgedaan Wij
zouden het toejuichen als dat op een
brede steun zou kunnen rekenen.
Overleg heeft een nieuw amende–
ment opgeleverd, ter vervanging van
de amendementen op de stukken nrs.
13 en 14. De indieners van het
amendement op stuk nr. 13 hebben
zich daarmee bereid verklaard, de
zondagssluiting in het experiment
ongemoeid te laten, indien wij
zouden besluiten tot een verbreding
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en een verdieping van het experi–
ment. Gemeenten kunnen dan kiezen
uit een aantal extra varianten,
namelijk openstellmg tot 19.00 uur,
middag-avondwinkels en een extra
koopavond, naast de vrije openstel–
ling en het gemeentelijk beleid voor
de bijzondere omstandigheden, zoals
die in het eerste amendement
stonden. Ik denk dat daardoor winst
is bereikt in dit debat. Dit amende–
ment kan op brede steun rekenen.
Alle voorstellen uit het recente
verleden zijn in deze experimenten
verwerkt. Laten wij nu de tijd nemen
om op deze manier te bekijken wat
het beste werkt. Zo kunnen wij in de
toekomst, over een aantal jaren dus,
komen tot een passende oplossing
en conclusie.

Wat de jeugdige werknemers
betreft, begrijp ik uit de reactie van
de staatssecretans dat door de
aanneming van het amendement de
door mij in eerste termijn genoemde
benodigde stappen inderdaad gezet
zullen worden. Ik dank de staatsse–
cretaris voor deze toezegging. Voorts
heb ik uit deze reactie begrepen dat
de staatssecretaris zich zou neerleg–
gen bij het standpunt van de Kamer
over de winkelsluitingsexperimenten.

Voorzitter! Verschillende fracties
hebben met mij gesteld dat het
wetsvoorstel aan de magere kant is:
schraal en niet tot de verbeelding
sprekend. De deelname van gemeen–
ten neemt af. Het enthousiasme is
ver te zoeken. Mijn conclusie is dan
ook dat het D-experiment nog net
levensvatbaar is. Ik meen echter
tevens dat door de injectie van de
winkelsluitingsexperimenten de
levensverwachting beduidend zal
toenemen.

D
De heer Van Erp (VVD): Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de staatssecretaris
voor de gegeven antwoorden. Ik
moet zeggen dat het van politieke
moed getuigt om dit wetsvoorstel te
verdedigen. De staatssecretaris
constateert zelf dat de resultaten niet
wereldschokkend zijn. Zij geeft toe
dat het experimenteergedeelte is
achtergebleven bij de verwachtingen.
Zij verontschuldigt zich evenwel met
de opmerking dat er snel gewerkt
moest worden. Dit ontlokt mij de
opmerking dat het snelle hier
kennelijk de vijand is geworden van
het goede De staatssecretaris zegt
dat het experiment om te experimen–
teren, op zichzelf al een goede les is

geweest De eerste les is altijd het
moeilijkste. Het grote winstpunt is
dat de discussie over deregulering
weer op gang komt. Het begin is
gemaakt. Ik vergelijk het eigenlijk een
beetje met de behandeling van
Bestek 1981 in 1978. Toen had men
de bedoeling om 10 mld. te bezuini–
gen in vier jaar. Het Binnenhof stond
dagelijks vol met protesten. Nu
praten wij over 15 mld. als een soort
nationaal gezelschapsspel.

De staatssecretaris constateert ook
dat de gemeenten niet enthousiast
waren om te experimenteren. Men
vroeg niet wat, maar hoe. Borsele
haakt af. Groningen twijfelt. Ook
Asten zou problemen hebben. Ik
denk dat na lezing van de Handehn
gen van gisteren en vandaag best
nog wat meer gemeenten zouden
kunnen afvallen. Ik vraag de staatsse–
cretaris dan ook of er thans nog
overleg is met de gemeenten. Is er
een soort club van D'gemeenten en
D'provincies? De staatssecretaris
zegt namelijk dat een intensieve
begeleiding nodig is. Ik kan mij daar
wel iets bij voorstellen. Hoe gaat die
begeleiding evenwel? De staatsse–
cretaris kan begrip oobrengen voor
de kritische kanttekeningen die bij dit
wetsvoorstel worden geplaatst Ik wil
haar vragen of zij die ook kan
begrijpen.

Op de ruimtelijke ordening, artikel
19 en het afgeven van een verklaring
van geen bezwaar ga ik niet verder
in. Ik kan de staatssecretaris niet
overtuigen. De praktijk zal aantonen
dat de burger slechter af is. Dat kan
niet de bedoeling zijn van de wet,
maar het zij zo. Ik ga daar geen
messen overtrekken.

Wat artikel 12 betreft, is bij
interruptie al gebleken wat mijn
standpunt is. Het gaat dan om de
vent– en standplaatsen. De Vesti–
gingswet bedrijven woidt op geen
enkel punt gewijzigd. De Afdeling
rechtspraak van de Raad van State
moet maar oordelen. Bij nota van
wijziging is de markthandel uit artikel
12, lid 1, gehaald. De staatssecreta–
ris zal begrijpen dat dat voor mij geen
argument is. Sterker nog, het
verstevigt mijn positie. In de
toelichting wordt namelijk vermeld
dat het overbodig is, aangezien de
gemeenten op grond van bestaande
wettelijke voorschriften reeds
bevoegd zijn om regels te stellen,
betreffende die vorm van handel.
Maar dat geldt ook voor de straat–
handel, althans in de nieuwe
Gemeentewet. Daar staat immers in

artikel 150 dat de raad de verorde–
ningen maakt die hij in het belang
van de gemeente nodig oordeelt. Als
zodanig is een experiment dan niet
meer nodig.

De Winkelsluitingswet is een wet
die zichzelf aan het overleven is. De
nota van wijzigingen met betrekking
tot het experiment met de Winkels–
luitingswet en het uit de wet halen
van dit experiment, vinden hun
oorzaak in de maatschappelijke
ontwikkelingen, waarbij door de
staatssecretaris het bereikte
compromis tussen een aantal
organisaties wordt genoemd,
waarvan overigens moet worden
geconstateerd dat de één na de
ander omtuimelt en zich terugtrekt.
Het is toch zeer opvallend dat de
staatssecretaris meer waarde hecht
aan een moeizaam tot stand
gekomen compromis over een zaak,
die voor 90% in het emotionele vlak
ligt, meer waarde dan aan een
meerderheidsstandpunt van de
volksvertegenwoordiging? Het zou de
staatssecretaris sieren wanneer zij,
gehoord de volksvertegenwoordi–
ging, gezegd zou hebben: ik respec
teer de mening van de volksverte–
genwoordiging, en ik zal de Winkel–
sluitingswet weer aanpassen en
terugbrengen in de oorspronkelijke
staat, dus zoals bij de indiening.

Ik ga niet in op de inhoudelijke kant
van de Winkelsluitingswet; gelet op
de tijd, sluit ik mij aan bij datgene wat
collega De Ctoe daarover heeft
gezegd. Nu het amendement met
een wijziging een bredere steun heeft
gekregen, maar nu ook het experi–
ment op zichzelf sterk is verbreed, is
daarmee nog net het faillissement
van de deregulering voorkomen. Het
proces van deregulering zal een
proces worden van vallen en
opstaan, een leerproces. De staats–
secretaris heeft kans gezien, met een
onvoldoende toch over te gaan.

D

De heer Van den Berg (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Ik dank de
staatssecretaris graag voor haar
reactie. De opstelling van de
SGP-fractie in het debat van
vanmorgen, in alle vroegte, was kort
samengevat als volgt: het wetsvoor–
stel levert slechts een zeer magere
bijdrage aan decentralisatie en
deregulering. Het amendement van
de heer De Cloe c.s. ontmoet bij ons
zeer ernstige principiële en beleids–
matige bezwaren. Principieel,
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vanwege het daarin betrokken zijn
van de zondag, maar ook overigens
omdat we geen enkele behoefte
hebben aan experimenten met
betrekking tot de winkelsluiting. Dat
lijkt ons, zeker op dit moment, niet
opportuun, mede gezien het feit dat
er een wetsvoorstel ter zake bij de
Kamer is ingediend.

Onze visie ten aanzien van het
wetsvoorstel als zodanig is door de
reactie van de staatssecretaris niet
veranderd. De staatssecretaris heeft,
zij het in wat eufemistische bewoor–
dingen, eigenlijk zelf toegegeven dat
het geheel nogal mager is, al zijn er
wel een aantal verschoningsredenen
voor aangevoerd. Die roepen bij mijn
fractie echter weer nieuwe vragen
op, met name over de rol van andere
departementen in de beoordeling van
dit soort experimenten. Het is dan de
vraag, een vraag die in een ander
kader al meer aan de orde is
geweest, of de positie van Binnen–
landse Zaken wel krachtig genoeg is
ter versterking van het decentralisa–
tiebeleid. Maar laten we die discussie
nu maar niet voeren.

Er ligt nu een nieuw amendement
van collega De Cloe c.s. op tafel.
Kennelijk zijn er achter de schermen
goede zaken gedaan, wat wel past bij
dit onderwerp. Mijn fractie is
buitengewoon erkentelijk voor het
feit dat door de incorporatie van het
subamendement van collega Schutte
in het nieuwe amendement de
zondag in ieder geval buiten geding
zal blijven. Moge dit een voorbode
zijn dat ook op andere terreinen de
eigen betekenis van de zondag
bredere erkenning zal ondervinden.
Dan zou dit debat in ieder geval nog
iets goeds hebben opgeleverd. Dat
neemt echter niet weg, dat wij ook
het aldus gewijzigde amendement
niet zullen kunnen steunen. Ik heb
mijn toelichting in eerste instantie
gegeven en ik zal die niet herhalen.
Wij blijven grote bezwaren houden
tegen doorbreking van de huidige
wettelijke lijn inzake winkelsluiting. Ik
wijs er nogmaals op dat het bepaald
niet opportuun is te experimenteren,
zeker nu een nieuw wetsvoorstel bij
de Kamer is ingediend.

Het nieuwe amendement levert
overigens naar mijn oordeel geen
bijdrage aan de deregulering. Het is
nogal ingewikkeld. Er worden
verordeningen voorgeschreven
waarvoor goedkeuring nodig is. Het
wordt er naar mijn mening allemaal
niet duidehjker op. Maar hoe het ook
zij, door de aanpassing van dit

amendement zijn onze bezwaren
thans niet meer van dien aard, dat wij
bij aanvaarding daarvan het gehele
wetsvoorstel zouden moeten
verwerpen. Wij zullen, zij het zonder
veel enthousiasme, voor het wets–
voorstel stemmen.

D

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Mijnheer de voorzitter! Het verloop
van deze avond, van de Golf naar de
D'gemeenten, illustreert de reikwijdte
van het beraad dat in deze vergader–
zaal plaatsvindt.

Ik dank de staatssecretaris voor
haar antwoorden. Hoe later op de
avond wij vergaderen - gisteravond
hebben wij daar een proeve van
gehad — hoe dichter de fracties bij
elkaar kunnen komen. "Het daghet in
het Oosten, het licht schijnt overal",
zo begint een lied dat in de kerstsfeer
past en dit tekent ook de ontwikke–
ling van het project van de D'ge–
meenten.

Voorzitter! Ik kom terug op het
experiment betreffende de vestiging
van de ambulante handel. Heel
spontaan ontstak de staatssecretaris
al direct een heel klein lichtje. Op
mijn aandringen heeft zij een nota
van wijziging toegezegd, waarin de
markthandel wordt geschrapt.
Daarvoor mijn dank. Er blijft echter
nog een probleem over en dat is het
volgende. Wat is nu de meerwaarde
van dit experiment? En als er een
meerwaarde is, welke gevolgen heeft
die dan voor de overige gemeenten?
De overige gemeenten hebben enige
beleidsruimte. De heer Van Erp en ik
verschillen van mening over de
grootte daarvan, maar er is wel enige
ruimte om de ambulante handel te
regelen.

De experimenteerwet is voor
proefgemeenten, maar kan de
jurisprudentie mogelijk nog iets
anders tot gevolg hebben. Naar mijn
gevoel bestaat het risico dat de
rechter zegt: de wetgever heeft
gesproken en alleen proefgemeenten
mogen regelingen voor de vestiging
van de ambulante handel opstellen
Dat lijkt mij een absoluut ongewenste
ontwikkeling. Ik vraag de staatsse–
cretaris of zij ons op dit punt
tegemoet kan komen. Mocht dit niet
mogelijk zijn, dan is dit voor mij een
argument om het amendement van
de heer Van Erp ter zake te steunen,
waarin wordt voorgesteld dit punt
maar helemaal te schrappen. Als de
eigen bevoegdheden van alle

gemeenten op dit terrein op enigerlei
wijze toch veilig gesteld kunnen
worden, is er voor mij geen reden
voor dit amendement te stemmen.
Voorzitter! Ik blijf evenals de VNG
bezwaren houden op het punt van
het 2-km-criterium. Dit betekent een
beperking van de gemeentelijke
bevoegdheden. Ik zal mijn amende–
ment ter zake dan ook handhaven.

Vervolgens kom ik bij de Winkel–
sluitingswet. Ik zei het al, "het daghet
in het Oosten" en zelfs in deze
Kamer "daghet het". De CDA-fractie
en de heer Schutte lijken nu akkoord
te kunnen gaan met een winkelslui–
tingsexperiment dat zelfs verder gaat
dan wat tot nu toe was voorgesteld.
In eerste instantie heb ik namens
mijn fractie al aangegeven dat een
breed draagvlak voor ons meer
betekent dan een strak vasthouden
aan de zondag in een experiment.
Het gaat ons bij de verruiming van de
winkelsluitingstijden vooral om
verruiming tijdens de weekdagen.
Dat was ook de reden om te zeggen
dat wij geen principiële moeilijkheden
hebben met dat subamendement.
Het heeft geholpen! Voor ons ligt nu
het amendement dat meer experi–
menten mogelijk maakt. Prima! Ik
heb mijn handtekening er ook met
veel vreugde onder gezet. Bij de
evaluatie zal blijken of de experimen–
ten zijn aangeslagen en of zij een
vertaling in meer algemene regels
mogelijk maken.

Ik sluit mij bij vorige sprekers aan
als het gaat om de vraag of de
staatssecretaris dit amendement kan
overnemen nu er zo'n breed draag–
vlak voor is. In ieder geval lijkt het
waarschijnlijk dat dit amendement
wordt aangenomen. Dat maakt ook
dat mijn fractie het wetsvoorstel met
iets meer vreugde kan ondersteunen,
hoe "miezerig, schraal of mager" het
ook is. Wij zijn het er allemaal over
eens, dat het natuurlijk de schoon–
heidsprijs niet heeft. De staatssecre–
taris noemt het nog "niet onverdien–
stelijk". Ik denk dat dat eufemistisch
is gezegd. Ik denk maar aan: wie het
kleine niet eert, is het grote niet
weerd.

Ik heb begrepen dat sommige
experimenten zijn ingevoerd om de
effecten van de invoering duidelijk te
maken. Die experimenten zijn gericht
op het voor een aantal gemeenten
mogelijk maken wat via de normale
wetgeving voor andere gemeenten
mogelijk zal worden gemaakt. Op
zichzelf vind ik dat reëel, maar dat is
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natuurlijk geen reden voor een aparte
wet.

Denkt de staatssecretaris na dit
geheel op de weg van experimenten
doorte gaan? Mijn volgende
opmerking is een constatering. Als
de staatssecretaris die constatering
niet weerspreekt, neem ik graag aan
dat ik gelijk heb. Ik heb vanmorgen
bij interruptie van de staatssecretaris
begrepen dat zij de gedachte van een
groeimodel — als het gaat om de
experimenten — acceptabe! acht. Zij
ziet wel rek in het geheel. Die rek lijkt
mij van belang, zeker nu het uitge–
breide winkelsluitingsexperiment
voorligt. Ik vraag de staatssecretaris
om clement en positief te reageren
als gemeenten, alsnog geënthousias–
meerd door deze nieuwe ontwikke–
ling, aan de vooravond van het
nieuwe jaar of daarna, vragen of zij
van deze mogelijkheid gebruik
mogen maken.

D
De heer Leerling (RPF): Voorzitter!
Ik wil de staatssecretaris graag
dankzeggen voor haar antwoorden. Ik
ga om wille van de tijd maar niet
meer diepgaand op de materie in. Ik
stel alleen vast dat de staatssecreta–
ris op een paar vragen van mij niet
heeft geantwoord. Ik noem dan met
name de kwestie Europa. Voor mij
zijn nog minstens zo belangrijk de
vragen over verdergaande vormen
van decentralisatie, waardoor
gemeentebesturen ruimte zouden
krijgen om uiting te geven aan de
eigen identiteit van de woongemeen–
schap. Misschien kan de staatssecre–
taris daarover nog met een enkel
woord iets zeggen.

Voorzitter! De discussie over
experimenten met D'gemeenten en
D'provincies wordt duidelijk gedomi–
neerd door het amendement van de
PvdA, de WD en D66 inzake het
experimenteren met winkelsluitings–
tijden, inclusief op zondag. Inmid–
dels is, zoals bekend, het amende–
ment in het bijzonder door toedoen
van mijn collega Schutte gewijzigd,
waardoor het experimenteren met
openingstijd op zondag uit het
amendement is geschrapt. Dat is een
zeer verblijdende en positieve
ontwikkeling. Ik maak mijn collega's
De Cloe, Van Erp en Scheltema-de
Nie daarvoor graag een compliment.

Ik heb in eerste termijn reeds
gesteld dat mijn reserves tegen het
wetsvoorstel in de loop van de tijd
zijn gegroeid, want de beperkte

omvang van het wetsvoorstel doet
mij vragen naar de uiteindelijke
betekenis van het wetsvoorstel als
zodanig. Het toevoegen van het
experiment met de winkelsluitingstij–
den maakt mij bepaald niet gelukki–
ger met het voorstel, omdat ik
nogmaals wil onderstrepen dat ik op
zichzelf wel erkentelijk ben voor de
aanpassing die nu is doorgevoerd,
maar ik had als zodanig geen
behoefte aan het experimenteren
met winkelsluitingstijden. Ik heb
daarvoor in eerste termijn mijn
argumenten gegeven en die zal ik
dan ook niet herhalen.

Voorzitter! Ik moet niettemin tot
een afweging komen inzake mijn
standpuntbepaling over het wets–
voorstel als zodanig. Ik meen dat het
al een teleurstelling voor de 14
overgebleven experimenteergemeen–
ten is dat besluitvorming op dit punt
zo lang op zich heeft laten wachten.
Het zou nog een grotere afknapper
zijn als het experimenteren met
D'gemeenten en D'provincies nu
helemaal zou worden afgefloten. Het
experimenteren met gevarieerde
winkelsluitingstijden heeft mijn
sympathie bepaald niet. De zon–
dagssluiting, zo stelde ik reeds, staat
daar geheel buiten. Ik zal dan ook
tegen het gewijzigde amendement
stemmen, maar ik zal mijn steun aan
het voorstel in zijn geheel niet
onthouden. Ik heb nog wel een
vraag. Als het experimenteren met
de winkelsluitingstijden in een klein
aantal proefgemeenten uiteindelijk
een succes zou zijn, dan hoeft dat
toch niet zonder meer te betekenen
dat de variatie in de winkelsluitings–
tijden landelijk wordt opgelegd dan
wel wordt doorgevoerd?

D

De heer Frissen (CDA): Mijnheer de
vocrzitter! Ik zou de staatssecretaris
willen bedanken voor haar beant–
woording in eerste termijn. Mijn
bijdrage zal ik kort houden. Ik ga
eerst in op enige algemene punten
waarop de staatssecretaris is
ingegaan. Met de staatssecretaris is
de CDA-fractie van oordeel dat door
aanvaarding van dit experimenteer–
voorstel geen schokkende dingen
gebeuren. Het moet duidelijk zijn dat
het magere resultaat dat wij dezer
dagen bespreken duidelijk is
achtergebleven bij de verwachtingen.
Snelle besluitvorming ten tijde van de
inventarisatiefase en misschien te
hooggespannen verwachtingen in de

fase die daaraan voorafging, zijn
natuurlijk verklaringen, maar ook dat
verschillende departementen ten
slotte niet zo experimenteer-minded
bleken te zijn als in eerste instantie
werd gedacht. Desalniettemin kan
geconstateerd worden dat het
belangrijkste aspect van dit wets–
voorstel is dat het een bredere
samenwerking tussen de drie
bestuurslagen veroorzaakt.

Voorzitter! Ik kom te spreken over
het experiment inzake de Winkelslui
tingswet. De CDA-fractie heeft het
na ampel beraad nodig geoordeeld,
een nieuw amendement op stuk nr.
18 mede te ondertekenen. In dit
amendement is openstelling op
zondag in de experimenteerfase van
de baan. Naar onze opvatting moet
dit een begaanbare weg zijn naar een
mogelijk defmitieve oplossing bij de
behandeling van het wetsvoorstel tot
wijziging van de Winkelsluitingswet.
Vele voorstellen en ideeën hebben de
laatste jaren gecirculeerd om tot een
flexibeler openstellingsregime te
komen. Het was en is onmogelijk om
vooraf in te schatten wat de conse–
quenties zijn voor de mensen die in
de detailhandel werken en welke
behoeften er bij de consumenten
leven. Doorthans het amendement
zo in te richten dat door de verdie–
ping van het aantal experimenten bij
de aangewezen D'gemeenten een
zodanig beleid mogelijk is dat na
evaluatie kan worden vastgesteld hoe
de markt reageert — verdieping van
een aantal experimenten met de
Winkelsluitingswet tot een maximum
van 15 - kan tot een goede
oordeelsvorming worden gekomen
om eventueel tot definitieve wetge–
ving over te gaan.

De fractie van het CDA hecht
eraan, te benadrukken dat het sociale
aspect voor werkenden in de
detailhandel zwaar moet blijven
wegen. Tegelijkertijd zijn wij echter
benieuwd hoe de markt op deze
grotere vrijheid bij D'gemeenten gaat
reageren. Daarbij realiseren wij ons
dat in die gemeenten een beroep
wordt gedaan op winkeliers en
medewerkers in de detailhandel. Wij
gaan ervan uit dat er toch bereidheid
bestaat, mee te werken aan deze
experimenten en dat de bevindingen
eveneens doorklinken in de uiteinde–
lijke evaluaties.

De fractie van het CDA koos en
kiest positie voor degenen die in de
detailhandel werken. Daarbij mogen
de belangen van consumenten
natuurlijk niet uit het oog worden
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verloren. Doordat de inzichten bij het
parlement uit elkaar lopen, geven wij
de voorkeur aan dit bereikte compro–
mis, neergeslagen in het nieuwe
amendement. Alles afwegende,
geven wij hieraan de voorkeur, zodat
via deze experimenten gemeten kan
worden welke varianten het beste
uitwerken. Wij zijn ervan overtuigd
dat voor een goede begeleiding van
de experimenten zal worden zorg
gedragen, zodat daarmee richting
kan worden gegeven aan mogelijke
wijziging in de bestaande regelge
ving. De fractie van het CDA gaat
ervan uit dat deze experimenten niet
te lang behoeven te duren. De
termijn is gesteld op uiteriijk twee
jaar, waardoor geen structurele
rechtsongelijkheid kan ontstaan.

Ten slotte zijn wij bijzonder
verheugd dat de fractie van de Partij
van de Arbeid en uiteraard de
fracties van de VVD en D66 bereid
zijn geweest, de zondag te vrijwaren
van dit project, zodat wij van onze
kant het amendement met overtui–
ging kunnen steunen.

D

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Mijnheer de voorzitter! Ik ga graag
nog op een aantal vragen en
opmerkingen in. In tweede instantie
is gebleken dat wij het over een
aantal algemene aspecten van dit
wetsontwerp met elkaar eens zijn. Ik

heb daar in de eerste ronde al vrij
veel over gezegd. Ik heb een aantal
argumenten aangegeven waarom de
zaak er ligt, zoals die er ligt. Ik heb
ook aangegeven dat wij een vrij groot
aantal activiteiten hebben ontplooid
om te proberen het zover te krijgen.
Al met al zijn dit redenen — wij zijn
immers toch met de nieuwe werk–
wijze bezig — om niet geheel
ontevreden te zijn.

De heer Frissen heeft nog eens
duidelijk onderstreept dat ook het feit
van de samenwerking van de drie
bestuurslagen, samenwerking van
onderop, een nieuwe ervaring is, een
ervaring die wij met elkaar positief
beoordelen.

De heer De Cloe heeft nog op de
beperktheid gewezen. Hij heeft
gevraagd of er initiatieven zullen
worden ontplooid om het aantal van
14 experimentgemeenten aan te
vullen tot 15. Daar zullen wij zeker
met de VNG en de gemeenten over
praten. Wij zijn steeds uitgegaan van
15 experimentgemeenten. Wij willen
dat graag zo houden.

De heer De Cloe heeft daarnaast
gevraagd hoe de steun van de
departementen kan worden verkre–
gen. Wij hebben al veel steun van de
departementen gehad. Wij zijn niet
altijd daar gekomen waar wij graag
hadden willen komen. Diverse
belangen en diverse argumenten
hebben daarbij echter een rol
gespeeld. Ik wil er ook nog eens op

Staatssecretaris De Graafl-Nauta van Binnenlandse Zaken

wijzen, dat de voorstellen die zijn
overgebleven qua inhoud en
argumentatie erg mager waren. Ik
heb al gezegd, dat de snelheid van
werken daarbij ook een rol heeft
gespeeld. Wanneer je met elkaar
gaat praten over een onderwerp, dat
is aangemeld en bekijkt wat daar
juridisch, financieel en organisato–
risch aan vastzit, blijkt dat dit erg veel
discussie vraagt. Wij hebben die
discussie op een open wijze gevoerd.
Inderdaad zijn wij op een aantal
punten niet met elkaar tot overeen–
stemming gekomen, maar het is
geen goede zaak om hier de indruk te
wekken alsof de departementen niet
anders gedaan hebben dan activitei–
ten van provincies, gemeenten en
Binnenlandse Zaken als coördinerend
departement, dwars te zitten. Wij
hebben met deze zaak veel ervaring
opgedaan. Er zijn goede contacten
gelegd. Wij zullen onze activiteiten
wat dat betreft voortzetten. Ik wil de
heer De Cloe verzekeren, dat ons
werk vanuit Binnenlandse Zaken er
heel sterk op gericht is om de
samenwerking te stimuleren en om
de verkokering tegen te gaan.

De heer Van den Berg (SGP):
Voorzitter! De staatssecretaris zei
zojuist dat zij veel steun van andere
departementen heeft ontvangen en
dat het allemaal niet zo somber is,
maar ik meen mij te herinneren uit
haar antwoord in eerste termijn, dat
zij heel eufemistisch zei dat de
andere departementen bepaald niet
zo experimenteergevoelig waren.
Hoe verhouden die twee mededelin–
gen zich tot elkaar?

Staatssecretarls De Graaff-Nauta:
Ik heb twee zaken onderscheiden. De
heer De Cloe heeft nu gevraagd hoe
ik mij de samenwerking met de
departementen in de toekomst
voorstel. De tweede zaak betrof het
kleine aantal experimenten waarover
wij het in de eerste ronde met elkaar
hebben gehad. Daarvan heb ik
gezegd, dat wij met elkaar in het
algemeen toch niet zo geweldig
experiment-minded zijn en dat dit
ook bij de departementen het geval
bleek te zijn. Wanneer het de vraag
was of men met een experiment aan
de slag wilde, zei men vaak alles
afwegende: zullen wij niet maar gelijk
tot invoering overgaan en ons als het
ware de moeite besparen. Die dingen
moet u wel heel duidelijk onderschei–
den.

Mijnheer de voorzitter! In de derde
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plaats heeft de heer De Cloe
gevraagd naar de verhouding tussen
sociale vernieuwing en het D-project
en het D-experiment in het bijzonder.
Ik heb er in eerste instantie wat van
gezegd. Sociale vernieuwing en het
hele D-project hebben natuurlijk een
zekere samenhang. Je bent met iets
nieuws bezig en je probeert van
onderop te werken. Je probeert ook
een stimulans te geven voor decen–
tralisatie en deregulering en toch de
verkokering zo goed mogelijk te
doorbreken, maar je moet het wel als
twee zelfstandige zaken zien. Het is
moeilijk om met honderden sociale–
vernieuwingsgemeenten te experi–
menteren. Daar waar het mogelijk is
om samenhang te brengen, zullen wij
dat zeker niet laten. Ik ben ervan
overtuigd, dat het sociale-vernieu–
wingsproject zeker zal leiden tot een
aantal nieuwe ontwikkelingen,
waarvan wij ons met elkaar kunnen
afvragen, hoe wij die kunnen
gebruiken bij de sanering van de
bestuursinstrumenten, want dat is
een heel belangrijk onderdeel

De heer Van Erp vroeg of het
snelle dan niet toch de vijand is
geweest van het goede. Neen,
mijnheer de voorzitter, zonder
snelheid waren wij zeker niet zover
gekomen. Het is gebleken dat je over
een dergelijke zaak geen jaren en
jaren moet doen. Toen de gemeenten
met voorstellen kwamen, hebben wij
gezegd: jullie moeten snel met
voorstellen komen en wij zullen
proberen er snel over te beslissen,
want anders verdwijnen de activitei–
ten en het enthousiasme. Dat is goed
gelukt.

Zullen er nog meer afvallers
volgen? Ik hoop het niet. Ik heb geen
andere signalen gekregen dan ik
vanmorgen heb genoemd.

De heer Van Erp heeft gevraagd of
er een D-club is. Als zodanig zijn zij
niet georganiseerd. Contributie
betalen zij niet. Er zijn wel regelmatig
bijeenkomsten en overleg tussen
ambtenaren van de gemeenten en
van het Rijk. Zeer binnenkort heb ik
een bijeenkomst met de D'gemeen–
ten en de D'provincies om de
ervaringen en de gang van zaken
verder te bekijken.

Op de vraag of ik iets van de
kritische kanttekeningen begrijp, kan
ik volmondig "ja" antwoorden.
Mevrouw Scheltema zal dat begre–
pen hebben uit wat ik in eerste
instantie heb gezegd. Ik zeg haar dat
wij zo goed mogelijk zullen proberen
de gemeenten enthousiast te maken.

Initiatieven van hun kant zullen wij
wegen, maar wij zullen er wel voor
moeten zorgen, dat wij wat wij
starten goed en ordelijk met elkaar
kunnen afmaken.

De heer Leerling zei dat ik niet was
ingegaan op Europa. Dat is ook zo,
maar ik zag niet direct een samen–
hang tussen Europa en het D-project.
Ik hoop niet dat wij nog eens aan een
E-project toekomen om daar tot
deregulering en decentralisatie te
moeten overgaan. Ik mag geen
reclame maken. Misschien wordt het
een DE-project, maar ik denk dat dit
nog in de verre toekomst ligt.

De vraag over ruimte voor een
eigen identiteit is ook door de heer
Leerling gesteld bij de behandeling
van de begroting van Binnenlandse
Zaken. Ik ben er toen vrij uitvoerig op
ingegaan. Het is juist de bedoeling
van dit soort activiteiten en ontwikke–
lingen, de gemeenten de ruimte te
geven die wij hun graag toedelen. De
uitemdelijke betekenis van het
wetsvoorstel moet worden gezien in
het geheel van het D-project.

Er zijn nog enkele vragen gesteld
naar aanleiding van artikel 12. Ook
ben ik nog een antwoord schuldig op
enkele vragen van vanmorgen. De
heren Van Erp en Schutte en
mevrouw Scheltema betwijfelden de
toegevoegde waarde van het
experiment inzake de vent– en
standplaatsvergunningen voor het
thans geldende recht Ik kan de
geachte afgevaardigden geruststel–
len. Slechts zeer mondjesmaat laat
de jurisprudentie de bevoegdheden
van de gemeente inzake belangen–
afweging tussen vrijheid van handel
en andere belangen toe. Die
bevoegdheid wordt slechts in twee
gevallen erkend. Het eerste geval is
dat van de kleine-kernenproblema–
tiek, als de laatste voorziening dreigt
te verdwijnen uit een kleine woon–
kern en het tweede geval is dat het
winkelbestand in nieuwbouwwijken
vooruitloopt op de toeloop van
bewoners en derhalve concurrentie
van ambulante handel niet zal
overleven.

In dit voorstel wordt de bevoegd–
heid van de gemeenten op beide
terreinen uitgebreid. De erkenning
van de problematiek met betrekking
tot het voorzieningenniveau wordt
uitgebreid tot buurten binnen grotere
bewoonde gebieden. Daarbij is de
grens van 2 km gesteld. De bescher–
ming van de ontwikkelingsmogelijk–
heden van nieuwe winkelcentra
wordt uitgebreid naar vernieuwde

winkelcentra, dus bijvoorbeeld ook
naar winkels in gerenoveerde wijken.
Bovendien wordt de bewijslast voor
de gemeenten vereenvoudigd. Het
experiment bevat dus wel degelijk, al
is het bescheiden, een toegevoegde
waarde bij het geldende recht van
vandaag.

Ook nu weer is tijdens de discussie
gebleken dat er toch onduidelijkheid
heerst over het voorstel inzake artikel
12 in relatie tot het huidige recht. Er
is gesproken over de mogelijkheid
dat de formulering van artikel 12 op
grond van een a-contrario-redenering
niet-D'gemeenten in hun bevoegdhe–
den ten aanzien van beperking van
de ambulante handel zouden worden
beknot. Mevrouw Scheltema heeft
daar nog eens op gewezen. Beknot–
ting van die bevoegdheden is niet de
bedoeling. Om alle misverstanden te
voorkomen wil ik graag wat dat
betreft de vijfde nota van wijziging
indienen. Daarin wordt tot uitdruk–
king gebracht dat eerst de twee
criteria openbare orde en veiligheid
en ulterlijk aanzien voor alle gemeen–
ten gelden en dat de laatste criteria
van toepassing zijn op de D'gemeen–
ten. Mevrouw Scheltema heeft
gesproken over de eerste ingediende
nota van wijziging naar aanleiding
van haarvraag. Misschien kan zij met
deze tweede ingediende vijfde nota
van wijziging een tweede kaarsje
aansteken.

De heer Van Erp heeft gevraagd of
artikel 12 in strijd is met de jurïspru–
dentie inzake vestiging. De vraag is
niet relevant. De wetgever kan altijd
een andere weg inslaan dan bij de
jurisprudentie is gedaan, zeker als dit
bij wijze van experïment gebeurt. De
wet, artikel 12, creëert een volledig
nieuwe bevoegdheid. En daarmee
wordt de bestaande jurisprudentie
die indirect is afgeleid van de
Vestigingswet, voor deze experimen–
tele situaties niet meer de richtlijn
voor handelen. De wet gaat voor. Het
voorgestelde artikel gaat wel wat
verder dan de huidige jurisprudentie.

De heer Schutte heeft gevraagd
waarom er geen aanpassing komt op
de Vestigingswet. De Vestigingswet
heeft een heel andere doelstelling en
een heel ander karakter. In de
Vestigingswet gaat het om toela–
tingseisen voor ondernemers. Als
artikel 12 in de Vestigingswet zou
moeten worden ondergebracht, zou
in feite de hele systematiek van de
wet moeten worden omgegooid.

De heer Van Erp heeft ook nog een
antwoord te goed op de vraag hoe
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De Graaff-Nauta

het zit met de eventuele zesde
melkbooer, als er al vijf melkslijters
zijn. Dan zijn er kenneiijk geen
problemen met de voorzieningen–
structuur. Dan wordt op grond van
dit experiment een zesde melkboer
zeker geen strobreed in de weg
gelegd.

De heer Schutte heeft nog een
vraag gesteld over de ontheffing en
de vergunning. Ontheffing speelt
alleen bij toepassing van het
maximumstelsel. En de vergunning is
een ander stelsel, namelijk als de
gemeenteraard niet kiest voor het
maximumstelsel. Het speelt dus
eigenlijk nooit naast elkaar

En dan de kwestie van de winkel–
sluiting en het nieuw ingediende
amendement. De heer Schutte heeft
gezegd dat experimenten bespreek–
baar moeten zijn. Van belang is ook
een breed draagvlak. Het amende–
ment is nieuw. Er zit zeker een
verbetering in wat de zondag betreft.
Ik heb dat vanmorgen ook laten
merken. De heer Frissen heeft
gezegd dat er sprake is van diverse
belangen. Hij heeft dat nog eens
onderstreept. Hij heeft ook gevraagd
of de staatssecretaris wil zorgen voor
een goede begeleiding in de
toekomst. Dat wil ik. Wanneer ik
echter naar dat nieuwe amendement
kijk, moet ik toch gezeggen, gelet op
de argumenten die ik vanmorgen heb
genoemd en die ik niet zal herhalen,
dat ik aanvaarding van het amende–
ment sterk blijf ontraden. Ik weet ook
dat de minister van Economische
Zaken grote moeite heeft met dit
amendement. Die grote moeite heeft
hij, omdat hij zorgen heeft over de
haalbaarheid van zijn ingediende
ontwerp-Wet op de winkelsluiting.

Is het dan zo, mijnheer de voorzit–
ter, zoals de heer Van Erp heeft
gezegd, dat ik meer waarde hecht
aan een compromis dan aan de
mening van de volksvertegenwoordi–
ging? Welnu, het is niet zomaar een
compromis. Het compromis dat met
de organisaties is gesloten, is met
erg veel zorg en moeite tot stand
gekomen, ten aanzien van een
onderwerp waarover zeer veel
discussie is en waarover brede
meningsverschillen bestaan. Ik heb
gemeend niet anders te kunnen
oordelen over het ingediende
amendement dan ik vanmorgen heb
gedaan.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Voorzitter! In de chronologische
volgorde van deze avond hadden wij

het in de eerste plaats over het
experiment inzake artikel 12 en de
ambulante handel. Ik moet u zeggen
dat ik er gelukkig mee ben, dat de
staatssecretaris nu zegt dat zij de
rechten van de overige gemeenten,
niet-proefgemeenten, veilig wil
stellen. Dat is inderdaad een tweede
kaarsje, een tweede lichtpuntje, zoals
zij terecht zegt. Het wordt echt een
kerstsfeer zo langzamerhand.

Ik heb daarbij nog wel een vraag. Ik
ben natuurlijk in de eerste plaats erg
benieuwd hoe dat amendement eruit
gaat zien en hoe de staatssecretaris
dat denkt te doen. Een tweede vraag
betreft het amendement dat ik heb
ingediend op de 2-km-zone. Ik vraag
mij af, als de staatssecretaris een
aanmerkelijke wijziging aanbrengt in
het artikel 12, of dat ook nog invloed
heeft op mijn amendement.

De voorzitter Ik zal er zorg voor
dragen dat de nota van wijziging die
de staatssecretans mij op dit
moment doet toekomen, zo snel
mogelijk wordt rondgedeeld. Nadat
het debat over dit punt is beëindigd,
zal ik in ieder geval op verzoek van
een van de fracties gedurende
ongeveer een half uur schorsen,
zodat men de tijd heeft om deze nota
van wijziging te bekijken.

De heer Van Erp (VVD): Voorzitter!
Ik heb slechts één vraag. Waaraan
zal de Afdeling rechtspraak van de
Raad van State volgens de staatsse–
cretaris moeten toetsen op het stuk
van de vent– en standplaatsvergun–
ningen: aan de Vestigingswet
bedrijven 1954 of aan deze wet?

Staatssecretans De Graaff-Nauta:
Aan beide, mijnheer de voorzitter!
Dat hangt ervan af om welke
gemeente het gaat.

De heer Van Erp (VVD): Neen. De
Vestigingswet bedrijven blijft bestaan
voor alle gemeenten. Dat is nu net
het punt. U hebt die Vestigingswet
nlet veranderd.

Staatssecretaris De Graaff-IMauta:
Neen, dit is een zelfstandig wetje.

De heer Van Erp (WD): Neen, dit is
een mogelijkheid om een verordening
te maken, maar daarbij blijft de
Vestigingswet van kracht, want het is
een gemeente niet geoorloofd om
een wet te veranderen.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:

Neen, de Vestigingswet blijft bestaan
en dit is een zelfstandig wetje dat
betrekking heeft op de experimenten.
Tussen beide zit — ik heb dit
uitgelegd, mijnheer de voorzitter, en
ik kan dit niet beter en sterker
uitleggen - geen licht.

De heer Van Erp (VVD): In de
Vestigingswet is het maximumstelsel
uitgesloten.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

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

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt van 22.49 uur
tot 23.15 uur geschorst.

De voorzitter Ik stel voor, eventue–
le stemverklaringen uitsluitend te
houden voorafgaand aan de stem–
mingen over het betreffende
onderwerp dan wel het betreffende
hoofdstuk en dus niet achteraf.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Vaststelling van de begroting
van de ontvangsten en van de
uitgaven van Hoofdstuk V
(Ministerie van Buitenlandse
Zaken)voor het jaar1991
(21800-V).

(Zie vergadering van 12 december
1990.)

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

D

Mevrouw Verspaget (PvdA):
Voorzitter! Namens de fractie van de
PvdA wil ik een stemverklaring
afleggen over twee moties die zijn
ingediend tijdens de behandeling van
de begroting voor Ontwikkelingssa–
menwerking, te weten de motie op
stuknr. 14 (21813) en de motie op
stuknr. 50 (21800-V).

De fractie van de PvdA zal tegen
de motie over de mensenrechten en
ontwikkelingssamenwerking stem–
men, omdat zij deze thans overbodig
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Verspaget

acht. De minister heeft toezeggingen
gedaan ten aanzien van de rapporta–
ge over de resultaten van het
beleidsoverleg en de wijze waarop
daarbij over mensenrechten is
gesproken, met daarbij passende
beleidsimplicaties. Bovendien is
toegezegd, bij de begroting voor
1991 in de memorie van toelichting
aandacht te zullen besteden aan een
positief mensenrechtenbeleid. Wij
willen de resultaten daarvan graag
afwachten.

Ten aanzien van de motie over
economische verzelfstandiging en
duurzame armoedebestrijding wil ik
namens de fractie van de PvdA het
volgende opmerken. Wij zijn van
mening dat economische verzelfstan–
diging, die een van de belangrijke
beleidsdoelstellingen van de nieuwe
mternationale economische orde
was, nu terecht als een van de
doelstellmgen van ontwikkelingsbe–
leid in brede zin is geponeerd Wij
zijn van mening dat deze economi–
sche verzelfstandiging met name
inspanningen vraagt in mondiale
kaders — binnen het GATT, binnen
de UNCTAD, binnen het IMF en
binnen de Wereldbank — omdat met
name verruiming van de handelsmo–
gelijkheden en oplossing van de
schuldenproblematiek deze economi–
sche verzelfstandiging zal bevorde–
ren. In deze zin vormt de onderhavi–
ge motie een aansporing aan de
regering om ten aanzien van deze
problemen haar inspanningen te
vergroten. Binnen het hulpbeleid zal
economische verzelfstandiging met
name hulp betekenen in de vorm van
budget– en betalingsbalanssteun,
indien het beleid van de regermg
conform de criteria die voor onze
hulp zijn vastgesteld — te weten
armoede, milieu en vrouwen —
sociaal-economisch goed is.

De voorzitter: Een stemverklaring
moet kort zijn en niet polemiserend.
Als ik let op de emoties, vrees ik dat
het wel polemiserend is!

Mevrouw Verspaget (PvdA)
Voorzitter! Ik had de indruk dat het
vooral heel gezellig was! Gezien de
resultaten van vergelijkingen tussen
landen die een al dan niet succesvol–
le ontwikkelingsstrategie hebben
gevoerd, is het duidelijk dat investe–
ren in human resource - in mense–
lijk potentieel — de beste voorwaar–
de is voor economische ontwikkeling
en verzelfstandiging. In dat licht

zullen wij onze steun aan de motie op
stuk nr. 50 geven.

D

De heer Van Traa (PvdA): Voorzitter!
Alhoewel wij sympathiek stonden
tegenover de motie op stuk nr. 43
over de schending van de mensen–
rechten in Turkije, heeft het rappel
dat wij de regering gedaan hebben
over de uitvoering van de motie-Herf–
kens en het antwoord dat wij daarop
gekregen hebben, ons ervan
overtuigd, dat de regering ook
zonder deze motie het hare zal doen
om de schendingen van de mens–
rechten in Turkije effectief te
bestrijden. Wij zullen daarom tegen
die motie stemmen. Wel zullen wij
voor de motie op stuk nr. 44 van
mevrouw Sipkes stemmen. Die
beoogt te komen tot een comprehen–
sive test ban treaty. Naar onze
mening dient het einddoel te blijven
het bereiken van het comprehensive
test ban treaty.

De artikelen 1 t/m 5 en 01.01 t/m
02.02 worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Van Traa/Weisglas (stuk nr. 31, I).

D

De voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het GPV, de RPF en de Centrumde–
mocraten tegen dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat het is
aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming
van dit amendement de andere op
stuk nr. 31 voorkomende amende–
menten als aangenomen kunnen
worden beschouwd.

In stemming komt het amendement–
Van Traa/Gualthérie van Weezel
(stuknr. 32, I).

De voorzitter Ik constateer, dat dit
amendement met algemene stem–
men is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming
van dit amendement het andere op
stuk nr. 32 voorkomende amende–
ment als aangenomen kan worden
beschouwd.

Ik merk op, dat de amendementen
op de stukken nrs. 31, I en 32, I
cumulatief zijn.

Artikel 02.03, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van de amende–
menten-Van Traa/Weisglas (31,1)
en –Van Traa/Gualthérie van Weezel
(32, I), wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel 02.04, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het amende–
ment-Van Traa/Weisglas (31,11),
wordt zonder stemming aangeno–
men.

Artikel 02.05, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het amende–
ment-Van Traa/Gualthérie van
Weezel (32, II), wordt zonder
stemming aangenomen.

De artikelen 02.06 t/m 03.12 worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
E.G. Terpstra (stuk nr. 33, I).

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

Ik stel vast, dat door de verwerping
van dit amendement het andere op
stuk nr. 33 voorkomende amende–
ment als verworpen kan worden
beschouwd.

Artikel 03.13 wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen 03.14 t/m 03.27 worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
E.G. Terpstra/Tommel (34, I).

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

Ik stel vast, dat door de aanneming
van dit amendement het andere op
stuk nr. 34 voorkomende amende–
ment als aangenomen kan worden
beschouwd.

Artikel 03.28, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het amende–
ment-E.G. Terpstra/Tommel (34, I),
wordt zonder stemming aangeno–
men.
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voorzitter

De artikelen 03.29 t/m 03.34 worden
zonder stemming aangenomen.

Artikel 03.35 wordt zonder stemming
aangenomen.

De voorzitter: De aanwezige leden
van de fractie van de SGP wordt
aantekening verleend, dat zij geacht
wensen te worden tegen dit artikel te
hebben gestemd

In stemming komt het amendement–
E.G. Terpstra/Tommel (stuk nr. 35).

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

Ik merk nog op dat de amende–
menten op de stukken nrs. 31, III en
34, II cumulatief zijn.

Artikel 03.36, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van de amende–
menten-Van Traa/Weisglas (31, III)
en –E.G. Terpstra/Tommel (34, II),
wordt zonder stemming aangeno–
men.

Artikel 04.01 wordt zonder stemming
aangenomen.

De gewijzigde begrotingsstaat
bedoeld in artikel 1, de begrotings–
staat bedoeld in artikel 2 en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

Ik stel voor, alle overige onder dit
begrotingsnummer (21800-V)
gedrukte stukken voor kennisgeving
aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de stemming over
het wetsvoorstel Wijziging van de
begroting van de uitgaven en
van de ontvangsten van hoofd–
stuk V (Ministerie van Buiten–
landse Zaken) voor het jaar 1989
(Slotwet; derde wijziging)
(21699)

(Zie vergadering van 12 december
1990.)

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

Aan de orde zijn de stemmingen
over zes moties, ingediend bij de
behandeling van het wetsvoorstel
Vaststelling van de begroting
van de ontvangsten en van de
uitgaven van Hoofdstuk V
(Ministerie van Buitenlandse
Zaken)voor het jaar1991
(21800-V) en van de brief van de
ministers van Buitenlandse
Zaken en van Defensie over het
Midden-Oostenconflict (21664,
nr. 21), te weten:
- de gewijzigde motie-Weisglas/
Blaauw over een positieve reactie op
een verzoek om ondersteuning in de
Golfcrisis (21664, nr. 22);
- de motie-Eisma over de ondersteu–
ning van de Oosteuropese economie–
en(21800-V, nr. 41);
- de motie-Sipkes/Eisma over het
herstellen van de diplomatieke
betrekkingen met China en Iran
(21800-V, nr. 42);
- de motie-Sipkes/Eisma over de
schending van mensenrechten 'r,
Turkije (21800-V, nr. 43);
- de motie-Sipkes over een compleet
kernstop-verdrag (21800-V, nr. 44);
- de gewijzigde motie-Sipkes over de
handelsboycot tegen Irak (21644,
nr. 23).

(Zie vergaderingen van 12 december
1990 en van heden.)

In stemming komt de gewijzigde
motie-Weisglas (21664, nr. 22).

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

In stemming komt de motie-Eisma
(21800-V, nr. 41).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66, de PvdA, Groen ünks, de VVD
en de SGP voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is aangeno–
men.

In stemming komt de motie-Sipkes/
Eisma (21800-V, nr. 42).

De voorzitter Ik constateer, dat de

aanwezige leden van de fracties van
Groen Links, D66 en de RPF voor
deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Sipkes/
Eisma (21800-V, nr. 43).

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

In stemming komt de motie-Sipkes
(21800-V, nr. 44).

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

In stemming komt de gewijzigde
motie-Sipkes (21664, nr. 23).

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

Aan de orde is de stemming over
een motie, mgediend bij de
behandeling van de delen NAVO
van hoofdstuk V (Buitenlandse
Zaken) en hoofdstuk X (Defen–
sie) van de rijksbegroting voor
1991 (21800-VenX), teweten:
- de motie-Sipkes over het niet "out
of area" opereren van de NAVO
(21800-VenX, nr. 46).

(Zie vergadering van 12 december
1990.)

De voorzitter: Op verzoek van
mevrouw Sipkes stel ik voor, haar
motie van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen
over zes moties, ingediend bij de
behandeling van het deel Ontwik–
kelingssamenwerking van
hoofdstuk V (Buitenlandse
Zaken) van de begroting voor het
jaar1991 (21800-V), te weten:
- de motie-E.G. Terpstra/Weisglas
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voorzitter

over China en de Filippijnen
(21800-V, nr. 47);
- de gewijzigde motie-E.G. Terpstra/
Weisglas over Nepal en Sri Lanka
(21800-V, nr. 48);
- de gewijzigde motie-Van Leijen–
horst/De Hoop Scheffer over de
Mekong-regio (21800-V, nr. 49);
- de gewijzigde motie-Van Leijen–
horst/De Hoop Scheffer over de
criteria "economische verzelfstandi–
ging" en "structurele armoedebe–
strijding" (21800-V, nr. 50);
- de motie-Tommel over de vervuiling
van de begroting van Ontwikkelings–
samenwerking (21800-V, nr. 52);
- de gewijzigde motie-Tommel/E.G.
Terpstra over het werk van de
multilaterale organisaties (21800-V,
nr. 54).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-E.G.
Terpstra/Weisglas (21800-V, nr.
47).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de WD, het GPV, de RPF, D66 en de
Centrumdemocraten voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de gewijzigde
motie-E.G. Terpstra/Weisglas
(21800-V, nr. 48).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de WD, de RPF en de Centrumde–
mocraten voor deze gewijzigde motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de gewijzigde
motie-Van Leijenhorst/De Hoop
Scheffer (21800-V, nr. 49).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
Groen Links en D66 tegen deze
gewijzigde motie hebben gestemd en
die van de overige fracties ervoor,
zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Terpstra (VVD): Aange–
zien deze motie over de Mekong-re–
gio is aangenomen, trek ik mijn motie
over hetzelfde onderwerp (21813,
nr. 10) in.

De voorzitter: Aangezien de
motie-E.G. Terpstra/Weisglas

(21813, nr. 10) is ingetrokken, maakt
zij geen onderdeel van de stemmin–
gen meer uit.

In stemming komt de gewijzigde
motie-Van Leijenhorst/De Hoop
Scheffer (21800-V, nr. 50).

De voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
Groen Links tegen deze gewijzigde
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat zij is
aangenomen.

In stemming komt de motie-Tommel
(21800-V, nr. 52).

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

In stemming komt de gewijzigde
motie-Tommel/E.G. Terpstra
(21800-V, nr. 54).

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

Aan de orde zijn de stemmingen
over zeven moties, ingediend in de
UCV over de nota Nieuwe kaders
voor ontwikkelingssamenwer–
king in de jaren negentig
(21813), te weten:
- de motie-E.G. Terpstra/Weisglas
overChili (21813, nr. 11);
- de motie-E.G. Terpstra/Weisglas
over verruiming van de criteria ten
aanzien van faciliteiten van LCL, FMO
en POPM (21813, nr. 13);
- de motie-E.G. Terpstra/Tommel
over toepassing van het mensenrech–
tencriterium (21813, nr. 14);
- de motie-De Hoop Scheffer/Van
Leijenhorst over de geïntegreerde
plattelandsontwikkeling (21813, nr.
17);
- de motie-Tommel/E.G. Terpstra
over de factor "onevenredig hoge
militaire uitgaven" (21813, nr. 20);
- de motie-Tommel over de vertaling
van beleidsvoornemens in program–
ma's, organisatieschema's en
personeelsbeleid (21813, nr. 21);
- de motie-Beckers-de Bruijn over de
wijze van financiering van voedsel–
hulp aan de Sovjet-Unie (21813, nr.
22).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-E.G.
Terpstra/Weisglas (21813, nr. 11).

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

In stemming komt de motie-E.G.
Terpstra/Weisglas (21813, nr. 13).

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

In stemming komt de motie-E.G.
Terpstra/Tommel (21813, nr. 14).

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

In stemming komt de motie-De Hoop
Scheffer/Van Leijenhorst (21813, nr.
17).

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

In stemming komt de motie-Tommel/
E.G.Terpstra (21813, nr. 20).

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

In stemming komt de motie-Tommel
(21813, nr. 21).

De voorzitter: Ik constateer, dat het
lid van de fractie van de Centrumde–
mocraten tegen deze motie heeft
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is aangeno–
men.

In stemming komt de motie-Beckers–
deBruijn (21813, nr. 22).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
Groen Links voor deze motie hebben

Tweede Kamer Stemmingen
20 december 1990
TK39 39-2602



voorzitter

gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is verwor–
pen.

Ik stel voor, de stukken onder nr.
21813 voor kennisgeving aan te
nemen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Vaststelling van de begroting
van de ontvangsten en de
uitgaven van hoofdstuk VI
(Ministerie van Justitie) voor het
jaar 1991 (21800-VI), en over:
- de motie-Korthals over verhoging
van toevoegingsvergoedingen
(21800-VI, nr. 20);
- de motie-Wolffensperger c.s. over
verhoging vergoedingen gefinancier–
de rechtsbijstand (21800-VI, nr. 29).

(Zie vergadering van 18 december
1990.)

De artikelen 1 t/m 5, 01.01 t/m
06.02 worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Wolffensperger (21800-VI, nr. 15).

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

Artikel 06.03 wordt zonder stemrning
aangenomen.

Artikel 06.04, de begrotingsstaten
bedoeld in de artikelen 1 en 2 en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

Ik stel voor, alle overige onder dit
begrotingsnummer (21800-VI)
gedrukte stukken voor kennisgeving
aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Korthals
(21800-VI, nr. 20).

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

In stemming komt de motie-Wolffen–
sperger c.s. (21800-VI, nr. 29).

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

Het zal inmiddels duidelijk zijn dat
mevrouw Sipkes haar handtekening
onder de motie op stuk nr. 29
(21800-VI) heeft teruggenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Vaststelling van de begroting
van de ontvangsten en de
uitgaven van hoofdstuk VIII
(Onderwijs en Wetenschappen)
van de begroting voor het jaar
1991 (21800-VIII)

(Zie vergadering van 7 november
1990.)

De voorzitter: Het woord is aan de
heer Hermes.

De heer Hermes (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Namens mijn fractie wil ik
graag de amendementen op de
stukken nrs. 29 en 32 intrekken. Het
ene amendement, omdat de regering
het heeft overgenomen in de nota
van wijziging, en het andere amende–
ment, omdat wij de bezuiniging op de
landelijke pedagogische centra voor
dit jaar accepteren, in de wetenschap
dat wij daar nader op terugkomen in
het overleg over de begrotingen voor
1992 en de daarop volgende jaren.

De voorzitter: De amendementen–
Hermes/Boers-Wijnberg (stukken
nrs. 29 en 32) zijn ingetrokken.

Voor het afleggen van een
stemverklaring is het woord aan
mevrouw Ginjaar-Maas.

D

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD):
Mijnheer de voorzitter! Mijn fractie
heeft zo'n groot bezwaar tegen de
manier, waarop dit kabinet met het
beroepsonderwijs in het algemeen en
het leerlingwezen in het bijzonder

omgaat, dat wij besloten hebben,
tegen artikel 05.02 van dit wetsvoor–
stel te stemmen. U mag dat zien als
een protest.

D
De voorzitter Ik deel nog mee, dat
de heer Van Gelder zijn amendement
op stuk nr. 27 heeft ingetrokken en
dat mevrouw Netelenbos haar
amendementen op de stukken nrs.
26 en 30 heeft ingetrokken.

De artikelen 1 t/m 5 en 01.01 t/m
01.08 worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Boers-Wijnberg/Nete–
lenbos (stuk nr. 48, I).

De voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
Groen Links en de Centrumdemocra–
ten tegen dit gewijzigde amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat het is
aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming
van dit amendement het andere op
stuk nr. 48 voorkomende amende–
ment als aangenomen kan worden
beschouwd.

Artikel 01.09, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het gewijzig–
de amendement-Boers-Wijnberg/Ne–
telenbos (stuk nr. 48, I), wordt
zonder stemming aangenomen.

De artikelen 01.10 t/m 08.07 worden
zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: De aanwezige leden
van de fractie van de VVD wordt
aantekening verleend, dat zij geacht
wensen te worden tegen artikel
05.02 te hebben gestemd.

Artikel 08.08, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het gewijzig–
de amendement-Boers-Wijnberg/Ne–
telenbos (stuk nr. 48, II), wordt
zonder stemming aangenomen.

De artikelen 08.09 t/m 14.02 worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Ginjaar-Maas (stuk nr.
51).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD en de Centrumdemocraten
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voorzitter

voor dit amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Artikel 14.03 wordt zonder stemming
aangenomen

De artikelen 14.04 t/m 14.07 worden
zonder stemming aangenomen.

De gewijzigde begrotingsstaat
bedoeld in artikel 1, de begrotings–
staat bedoeld in artikel 2 en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

Ik stel voor, alle overige onder dit
begrotingsnummer (21800-VIII)
gedrukte stukken voor kennisgeving
aan te nemen, met uitzondering van
denrs. 4, 6 t/m 10, 13, 16, 18 en 50.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de stemming in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de begroting van
de uitgaven en de ontvangsten
van hoofdstuk VIII (Ministerie
van Onderwijs en Wetenschap–
pen) voor het jaar 1989 (Slot–
wet; derde wijziging) (21702).

(Zie vergadering van 7 november
1990.)

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

Aan de orde zijn de stemmingen
over zes moties, ingediend bij de
behandeling van het wetsvoorstel
Vaststelling van de begroting
van de ontvangsten en de
uitgaven van hoofdstuk VIII
(Onderwijs en Wetenschappen)
van de begroting voor het jaar
1991 (21800-VIII), teweten:
- de motie-Ginjaar-Maas c.s. over
verbetering van de aanvangssalaris–
sen van onderwijzend personeel
(21800-VIII, nr. 34);
- de motie-Ginjaar-Maas/Franssen
over handhaving van TS-21-plus-re-
geling (21800-VIII, nr. 35);
- de motie-Ginjaar-Maas c.s. over het

handhaven van de studie Friesistiek
aan de VU (21800-VIII, nr. 37);
- de motie-Nuis/Willems over
studerenden die een beroep doen op
deTS-21-plus-regeling (21800-VIII,
nr. 38);
- de motie-Van Gelder/Boers-Wijn–
berg over de verantwoordelijkheid
van regering en bedrijfsleven voor
het initieel beroepsonderwijs
(21800-VIII, nr. 39);
- de gewijzigde motie-Ginjaar-Maas/
Franssen over het vastleggen van de
plaats van het Nederlands in de
onderwijswetten (21800-VIII, nr.
41).

(Zie vergadering van 7 november
1990.)

De voorzitter: De heer Van Gelder
vraagt heropening van de beraadsla–
ging. Ik stel voor, aan dit verzoek te
voldoen.

Daartoe wordt besloten.

D

De heer Van Gelder (PvdA):
Voorzitter! Mijn opmerkingen
betreffen de motie op stuk nr. 39.
Het komt niet vaak voor dat een
motie wordt uitgevoerd voordat zij in
stemming komt. In dit geval is dit
echter wel gebeurd. Er is dus geen
aanleiding meer om de Kamer deze
uitspraak te vragen. Dat neemt niet
weg dat alle uitgangspunten,
veronderstellingen en voorwaarden
die in de motie geformuleerd zijn
recht overeind blijven. De uitspraak
van de Kamer is echter niet meer
nodig en dus trek ik de motie in.

D
De voorzitter Aangezien de
motie-van Gelder/Boers-Wijnberg
(stuk nr. 39) is ingetrokken, maakt zij
geen onderwerp van beraadslaging
meer uit.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Op verzoek van
mevrouw Ginjaar-Maas stel ik voor,
haar motie (21800-VIII, nr. 37) van
de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Ginjaar–
Maasc.s. (21800-VIII, nr. 34).

De voorzitter: Ik constateer, dat de

aanwezige leden van de fracties van
de WD, D66, Groen Links en de
Centrumdemocraten voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de motie-Ginjaar–
Maas/Franssen (21800-VIII, nr. 35).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
de WD voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is verwor–
pen.

In stemming komt de motie-Nuis/
Willems (21800-nr. 38).

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

In stemming komt de gewijzigde
motie-Ginjaar-Maas/Franssen
(21800-VIII, nr. 41).

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

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend bij de
behandeling van het wetsvoorstel
Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvang–
sten van hoofdstuk XIII (Minis–
terie van Economische Zaken)
voor het jaar 1991, te weten:
- de motie-Van Erp c.s. houdende het
verzoek af te zien van de bezuinigin–
gen op het leerlingwezen (21800-
XIII, nr. 15).

(Zie vergaderingen van 25 oktober en
18 december 1990.)

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

Aan de orde is de stemming over
het wetsvoorstel Vaststelling van
de begroting van de uitgaven en
de ontvangsten van hoofdstuk X
(Ministerie van Defensie) voor
hetjaar1991 (21800-X)
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voorzitter

(Zie vergadering van 13 december
1990.)

De voorzitter De leden J.H. van
den Berg, Van Nieuwenhoven,
Laning-Boersema, Van Otterloo, De
Pree, Verspaget, K. Zijlstra en Moor,
wordt aantekening verleend, dat zij
geacht wensen te worden tegen
artikel 01.11 van de begroting van
Defensie te hebben gestemd.

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

Ik stel voor, alle overige onder dit
begrotingsnummer (21800-X)
gedrukte stukken voor kennisgeving
aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de stemming over
het wetsvoorstel Wijziging van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van hoofdstuk X
(Ministerie van Defensie) voor
het jaar 1989 (Slotwet; derde
wijziging) (21705).

(Zie vergadering van 13 december
1990.)

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

Aan de orde zijn de stemmingen
over vier moties, ingediend bij de
behandeling van het wetsvoorstel
Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvang–
sten van hoofdstuk X (Ministe–
rie van Def ensie) voor het jaar
1991 (21800-X), teweten:
- de motie-Van Heemskerck Pillis-Du–
vekot/Ter Veer over een geherstruc–
tureerde strijdmacht (21800-X, nr.
26);
- de motie-Hillen/Vos over bezuini–
gingen op defensie binnen een
alomvattend plan voor herstructure–
ring van de krïjgsmacht (21800-X,
nr. 27);
- de motie-Sipkes over de beraadsla–
ging over een snelle interventiemacht
in WEU-verband (21800-X, nr. 28);
- de motie-Sipkes/Ter Veer over niet

verlengen van het structuurschema
Militaire terreinen (21800-X, nr. 29).

(Zie vergadering van 13 december
1990.)

In stemming komt de motie-Van
Heemskerck Pillis-Duvekot/Ter Veer
(21800-X, nr. 26).

De voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de PvdA en de RPF tegen
deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ervoor, zodat
zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hillen/
Vos (21800-X, nr. 27).

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

Ik geef het woord aan mevrouw
Van Heemskerck Pillis-Duvekot.

D

Mevrouw Van Heemskerck
Pillis-Duvekot (VVD) Mijnheer de
voorzitter! Hoe denkt de minister van
Defensie deze motie uit te voeren?

Minister Ter Beek: Mijnheer de
voorzitter! Ik ben een beetje ver–
baasd over deze vraag. Maar goed,
dat gebeurt wel vaker bij vragen van
mevrouw Van Heemskerck. Ik heb
vorige week bij de begrotingsbehan–
deling toen de motie werd ingediend
niet het onaanvaardbaar uitgespro–
ken en dat betekent uiteraard dat ik
uitvoering aan de motie geef.

Mevrouw Van Heemskerck
Pillis-Duvekot (VVD): Voorzitter!
Misschien mag ik dan nog weten...

De voorzitter: Nee, wij voeren nu
geen debat. U heeft een antwoord
over de uitvoering van de motie.

Mevrouw Van Heemskerck
Pillis-Duvekot (VVD): De minister
heeft gezegd dat hij er waarschijnlijk
niet aan kan voldoen. Daarom vraag
ik hem nu hoe hij de uitvoering van
deze motie ziet.

De voorzitter: De minister heeft
antwoord gegeven en verder ziet u
wel na het kerstreces.

In stemming komt de motie-Sipkes
(21800-X, nr. 28).

D

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

In stemming komt de motie-Sipkes/
TerVeer (21800-X, nr. 29).

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

Aan de orde zijn de stemmingen
over vijf motïes, ingediend in de
UCV over het saneringsprogram–
ma waterbodem Rijkswateren
(21656), te weten
- de motie-Te Veldhuis c.s. over het
ontwikkelen van nieuwe schoon–
maaktechnieken voor onderwaterbo–
dems (21656, nr. 4);
- de motie-Eisma c.s. over het
verhalen van de kosten van waterbo–
demsanering op de veroorzakers van
de vervuiling (21656, nr. 5);
- de motie-Eisma/Rosenmöller over
het reserveren van een hoger bedrag
voor het ontwikkelen van reiniging–
stechnieken voor onderwaterbodems
(21656, nr. 6);
- de motie-Eisma/Rosenmöller over
de ontoereikendheid van het
gereserveerde bedrag voor onderwa–
tersanering (21656, nr. 7);
- de motie-Eisma/Rosenmöller over
een reductie van 90% van cadmium,
kwik, koper etc. in 2000 (21656, nr.
8).

(Zie UCV 14 van 19 november 1990.)

De voorzitter: Het is mij gebleken,
dat deze moties voldoende worden
ondersteund.

De heer Eisma heeft mij medege–
deeld dat de motie-Eisma/Rosenmöl–
ler (21656, nr. 8) is ingetrokken.

In stemming komt de motie-Te
Veldhuisc.s. (21656, nr. 4).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA en de PvdA tegen deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat zij is
verworpen.
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voorzitter

In stemming komt de motie-Eisma
c.s. (21656 nr. 5).

De voorzitter: Ik constateer, dat het
lid van de fractie van de Centrumde–
mocraten tegen deze motie heeft
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is aangeno–
men.

In stemming komt de motie-Eisma/
Rosenmöller (21656, nr. 6).

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

In stemming komt de motie-Eisma/
Rosenmöller (21656, nr. 7).

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

Aan de orde zijn de stemmingen
over negen moties, ingediend in
de UCV over de Derde Nota
Waterhuishouding, te weten:
- de motie-Reitsma/Van der Vaart
over bergingslocaties voor verontrei–
nigdslib (21250, nr. 10);
- de motie-Reitsma/Van der Vaart
over wettelijke maatregelen gericht
op slibverwerking en fosfaat– en
stikstofverwijdering (21250, nr. 11);
- de motie-Reitsma/Feenstra over
internationale actieprogramma's voor
Maas en Schelde (21250, nr. 12);
- de motie-Reitsma/Van der Vaart
over een financieringsstructuur voor
het reinigen van waterbodems
(21250, nr. 13);
- de motie-Feenstra/Reitsma over
variabilisatie van de drinkwaterprijs
(21250, nr. 14);
- de motie-Van der Vaart/Reitsma
over de tariefstructuur rijksheffing
WVO (21250, nr. 15);
- de motie-Rosenmöller c.s. over een
legesheffing voor WVO-vergunning–
aanvragen (21250, nr. 16);
- de motie-Rosenmöller/Eisma over
een opslag op de vaartuigbelasting
voor de realisering van inzamelpun–
ten van afvalwater (21250, nr. 17);
- de motie-Rosenmöller over
bevordering van waterbesparing door
regels voor watersanitair (21250, nr.
18).

(Zie UCV 14 van 19 november 1990.)

De voorzitter: Het is mij gebleken,
dat deze moties voldoende worden
ondersteund.

De heer Reitsma heeft mij
medegedeeld dat de moties-Reits–
ma/Van der Vaart (21250, nrs. 10
en 13) zijn ingetrokken.

In stemming komt de motie-Reitsma/
VanderVaart (21250, nr. 11).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66 en de Centrumdemocraten
tegen deze motie hebben gestemd
en die van de overige fracties ervoor,
zodat zij is aangenomen

In stemming komt de motie-Reitsma/
Feenstra (21250, nr. 12).

De voorzitter: Ik constateer, dat het
lid van de fractie van de Centrumde–
mocraten tegen deze motie heeft
gestemd en de leden van de overige
fracties ervoor, zodat zij is aangeno–
men.

In stemming komt de motie-Feen–
stra/Reitsma (21250, nr. 14).

De voorzitter: Ik constateer, dat het
lid van de fractie van de Centrumde–
mocraten tegen deze motie heeft
gestemd en de leden van de overige
fracties ervoor, zodat zij is aangeno–
men.

In stemming komt de motie-Van der
Vaart/Reitsma (21250, nr. 15).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66 en de Centrumdemocraten
tegen deze motie hebben gestemd
en die van de overige fracties ervoor,
zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rosen–
möller c.s. (21250, nr. 16).

De voorzitter: Ik constateer, dat het
lid van de fractie van de Centrumde–
mocraten tegen deze motie heeft
gestemd en de leden van de overige
fracties ervoor, zodat zij is aangeno–
men.

In stemming komt de motie-Rosen–
möller/Eisma (21250, nr. 17).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
Groen Links en D66 voor deze motie

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

In stemming komt de motie-Rosen–
möller (21250, nr. 18).

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

Ik stel voor, de stukken onder de nrs.
21250 en 21656 voor kennisgeving
aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen
over drie moties, ingediend in de
UCV over het Rapport van de
Algemene Rekenkamer inzake
milieubeleid oppervlaktewateren
(20020), te weten
- de motie-Rienks over wijziging van
het heffingensysteem (20020, nr.
6);
- de motie-Rienks over gelijke
tarieven van heffingen (20020, nr.
7);
- de motie-Rienks over lozing van
bestrijdingsmiddelen in oppervlakte–
wateren (20020, nr. 8).

(Zie UCV 3 van 10 oktober 1988.)

De voorzitter: Het is mij gebleken,
dat deze moties voldoende worden
ondersteund.

Het woord is aan de heer Van der
Vaart.

De heer Van der Vaart (PvdA)
Mijnheer de voorzitter! De motie op
stuk nr. 8 van oud collega Rienks is
inmiddels achterhaald door het
meerjarenplan Gewasbescherming,
dus ik trek deze motie in.

De moties op stukken nrs. 6 en 7
zijn in feite inhoudelijk geïncorpo–
reerd in de motie op stuk nr. 15,
ingediend bij de behandeling van de
Derde nota waterhuishouding. Die
motie is al aangenomen, dus ik trek
de moties op stuk nrs. 6 en 7 in.

De voorzitter: Aangezien alle
moties zijn ingetrokken, behoeft er
niet meer te worden gestemd.

Ik stel voor, de stukken onder nr.
20020 voor kennisgeving aan te
nemen.
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voorzitter

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvang–
sten van hoofdstuk XVI (Minis–
terie van Welzijn, Volksgezond–
heid en Cultuur) van de rijksbe–
groting voor 1991 (21800-XVI).

(Zie vergadering van 6 december
1990.)

De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van een stemverkla–
ring vooraf.

D

Mevrouw Mulder-van Dam (CDA):
Mijnheer de voorzitter! Namens de
CDA-fractie wil ik graag een
stemverklaring afleggen ten aanzien
van het amendement op stuk nr. 77.
Hoewel de strekking van het
amendement ons aanspreekt, zal de
CDA-fractie het amendement niet
ondersteunen. Gezien de toezeggin–
gen van de staatssecretaris ten
aanzien van voorlichting orgaan– en
weefseldonorwerving voor 1991 is
de fractie van oordeel dat verdere
uitbreiding vooruitlopend op de
wetgeving op dit moment voorbarig
is.

D

De heer Esselink (CDA): Voorzitter!
De CDA-fractie zal tegen het
amendement-Van der Vlies op stuk
nr. 40 stemmen, waarmee wordt
beoogd om de bezuiniging op de
subsidieregeling kerkgebouwen
teniet te doen. Niet omdat wij ons
niet zouden kunnen verenigen met de
aangeboden dekking, maar omdat
minister d'Ancona in het debat heeft
toegezegd, al het mogelijke te doen
om de 8 mln. voor de restauratie van
kerkgebouwen in het komende jaar
weer terug te brengen, zodat het
totale budget van 130 mln. wordt
hersteld en het voorgenomen
restauratieprogramma geheel kan
worden uitgevoerd.

De artikelen 1 t/m 5 en de artikelen
01.01 t/m 02.09 worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Van der Vlies (stuk nr. 39, I).

D

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

In stemming komt het amendement–
Van der Vlies (stuk nr. 40, I).

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

In stemming komt het amendement–
Vliegenthart c.s. (stuk nr. 44, I).

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

Ik stel vast, dat door de aanneming
van dit amendement het andere op
stuk nr. 44 voorkomende amende–
ment als aangenomen kan worden
beschouwd.

Artikel 03.01, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het amende–
ment-Vliegenthart c.s. (stuk nr. 44,
I), wordt zonder stemming aangeno–
men.

De voorzitter: De aanwezige leden
van de fractie van de SGP wordt
aantekening verleend, dat zij geacht
wensen te worden tegen artikel
03.01 te hebben gestemd.

Artikel04.01 wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Esselink c.s. (stuk nr. 41, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat het
lid van de fractie van de Centrumde–
mocraten tegen dit amendement
heeft gestemd en de leden van de
overige fracties ervoor, zodat het is
aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming
van dit amendement het andere op
stuk nr. 41 voorkomende amende–
ment als aangenomen kan worden
beschouwd.

Ik merk op, dat de amendementen

op de stukken nrs. 41,1 en 44, II
cumulatief zijn.

Artikel 04.02, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het amende–
ment-Esselink c.s. (stuk nr. 41, I) en
het amendement-Vliegenthart c.s.
(stuk nr. 44, II), wordt zonder
stemming aangenomen.

De artikelen 05.01 t/m 06.01 worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Esselink c.s. (stuk nr. 42).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene stem–
men is aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Vliegenthart c.s. (stuk nr. 45).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene stem–
men is aangenomen.

Ik merk op, dat de amendementen
41, II, 42 en 45 cumulatief zijn.

Artikel 06.02, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het amende–
ment-Esselink c.s. (stuk nr. 41, II),
het amendement-Esselink c.s. (stuk
nr. 42) en het amendement-Vliegen–
thart c.s. (stuk nr. 45), wordt zonder
stemming aangenomen.

De artikelen 07.01 en 07.02 worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Esselink c.s. (stuk nr. 43).

De voorzitter: Ik constateer, dat het
lid van de fractie van de Centrumde–
mocraten tegen dit amendement
heeft gestemd en de leden van de
overige fracties ervoor, zodat het is
aangenomen.

Artikel 08.01, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het amende–
ment-Esselink c.s. (stuk nr. 43),
wordt zonder stemming aangeno–
men.

De artikelen 09.01 t/m 10.04 worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Mulder-van Dam/Achttienribbe-Buijs
(stuk nr. 56, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de WD en de Centrumdemocraten
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voorzitter

tegen dit amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat het is aangeno–
men.

Ik stel vast, dat door de aanneming
van dit amendement het andere op
stuk nr. 56 voorkomende amende–
ment als aangenomen kan worden
beschouwd

Artikel 10.05, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het amende–
ment-Mulder-van Dam/Achttienrib–
be-Buijs (stuk nr. 56, I), wordt
zonder stemming aangenomen.

Artikel 10.06 wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Kamp/Kohnstamm (stuk nr. 52, I).

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

Ik stel vast, dat door de verwerping
van dit amendement het andere op
stuk nr. 52 voorkomende amende–
ment als verworpen kan worden
beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Kohnstamm/Kamp
(stuknr. 77, I).

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

Ik stel vast, dat door de aanneming
van dit amendement het andere op
stuk nr. 77 voorkomende amende–
ment als aangenomen kan worden
beschouwd.

In stemming komt het amendement–
Kamp/Dees (stuk nr. 54, I).

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

Ik stel vast, dat door de verwerping
van dit amendement het andere op
stuk nr. 54 voorkomende amende–
ment als verworpen kan worden
beschouwd.

In stemming komt het amendement–
Kamp/Dees (stuk nr. 55, I).

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

Ik stel vast, dat door de verwerping
van dit amendement het andere op
stuk nr. 55 voorkomende amende–
ment als verworpen kan worden
beschouwd.

Artikel 11.01, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het gewijzig–
de amendement-Kohnstamm/Kamp
(stuk nr. 77, I), wordt zonder
stemming aangenomen.

De artikelen 11.02 t/m 12.02 worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Dees (stuk nr. 47).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene stem–
men is aangenomen.

Artikel 12.03, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het amende–
ment-Dees (stuk nr. 47), wordt
zonder stemming aangenomen.

Artikel 12.04 wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het amendement–
VanderVlies (stuk nr. 39, II).

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

Artikel 12.05, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het amende–
ment-Mulder-van Dam/Achttienrib–
be-Buijs (stuk nr. 56, II) wordt
zonder stemming aangenomen.

De artikelen 12.06 en 12.07 worden
zonder stemming aangenomen.

Artikel 12.08, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het gewijzig–
de amendement-Kohnstamm/Kamp
(stuk nr. 77, II), wordt zonder
stemming aangenomen.

De artikelen 12.09t/m 17.01 worden
zonder stemming aangenomen

In stemming komt het amendement–
VanderVlies (stuk nr. 39, III).

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

In stemming komt het amendement–
VanderVlies (stuk nr. 40, II).

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

Artikel 17.02 wordt zonder stemming
aangenomen.

De voorzitter: De aanwezige leden
van de fractie van de SGP wordt
aantekening verleend, dat zij geacht
wensen te worden tegen dit artikel te
hebben gestemd.

In stemming komt het amendement–
VanderVlies (stuk nr. 39, IV).

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

In stemming komt het amendement–
Van der Vlies (stuk nr. 40, III).

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

Artikel 17.04 wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen 17.05 t/m 17.11 worden
zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: De aanwezige leden
van de fractie van de SGP wordt
aantekening verleend, dat zij geacht
wensen te worden tegen de artikelen
17.04en 17.11 te hebben gestemd.
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voorzitter

In stemming komt het amendement–
Beinema (stuknr. 65).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene stem–
men is aangenomen.

Artikel 18.01, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het amende–
ment-Beinema (stuk nr. 65), wordt
zonder stemming aangenomen

In stemming komt het amendement–
Van der Vlies (stuk nr. 40, IV).

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

Artikel 18.02 wordt zonder stemming
aangenomenn.

De artikelen 18.03t/m 18.06worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Van Nieuwenhoven
(stuk nr. 63).

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

Artikel 19.01, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het gewijzig–
de amendement-Van Nieuwenhoven
(stuk nr. 63), wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen 19.02 t/m 21.01, de
gewijzigde begrotingsstaat bedoeld
in artikel 1, de begrotingsstaat
bedoeld in artikel 2 en de beweegre–
den worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

Ik stel voor, alle overige onder dit
begrotingsnummer (21800-XVI)
gedrukte stukken, met uitzondering
vandenrs. 7, 10, 13, 16, 18,30,31,
33 t/m 36 en 38 voor kennisgeving
aan te nemen.

Tijdens deze stemmingen heeft de
klok twaalf geslagen. Dat betekent
dat wij allen nu in staat zijn de heren
Vermeend en Eversdijk van harte
geluk te wensen met hun verjaardag.

(Applaus)

Aan de orde zijn de stemmingen
over drie moties, ingediend bij de
behandeling van het wetsvoorstel
Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvang–
sten van hoofdstuk XVI (Minis–
terie van Welzijn, Volksgezond–
heid en Cultuur) voor het jaar
1991 (21800-XVI), teweten:
- de motie-Dees/Versnel-Schmitz
over een reorganisatie bij het PLOA,
de Nederlandse Gezinsraad en de
Stichting Relatievoorlichting
(21800-XVI, nr49);
- de motie-Versnel-Schmitz/Lank–
horst over de procedure voor
subsidievermindering of –beëindiging
(21800-XVI, nr. 50);
- de motie-Vliegenthart/Doelman-Pel
over de financiering van thuislozen–
zorg voor ex-psychiatische patiënten
(21800-XVI, nr. 51).

(Zie vergadering van 6 december
1990.)

De voorzitter: In verband met de
wijziging van een motie, stel ik voor
de beraadslaging te heropenen.

Daartoe wordt besloten.

De heer Dees (VVD): Voorzitter! Ik
stel mede namens mevrouw Versnel
voor, een kleine redactionele
wijziging aan te brengen in de motie
voorkomend op stuk nr. 49 waardoor
de motie nog beter wordt.

Motie

De motie-Dees/Versnel-Schmitz
(21800-XVI, nr. 49) is in die zin
gewijzigd, dat het dictum thans luidt:

"nodigt de regering uit te bevorderen
dat op korte termijn onder leiding van
een onafhankelijke bemiddelaar open
en reëel overleg wordt gevoerd over
een toekomstige organisatiestruc–
tuur,".

De voorzitter: Naar mij blijkt, wordt
deze gewijzigde motie voldoende
ondersteund.

Zij krijgtnr. 79 (21800-XVI).

Ik constateer, dat de Kamer er
geen bezwaar tegen heeft aanstonds
over deze gewijzigde motie te
stemmen.

De beraadslaging wordt gesloten.

In stemming komt de gewijzigde
motie-Dees/Versnel-Schmitz
(21800-XVI, nr. 79).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SGP, het GPV, RPF, Groen Links
en de Centrumdemocraten tegen
deze gewijzigde motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is aangeno–
men.

In stemming komt de motie-Versnel–
Schmitz/Lankhorst (21800-XVI, nr.
50).

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

In stemming komt de motie-Vliegen–
thart/Doelman-Pel (21800-XVI, nr.
51).

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

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend bij de
behandeling van het deel Volksge–
zondheid van hoofdstuk XVI
(Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur) van de rijksbegroting
voor1991 (21800-XVI), te weten
- de motie-Kamp/Dees over de
lastenverzwaring door de maatrege–
len in het kader van de WTZ en de
AWBZ voor particulier verzekerden
(21800-XVI, nr. 57).

(Zie vergadering van 6 december
1990.)

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
de VVD voor deze motie hebben
gestemd en die van de overïge
fracties ertegen, zodat zij is verwor–
pen.

Aan de orde zijn de stemmingen
over acht moties, ingediend in de
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voorzitter

UCV over het onderdeel cultuur
van hoofdstuk XVI (Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur) van
de rijksbegroting voor 1991
(21800-XVI), te waten:
- de motie-Dijkstal over Europese
regelgeving (21800-XVI, nr. 69);
- de motie-Dijkstal c.s. over het
Voorzieningsfonds voor kunstenaars
(21800-XVI, nr. 70);
- de motie-Beinema c.s. over een
culturele paragraaf van het Europese
Verdrag (21800-XVI, nr. 71);
- de motie-Beinema c.s. over
intensivering van de culturele
samenwerking tussen Nederland en
Vlaanderen (21800-XVI, nr. 72);
- de motie-Beinema c.s. over het
raadhuis van Hilversum (21800-
XVI), nr. 73);
- de motie-Nuis c.s. over een vorm
van beroepserkenning voor kunste–
naars (21800-XVI, nr. 74);
- de motie-Nuis c.s. over het Duitse
Huiste Utrecht (21800-XVI, nr. 75);
- de motie-Niessen c.s. over deelne–
ming van O&W en VROM aan het
Nationaal fonds voor kunstopdrach–
ten (21800-XVI, nr. 76).

(Zie UCV 24 van 17 december 1990.)

De voorzitter: Het is mij gebleken,
dat deze moties voldoende worden
ondersteund

In stemming komt de motie-Dijkstal
(21800-XVI, nr. 69).

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

In stemming komt de motie-Dijkstal
c.s. (21800-XVI, nr. 70).

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

In stemming komt de motie-Beinema
c.s. (21800-XVI, nr. 71).

De voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
de WD tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige

fracties ervoor, zodat zij Is aangeno–
men.

In stemming komt de motie-Beinema
c.s. (21800-XVI, nr. 72).

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

In stemming komt de motie-Beinema
c.s. (21800-XVI, nr. 73).

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

In stemming komt de motie-Nuis c.s.
(21800-XVI, nr. 74).

De voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
het GPV tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is aangeno–
men.

In stemming komt de motie-Nuis c.s.
(21800-XVI, nr. 75).

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

In stemming komt de motie-Niessen
c.s. (21800-XVI, nr. 76).

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

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Interimwet op
het speciaal onderwijs en het
voortgezet speciaal onderwijs in
verband met het stopzetten van
de planprocedure (21546), en
over:
- de motie-De Cloe c.s. over regiona–
le (verwijzings)commissies (21546,
nr. 18);
- de motie-De Cloe c.s. over een
overbruggingsregeling voor een
aantal ziekenhuisscholen (21546, nr.
19).

(Zie vergadering van 19 december
1990.)

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

D
De heer Hermes (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Graag geef ik een
stemverklaring over de motie op stuk
nr. 18 van de heer De Cloe. Daarin
wordt de regering gevraagd, bij de
discussies over de concept-notitie
Weer samen naar school ook de
regionale verwijzingscommissies te
betrekken. Aangezien in deze motie
verder geen richting wordt aangege–
ven in positieve of negatieve zin,
hebben wij er geen enkel bezwaar
tegen dat deze zaak bij de discussies
wordt betrokken. Daarom zullen wij
voor de motie stemmen.

In stemming komt het amendement–
Van der Vlies (stuk nr. 8).

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

Artikel I wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel II en de beweegreden worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

In stemming komt de motie-De Cloe
c.s. (21546, nr. 18).

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

In stemming komt de motie-De Cloe
c.s. (21546, nr. 19).

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

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvang–
sten van hoofdstuk XII (Ministe–
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voorzitter

rie van Verkeer en Waterstaat)
voorhet jaar1991 (21800 XII)

(Zie vergadering van 19 december
1990.)

De voorzitter Het woord is aan de
heer J.T. van den Berg.

D
De heer Van den Berg (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Het gaat over
de motie 21800-XII, nr. 25. Die
motie betreft de 06-amusements-
kooplijnen De minister van Verkeer
en Waterstaat heeft gisteren duidelijk
haar sympathie voor deze motie laten
blijken. Zij heeft echter gesteld,
formeel niet in staat te zijn om deze
motie uit te voeren. Het eerste
stellen wij uiteraard zeer op prijs en
over het tweede aspect zouden wij
graag nog eens nader met de
minister van gedachten willen
wisselen. De mogelijkheid daartoe zal
zich hopelijk begin volgend jaar
voordoen, wanneer wij over verschil–
lende onderwerpen van de PTT met
de minister van gedachten zullen
wisselen. Ik verzoek u dan ook de
stemming over deze motie tot een
nader tijdstip aan te houden.

D

De voorzitter: Op verzoek van de
heer J.T. van den Berg stel ik voor,
zijn motie (21800-XII, nr. 25) van de
agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter De heer Reitsma
heeft mij medegedeeld dat hij zijn
amendementen op de stukken nrs.
12 en 13 heeft ingetrokken.

De artikelen 1 t/m 5 en 01.01 t/m
02.04 worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Van der Vaart/Reitsma
(stuk nr. 28, I).

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

Ik stel vast, dat door de aanneming
van dit amendement het andere op
stuk nr. 28 voorkomende amende–

ment als aangenomen kan worden
beschouwd.

Artikel 02.05, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het gewijzig
de amendement-Van der Vaart/Reits–
ma (stuk nr. 28, I) wordt zonder
stemming aangenomen.

De artikelen 02.06 t/m 04.05 worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Van der Vaart (stuk nr. 15, I,
herdruk).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene stem–
men is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming
van dit amendement de andere op
stuk nr. 15, herdruk, voorkomende
amendementen als aangenomen
kunnen worden beschouwd.

Artikel 04.06, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het amende–
ment-Van der Vaart (stuk nr. 15, I,
herdruk), wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel 04.07, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het amende–
ment-Van der Vaart (stuk nr. 15, II,
herdruk), wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen 04.08 en 04.09 worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
J.T. van den Berg c.s. (stuk nr. 20, I).

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

Ik stel vast, dat door de aanneming
van dit amendement de andere op
stuk nr. 20 voorkomende amende–
menten als aangenomen kunnen
worden beschouwd.

De voorzitter: Ik constateer, dat
door de aanneming van het amende–
ment-J.T. van den Berg (stuk nr. 20,
I en II) de artikelen 05.01 en 05.03
zijn vervallen.

De artikelen 05.04 en 05.05 worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–

Reitsma/Van der Vaart (stuk nr. 14,
I).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene stem–
men is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming
van dit amendement de andere op
stuk nr. 14 voorkomende amende–
menten als aangenomen kunnen
worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde
arnendement-Van der Vaart/Reitsma
(stuk nr. 29, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene stem–
men is aangenomen.

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

Ik merk op, dat de amendementen
stukken nrs. 14, I en 29, I cumulatief
zijn.

Artikel 05.06, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het amende–
ment-Reitsma/Van der Vaart (stuk
nr. 14, I) en van het gewijzigde
amendement-Van der Vaart/Reitsma
(stuk nr. 29, I), wordt zonder
stemming aangenomen.

De artikelen 05.07 t/m 05.13 worden
zonder stemming aangenomen.

Artikel 05.14, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het gewijzig–
de amendement-Van der Vaart/Reits–
ma (stuk nr. 29, II), wordt zonder
stemming aangenomen.

Ik merk op, dat de amendementen
stukken nrs. 14, II en 29, III cumula–
tief zijn.

Artikel 05.15, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het amende–
ment-Reitsma/Van der Vaart (stuk
nr. 14, II) en het gewijzigde amende–
ment-Van der Vaart/Reitsma (29,
III), wordt zonder stemming aange–
nomen.

De artikelen 05.16 t/m 05.19 worden
zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Ingevolge de
aanneming van het amendement–
Reitsma/Van der Vaart (stuk nr. 14,
III), het gewijzigde amendement-Van
der Vaart/Reitsma (stuk nr. 29, IV)
en het amendement-J.T. van den
Berg c.s. (stuk nr. 20, III) worden
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nieuwe artikelen 05.20 toegevoegd.
Er zal dus vernummering plaatsvin–
den.

De artikelen 06.01. t/m 06.05
worden zonder stemming aangeno–
men.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Van der Vaart/Reitsma
(stuk nr. 30, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene stem–
men is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming
van dit amendement het andere op
stuk nr. 30 voorkomende amende–
ment als aangenomen kan worden
beschouwd.

Artikel 07.01, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het gewijzig–
de amendement-Van der Vaart/Reits–
ma (stuk nr. 30, I), wordt zonder
stemming aangenomen.

De artikelen 07.02 t/m 07.08 worden
zonder stemming aangenomen.

Artikel 07.09, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het amende–
ment-Van der Vaart (stuk nr. 15, III
herdruk), wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel 07.10 wordt zonder stemming
aangenomen.

De voorzitter: Ingevolge de
aanneming van het gewijzigde
amendement-Van der Vaart/Reitsma
(stuk nr. 30, II) zijn toegevoegd de
artikelen 07.11 t/m 07.14.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Reitsma/Van der Vaart
(stuk 31,1) tot toevoeging van een
artikel 07.11.

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

Ik stel vast, dat door de aanneming
van dit gewijzigde amendement het
andere op stuk nr. 31 voorkomende
amendement als aangenomen kan
worden beschouwd.

Ingevolge de aanneming van het
gewijzigde amendement-Reitsma/
Van der Vaart (stuk nr. 31, I) is een
artikel 07.11 toegevoegd. Ook hier
zal dus vernummering plaatsvinden.

De artikelen 08.01 t/m 11.03 worden
zonder stemming aangenomen.

De gewijzigde begrotmgsstaat
bedoeld in artikel 1 wordt zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt de begrotingsstaat
bedoeld in artikel 2.

De artikelen 01.01 t/m 04.01 worden
zonder stemming aangenomen

Artikel 04.04, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het amende–
ment-Van der Vaart (15, IV herdruk),
wordt zonder stemming aangeno–
men.

De artikelen 04.09 t/m 06.03 worden
zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik merk op dat de
amendementen op de stukken nrs.
28, II en 31, II cumulatief zijn.

Artikel 07.01, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het gewijzig–
de amendement-Van der Vaart/Reits–
ma (stuk nr. 28, II) en van het
gewijzigde amendement-Reitsma/
Van der Vaart (stuk nr. 31, II), wordt
zonder stemming aangenomen.

De artikelen 07.05 t/m 11.01 worden
zonder stemming aangenomen.

De gewijzigde begrotingsstaat
bedoeld in artikel 2 en de beweegre–
den worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

Ik stel voor, alle overige onder dit
begrotingsnummer (21800-XII)
gedrukte stukken, met uitzondering
van de nrs. 4, 21 en 27, voor
kennisgeving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvang–
sten van het Rijkswegenfonds
voorhet jaar 1991 (21800-A)

(Zie vergadering van 19 december
1990.)

De voorzitter: De heer Reitsma
heeft mij gevraagd mee te delen dat
hij de amendementen op stuk nr. 11
intrekt.

De artikelen 1 t/m 4 worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Jorritsma-Lebbink (stuk nr. 9, I).

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

Ik stel vast, dat door de verwerping
van dit amendement het andere op
stuk nr. 9 voorkomende amendement
als verworpen kan worden be–
schouwd.

In stemming komt het amendement–
Jorritsma-Lebbink (stuk nr. 10, I).

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

Ik stel vast, dat door de verwerpmg
van dit amendement het andere op
stuk nr. 10 voorkomende amende–
ment als verworpen kan worden
beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Van der Vaart/Reitsma
(stuknr. 12,1).

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

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

Artikel 1, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het gewijzigde
amendement-Van der Vaart/Reitsma
(stuk nr. 12, I), wordt zonder
stemming aangenomen.

De artikelen 2 en 3 worden zonder
stemming aangenomen.

Artikel 4, zoals het is gewijzigd door
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de aanneming van het gewijzigde
amendement-Van der Vaart/Reitsma
(stuk nr. 12, II), wordt zonder
stemming aangenomen.

Artikel 5, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het gewijzigde
amendement-Van der Vaart/Reitsma
(stuk nr. 12, III), wordt zonder
stemming aangenomen.

Artikel 6, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het gewijzigde
amendement-Van der Vaart/Reitsma
(stuk nr. 12, IV), wordt zonder
stemming aangenomen.

De artikelen 7 en 16 worden zonder
stemming aangenomen.

De gewijzigde begrotingsstaat
bedoeld in artikel 1, de begrotings–
staat bedoeld in artikel 2 en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat de
leden van de fractie van Groen Links
tegen dit wetsvoorstel hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat het is aangeno–
men.

Aan de orde is de stemming over
het wetsvoorstel Vaststelling van
de begroting van de ontvangsten
en de uitgaven van het Mobili–
teitsfonds voor het jaar 1991
(21800-G)

(Zie vergadering van 18 december
1990.)

De voorzitter: Ik constateer, dat de
fractie van de Centrumdemocraten
tegen dit wetsvoorstel heeft gestemd
en de leden van de overige fracties
ervoor, zodat het is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over
het wetsvoorstel Wijziging van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van hoofdstuk XII
(Ministerie van Verkeer en
Waterstaat) voor het jaar 1989
(Slotwet; derde wijziging)
(21707).

(Zie vergadering van 18 december
1990.)

De voorzitter: Ik constateer, dat het

wetsvoorstel met algemene stemmen
is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over
het wetsvoorstel Wijziging van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Rijkswe–
genfonds voor het jaar 1989
(Slotwet; eerste wijziging)
(21712).

(Zie vergadering van 18 december
1990.)

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

Aan de orde is de stemming over
het wetsvoorstel Wijziging van de
begroting van de lasten en de
baten en van de kapitaaluitgaven
en –ontvangsten van het Staats–
vissershavenbedrijf voor het jaar
1989 (Slotwet; eerste wijziging)
(21717).

(Zie vergadering van 18 december
1990.)

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

Aan de orde zijn de stemmingen
over 44 moties, ingediend bij de
behandeling van het Tweede
structuurschema verkeer en
vervoer (20922), te weten:
- de motie-Van Vlijmen c.s. over
reserveringskaarten voor weg–,
water– en railinfrastructuur (20922,
nr. 25);
- de motie-Van Vlijmen/Van der Vaart
over veiligstelling van structurele
financiering van het SW in het
voorgestelde tempo (20922, nr. 27)
(herdruk);
- de motie-Lankhorst over de
instelling van een regiofonds
(20922, nr. 30);
- de motie-Jorritsma-Lebbink over
het leveren van maatwerk voor de
oplossing van vervoersproblemen
(20922, nr. 32);
- de motie-Van der Vaart/Reitsma
over onderzoek naar de ontwikkeling
van exploitatietekorten van het
openbaar vervoer (20922, nr. 33);
- de motie-Lankhorst over aanscher–
ping van het streefcijfer voor de
automobiliteit (20922, nr. 34);
- de gewijzigd motie-Van Vlijmen

over verkeersslachtoffers (PKB–
tekst, hoofdstuk 2, blz. 8) (20922,
nr. 88);
- de motie-Van Vlijmen over laten
vervallen van een woord in PKB–
tekst, hoofdstuk 2, blz. 10-11
(20922, nr. 36);
- de motie-Jorritsma-Lebbink over
regulerende heffingen (tekst pag.
121 deelD) (20922, nr. 38);
- de motie-J.T. van den Berg c.s.
over de vervoerregio's (20922, nr.
40) (herdruk);
- de motie-Tegelaar-Boonacker over
de voorfinanciering van een aantal
belangrijke wegprojecten (20922,
nr. 44);
- de gewijzigde motie-Tegelaar–
Boonacker c.s. over het aanwezig zijn
van voldoende reserveprojecten
(20922, nr. 84);
- de motie-Van Vlijmen c.s. over
wijziging van enige illustratieve
PKB-kaarten (20922, nr. 46);
- de motie-Van Vlijmen c.s. over de
spoorlijnen Groningen-Leeuwarden
en Nijmegen-Venlo-Roermond
(20922, nr. 47, herdruk);
- de motie-Van Vlijmen c.s. over
infrastructurele verbeteringen t.b.v.
de relatie Amsterdam/Noord-Holland
(20922, nr. 48) (herdruk);
- de motie-Eversdijk c.s. over een
derde haven bij Umuiden (20922,
nr. 49) (herdruk);
- de motie-Eversdijk c.s. over de
criteria voor de structuur van het
hoofdvaarwegennet (20922, nr. 50)
(herdruk);
- de motie-Jorritsma-Lebbink over
het wegvak Nijega-Leeuwarden
(20922, nr. 51);
- de gewijzigde motie-Jorritsma-Leb–
bink over de A68 (20 922, nr. 85);
- de motie-Jorritsma-Lebbink over
het wegvak Haarlem-Nieuw Vennep
(20922, nr. 54);
- de motie-Lankhorst/J.T. van den
Berg over voorrang voor railinfra–
structuur boven weginfrastructuur
(20922, nr. 55) (herdruk);
- de motie-Tegelaar-Boonacker c.s.
over goede verbindingen van de
Rotterdamse haven met het gebied
bij de Kanaaltunnel (20922, nr. 59)
(herdruk);
- de motie-Tegelaar-Boonacker over
versnelde aanleg van de A11
(20922, nr. 61);
- de motie-Tegelaar-Boonacker/Van
Gijzel over aanleg van de A35 tussen
Enschede-west en Enschede-zuid
(20922, nr. 62);
- de motie-Tegelaar-Boonacker/Van
Gijzel over een indicatieve PKB-kaart
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met mogelijke tollocaties (20922, nr.
63);
- de gewijzigde motie-Van Gijzel/Van
Vlijmen over aanleg van de Hem–
boog, de Utrechtboog en de
Zuidwestboog (20922, nr. 86);
- de motie-Van Gijzel/Wolffensperger
over het niet aanleggen van de A69
(20922, nr. 65);
- de motie-Van Gijzel/Wolffensperger
over een nieuw tracé voor de A73
(20922, nr. 66);
- de motie-Van Gijzel/Wolffensperger
over vervroeging van de aanleg van
deA59 (20922, nr. 67);
- de motie-Van Gijzel/Wolffensperger
over de A50 als autowegverbinding
i.p.v. autosnelwegverbinding
(20922, nr. 68);
- de motie-Van Gijzel c.s. over het
afvoeren van de A4 (Rijswijk-Vlaar–
dingen) van het hoofdwegennet
(20922, nr. 70);
- de motie-Van Gijzel/Wolffensperger
over het niet aanleggen van de A11
(20922, nr. 72);
- de motie-Van Gijzel/Wolffensperger
over het afvoeren van de A16
(Vlaardingen-Overschie) van het
hoofdwegennet (20 922, nr. 73);
- de motie-Van Gijzel/Tegelaar-Boon–
acker over toevoeging aan de
autosnelwegverbindingen van de
A15 (Botlek-Maasvlakte) (20922,
nr. 74);
- de gewijzigde motie-Van Gijzel/
Feenstra over aanpassing van
wegvakken waar onevenredig veel
slachtoffers vallen (20922, nr. 87);
- de gewijzigde motie-Jorritsma-Leb–
bink/J.T. van den Berg over het
wegvak Kampen-Emmeloord
(20922, nr. 76) (herdruk);
- de motie-Jorritsma-Lebbink over de
rondweg om Sneek (A7) (20922, nr.
77);
- de motie-Wolffensperger/Van Gijzel
over het afvoeren van de A4
(Hoogvliet-Klaaswaal) van de tabel
Nieuwe autosnelwegverbindingen
(20922, nr. 78);
- de motie-Wolffensperger/Lankhorst
over het schrappen van de A24 van
de lijst met nieuwe autosnelwegver–
bindingen (20922, nr. 79);
- de motie-Van Vlijmen/Tegelaar–
Boonacker over het opnemen van
"groene wegen" op de indicatieve
kaart (20922, nr. 89);
- de motie-Van Vlijmen/Tegelaar–
Booacker over een aantal wegen
rond Schiphol (20922, nr. 90);
- de motie-Van Vlijmen/Eversdijk over
reserveringen in het SW II van
potentiële hoofdvaarwegen (20922,
nr. 91);

- de motie-Van Vlijmen-Tegelaar/
Boonacker over reserveringen in het
SW II voor railinfrastructuur
(20922, nr. 92);
- de motie-Lankhorst c.s. over de
verbindingen Enschede Gronau en
Lelystad-Kampen (20922, nr. 93).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van een stemverkla–
ring.

D

De heer Lankhorst (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! Ik wil een
korte stemverklaring afleggen over
de motie op stuk nr. 63 over het
tolpleinenplan. Mijn fractie zal voor
deze motie stemmen, omdat geen
middel onbeproefd mag blijven om
de automobiliteit aan banden te
leggen. Over de procedure zal ik nu
maar zwijgen, want die lijkt nergens
op. Ik wil vandaag nog wel opge–
merkt hebben dat ik denk geen groot
profeet te zijn als ik voorspel dat,
zoals de dreiging met het spitsvignet
uiteindelijk dit tolvoorstel bespreek–
baar maakte, de dreiging met tol
straks een hogere benzineaccijns in
beeld zal brengen. Dat is natuurlijk
veel eenvoudiger. Overigens
betekent onze steun voor de motie
geen steun voor de aanleg van de
Wijkertunnel. Die tunnel zou zijn
naam eer aan moeten doen; gewoon
wijken dus!

In stemming komt de motie-Van
Vlijmen c.s. (20922, nr. 25).

D

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

Ik geef het woord aan mevrouw
Jorritsma.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(WD): Voorzitter! Nu deze motie is
verworpen, komt straks een andere
motie in stemming. Daarom wil ik
mijn motie op stuk nr. 54 intrekken
ten gunste van de motie op stuk nr.
89.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
motie-Jorritsma-Lebbink op stuk nr.
54 is ingetrokken.

In stemming komt de motie-Van
Vlijmen/Van der Vaart (20922, nr.
27) (herdruk).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de WD, Groen Links en de Centrum–
democraten tegen deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat zij is
aangenomen.

In stemming komt de motie-Lank–
horst (20922, nr. 30).

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

In stemming komt de motie-Jorrits–
ma-Lebbink (20922, nr. 32).

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

In stemming komt de motie-Van der
Vaart/Reitsma (20922, nr. 33).

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

In stemming komt de motie-Lank–
horst (20922, nr. 34).

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

In stemming komt de motie-Van
Vlijmen c.s. (20922, nr. 88).

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

In stemming komt de motie-Van
Vlijmen (20922, nr. 36).

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

In stemming komt de motie-Jorrits–
ma-Lebbink (20922, nr. 38).

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

In stemming komt de motie-J.T. van
den Berg c.s. (20922, nr. 40,
herdruk).

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

In stemming komt de motie-Tege–
laar-Boonacker (20922, nr. 44).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de WD, de SGP voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde
motie-Tegelaar-Boonacker c.s.
(20922, nr. 84).

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

In stemming komt de motie-Van
Vlijmen c.s. (20922, nr. 46).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, het GPV en de Centrumde–
mocraten voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is verwor–
pen.

In stemming komt de motie-Van
Vlijmen c.s. (20922, nr. 47, herdruk).

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

In stemming komt de motie-Van
Vlijmen c.s. (20922, nr. 48, herdruk).

De voorzitter: Ik constateer, dat

deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.

In stemming komt de motie-Eversdijk
c.s. (20922, nr. 49, herdruk).

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

In stemming komt de motie-Eversdijk
c.s. (20922, nr. 50, herdruk).

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

In stemming komt de motie-Jorrits–
ma-Lebbink (20922, nr. 51).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, Groen Links, de SGP en het
GPV tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is aangeno–
men.

In stemming komt de gewijzigde
motie-Jorritsma-Lebbink (20922, nr.
85).

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

In stemming komt de motie-Lank–
horst/J.T. van den Berg (209922, nr.
55, herdruk).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
Groen Links, D66, de SGP, het GPV,
de RPF voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij Is verwor–
pen.

In stemming komt de motie-Tege–
laar-Boonacker c.s. (20922, nr. 59,
herdruk).

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

In stemming komt de motie-Tege–
laar-Boonacker (20922, nr. 61).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het PvdA, D66 en Groen Links tegen
deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ervoor, zodat
zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Tege–
laar-Boonacker/Van Gijzel (20922,
nr. 62).

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

In stemming komt de motie-Tege–
laar-Boonacker/Van Gijzel (20922,
nr. 63).

De voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de WD, de SGP en de Centrumde–
mocraten tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is aangeno–
men.

In stemming komt de gewijzigde
motie-Van Gijzel/Van Vlijmen
(20922, nr. 86).

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

In stemming komt de motie-Van
Gijzel/Wolffensperger (20922, nr.
65).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD en de Centrumde–
mocraten tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is verwor–
pen.

In stemming komt de motie-Van
Gijzel/Wolffensperger (20922, nr.
66).

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

In stemming komt de motie-Van
Gijzel/Wolffensperger (20922, nr.
67).

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

In stemming komt de motie-Van
Gijzel/Wolffensperger (20922, nr.
68).

De voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de WD en de Centrumde–
mocraten tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is verwor–
pen.

In stemming komt de motie-Van
Gijzel c.s. (20922, nr. 70).

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

In stemming komt de motie-Van
Gijzel/Wolffensperger (20922, nr.
72).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD en de Centrumde–
mocraten tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is verwor–
pen.

In stemming komt de motie-Van
Gijzel/Wolffensperger (20922, nr.
73).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA en de WD tegen deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de motie-Van
Gijzel/Tegelaar-Boonacker (20922,
nr. 74).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
Groen Links en het GPV tegen deze
motie hebben gestemd en die van de

overige fracties ervoor, zodat zij is
aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde
motie-Van Gijzel/Feenstra (20922,
nr. 87).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
Groen Links tegen deze gewijzigde
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat zij is
aangenomen

In stemming komt de motie-Jorrits–
ma-Lebbink/J.T van den Berg
(20922, nr. 76, herdruk).

De voorzitter: Ik oonstateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D66 en Groen Links tegen
deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ervoor, zodat
zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jorrits–
ma-Lebbink (20922, nr. 77).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de WD, de RPF, het CDA, D66 en de
Centrumdemocraten voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
aangenomen.

In stemming komt de motie-Wolffen–
sperger/Van Gijzel (20922, nr. 78).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de WD en de Centrumde–
mocraten tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is verwor–
pen.

In stemming komt de motie-Wolffen–
sperger/Lankhorst (20922, nr. 79).

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

In stemming komt de motie-Van
Vlijmen/Tegelaar-Boonacker (20922,
nr. 89).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de WD en de Centrumde–
mocraten voor deze motie hebben

gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is aangeno–
men.

In stemming komt de motie-Van
Vlijmen/Tegelaar-Boonacker (20922,
nr. 90).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD en de Centrumde–
mocraten voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is aangeno–
men.

In stemming komt de motie-Van
Vlijmen/Eversdijk (20922, nr. 91).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
de PvdA tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is aangeno–
men.

In stemming komt de motie-Van
Vlijmen/Tegelaar-Boonacker (20922,
nr. 92).

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

In stemming komt de motie-Lank–
horst c.s. (20922, nr. 93).

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

Aan de orde zijn de stemmingen
over twee moties, ingediend bij de
behandeling van het wetsvoorstel
Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvang–
sten van Hoofdstuk XII (Verkeer
en Waterstaat) voor het jaar
1991 (21800-XII), te weten
- de motie-Jorritsma-Lebbink over de
IPZ (21800-XII, nr. 24);
- de motie-J.T. van den Berg/Tege–
laar Boonacker over een integraal
maritiem beleid (21800-XII, nr. 26).

(Zie vergadering van 19 december
1990 en van heden.)

In stemming komt de motie-Jorrits–
ma-Lebbink (21800-XII, nr. 24).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de SGP en de RPF voor deze
motie hebben gestemd en die van de
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voorzitter

overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de motie-J.T. van
den Berg/Tegelaar-Boonacker
(21800-XII, nr. 26).

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

Aan de orde zijn de stemmingen
over twee moties, mgediend bij de
behandeling van het verslag van
de op 12 t/m 15 december
gehouden Europese Raad
(21501-02, nr. 26), te weten:
- de motie-Weisglas over intrekking
van wetsvoorstel 20394 (21501-20,
nr. 13);
- de motie-Eisma c.s. over de
besluitvormingsprocedure met
betrekking tot de 47 richtlijnen inzake
de sociale dimensie (21501-20, nr.
14).

(Zie vergadering van 19 december
1990.)

De voorzitter: Op verzoek van de
heer Eisma stel ik voor, zijn motie
(21501-20, nr. 14) van de agenda af
te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Weisglas
(21501-20, nr. 13).

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

Aan de orde zijn de stemmingen
over twee moties, ingediend bij de
behandeling van het besluit
Sociale vernieuwing (21455, nr.
35), te weten:
- de motie-Wiebenga over het
beleidsterrein criminaliteitspreventie
(21455, nr. 38);
- de motie-Scheltema-de Nie over
het toezicht op horizontale conve–
nanten (21455, nr. 39).

(Zie vergadering van 19 december
1990.)

In stemming komt de motie-Wieben–
ga (21455, nr. 38).

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

In stemming komt de motie-Schelte–
ma-de Nie (21455, nr. 39).

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

Aan de orde zijn de stemmingen
over vier moties, ingediend bij de
behandeling van de Najaarsnota
1990 (21902), teweten:
- de motie-De Korte over het
financieringstekort (21902, nr. 4);
- de motie-De Korte over de meeval–
lers in de aardgasbaten (21902, nr.
5);
- de motie-De Korte over de hypo–
theekrente-aftrek (21902, nr. 6);
- de motie-De Korte over de koppe–
ling (21902, nr. 7).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter: Op verzoek van de
heer De Korte stel ik voor, zijn motie
(21902, nr. 7) van de agenda af te
voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-De Korte
(21902, nr. 4).

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

In stemming komt de motie-De Korte
(21902, nr. 5).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, D66 en de Centrumdemo–
craten voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is verwor–
pen.

In stemming komt de motie-De Korte
(21902, nr. 6).

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

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend bij de
behandeling van het verslag van
een mondeling overleg over de
informatietechnologie in het
onderwijs (19521 en 21159, nr.
20), te weten:
- de motie-Tuinstra over de beleids–
notitie OPSTAP voor het beroeps–
onderwijs (19521 en 21159, nr. 21).

(Zie vergadering van heden.)

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

Aan de orde zijn de stemmingen
over twee moties, ingediend bij de
behandelmg van het verslag van
een mondeling overleg over de
formatie van het overheids–
personeel (21800-VII, nr. 18), te
weten:
- de motie-Paulis/M. Zijlstra over het
aantal rijksambtenaren (21800-VII,
nr. 19);
- de motie-Scheltema-de Nie over
een algemene regeringsvisie op de
efficiency-operatie (21800-VII, nr.
20).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Paulis/
M.Zijlstra (21800-VII, nr. 19).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het D66, Groen Links en de Centrum–
democraten tegen deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat zij is
aangenomen.

D
De heer Linschoten (VVD):
Mijnheer de voorzitter! De minister
van Binnenlandse Zaken schittert
weliswaar door afwezigheid, maar de
regering is nog steeds aanwezig. Ik
zou, gegeven de opstelling van de
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Linschoten

minister van Binnenlandse Zaken
hedenmiddag in de Kamer, aan de
regering willen vragen, ons zo snel
mogelijk schriftelijk op de hoogte te
stellen van de wijze, waarop de
zojuist door de Kamer aangenomen
motie wordt uitgevoerd.

De voorzitter: Ik neem aan dat we
zo snel mogelijk een antwoord krijgen
van de kant van de regering.

In stemming komt de gewijzigde
motie-Scheltema-de Nie (21800-VII,
nr. 20).

D

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de PvdA en de WD tegen
deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ervoor, zodat
zij is verworpen.

Ik stel voor, de stukken onder de nrs.
19521, nr. 20, en 21800-VII, nr. 18
voor kennisgeving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen
over twee moties, ingediend bij de
behandeling van het verslag van
een mondeling overleg over
werkvergunningen voor Joego–
slavische werknemers in de
metaalsector (21800-XV, nr. 49),
te weten:
- de motie-Rosenmöller c.s. over
extra scholingsinspanningen ten
behoeve van de metaalsector
(21800-XV, nr. 50);
- de motie-Spieker/Soutendijk-van
Appeldoorn over wijziging van de
Wet arbeid buitenlandse werknemers
(21800-XV, nr. 51).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Rosen–
möllerc.s (21800-XV, nr. 50).

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

In stemming komt de motie-Spieker/
Soutendijk-van Appeldoorn (21800-
XV, nr. 51).

De voorzitter: Ik constateer, dat de

aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, het CDA, de SGP en het
GPV voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is aangeno–
men.

Ik stel voor, het stuk onder nr.
21800-XV, nr. 49 voor kennisgeving
aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend bij de
behandeling van een brief en het
verslag van een mondeling
overleg inzake de reorganisatie
van het politiebestel (21461, nr.
29), te weten:
- de motie-Dijkstal over het alsnog
zenden van stukken aan de Kamer
(21461, nr. 31).

(Zie vergadermg van heden )

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de WD, Groen Links en de Centrum–
democraten voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is verwor–
pen.

Ik stel voor, het stuk onder nr.
21461, nr. 29 voor kennisgeving aan
te nemen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen
over twee moties, ingediend bij de
behandeling van de brief van de
staatssecretaris van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur over
het geneesmiddelenbeleid
(21500, nr. 8), te weten:
- de motie-Franssen over het
afwachten van het oordeel van een in
te stellen commissie (21500, nr.
12);
- de motie-Kohnstamm c.s. over de
verhoging van de stimulansregeling
(21500, nr. 14).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Franssen
(21500, nr. 12).

De voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de WD en de Centrumdemocraten
voor deze motie hebben gestemd en

die van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kohn–
stamm c.s. (21500, nr. 14).

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

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de begroting van
de uitgaven en de ontvangsten
van hoofdstuk XV (Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid) voor het jaar 1990
(wijziging samenhangende met
de Najaarsnota; tweede wijzi–
ging) (21906).

(Zie vergadering van heden.)

De artikelen 1 t/m 3 worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Groenman (21906, stuk nr. 6,1).

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

Ik stel vast, dat door de verwerpmg
van dit amendement de andere op
stuk nr. 6 voorkomende amendemen–
ten als verworpen kunnen worden
beschouwd.

Artikel 01 wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen 02 t/m 08, de staten
bedoeld in de artikelen 1 en 2 en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter Ik constateer, dat de
fractie van de Centrumdemocraten
tegen het wetsvoorstel heeft
gestemd en de leden van de overige
fracties ervoor, zodat het is aangeno–
men.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de begroting van
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de uitgaven en de ontvangsten
van hoofdstuk XVI (Ministerie
van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur) voor het jaar 1990
(wijziging samenhangende met
de Najaarsnota; tweede wijzi–
ging) (21928).

(Zie vergadering van heden.)

De artikelen 1 t/m 3 en de artikelen
01 t/m 03 worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Beijlen-Geerts/Esselink
(21928, nr. 7, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene stem–
men is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming
van dit amendement het andere op
stuk nr. 7 voorkomende amendement
als aangenomen kan worden
beschouwd.

Artikel 04, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van de gewijzigde
amendementen-Beijlen-Geerts/Esse–
link (stuk nrs. 7, I en II), wordt
zonder stemming aangenomen.

De artikelen 05 t/m 21, de gewijzigde
staat bedoeld in artikel 1, de staat
bedoeld in artikel 2 en de beweegre–
den worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Regels betreffende door ge–
meenten en provincies uit te
voeren experimenten op het
gebied van decentralisatie en
deregulering (Wet D'gemeenten
en D'provincies) (21081).

(Zie vergadering van heden.)

De artikelen 1 t/m 9 worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-De Cloe c.s. tot
invoeging van een nieuw artikel 10
(stuk nr. 18).

De voorzitter: Ik constateer, dat de

aanwezige leden van de fracties van
de SGP, de RPF en de Centrumde–
mocraten alsmede het lid Sipkes
tegen dit amendement hebben
gesternd, en die van de ovenge
fracties ervoor, zodat het is aangeno–
men.

Artikel 11 wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Scheltema-de Nie
(stuk nr. 20).

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

In stemming komt het amendement–
Van Erp tot het doen vervallen van
artikel 12 (stuk nr. 15).

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

De artikelen 12a t/m 14 en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

Toespraak van de voorzitter

De voorzitter: Waarde collega's.
Een ijverige griffier heeft in de
afgelopen weken bijgehouden hoe
snel wij stemmen en hoe snel wij
gestemd zouden hebben, indien wij
een stemmachine gehad zouden
hebben. Hij heeft vastgesteld dat wij
het door op traditionele wijze te
stemmen, belangrijk sneller doen.

Er is hard gewerkt in het kader van
de nieuwbouw van de Tweede
Kamer. Al degenen onder u die
vandaag gebruik hebben gemaakt
van de mogelijkheid tot een rondlei–
ding, hebben dit inmiddels kunnen
vaststellen. Zij hebben kunnen
vaststellen dat het moment van

verhuizing echt naderbij komt. Reeds
in de tweede helft van 1991 zal een
aantal van degenen die hier werken,
in de oude gebouwen, verhuizen. De
verhuizing te zijner tijd naar de
nieuwe huisvesting zal ongetwijfeld
nopen tot verandering in onze
werkwijze.

Natuurlijk zijn er ook andere
elementen die nopen tot verandering
in onze werkwijze. Gisteren hebben
wij het informatieplan met z'n allen
aanvaard. Dat betekent dat ten
opzichte van de huidige situatie een
papierarmer parlement naderbij
komt. De informatie zal, denk ik,
toenemen.

Er moet natuurlijk ook worden
vastgesteld dat de zogenoemde
Commissie vraagpunten enkele
gedachten over onze werkwijze heeft
geopperd Dit alles en nog een aantal
andere redenen, zijn aanleiding
geweest voor de Commissie voor de
werkwijze, te besluiten om zich in
1991 te gaan zetten aan het
formuleren van voorstellen voor een
algehele herziening van het regle–
ment van orde.

Waarde collega's. Er is hard
gewerkt. Er is in vroeger tijden de
wens geuit om de desbetreffende
begrotingshoofdstukken, de supple–
toire begroting en de slotwetten af te
handelen voordat de begrotings–
hoofdstukken in werking zouden
moeten treden. Dankzij de inspan–
ning van velen, ook degenen die
geen lid zijn van deze Kamer en wel
in dit gebouw werken, is het gelukt,
die wens van vroeger nu te honore–
ren en te realiseren. Het effect
hiervan is in ieder geval dat wij na het
kerstreces in beginsel geen plenaire
vergadering hebben op woensda–
gochtend en donderdagavond. Dat
wil zeggen dat u dan meer tijd heeft
voor direct contact met de kiezers of,
om in termen van de Commissie
vraagpunten te spreken, om de
relatie kiezer/gekozene verder te
intensiveren.

Ik wens u allen goede kerstdagen
toe en alvast in alle opzichten een
goed 1991. Moge ook 1991 een jaar
zijn, waarin daar waar in deze wereld
geweld is, dreigt of zeer dreigt, dat
geweld vermindert of wegvalt, in
aansluiting op het wegvallen van de
koude oorlog, waarvan wij allen, ook
hier in Nederland, zoveel voordelen
hebben mogen ondervinden.

(Applaus)

Sluiting 00.55 uur.

Tweede Kamer Stemmingen
20 december 1990
TK39 39-2619



voorzitter

D

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

1. de volgende brieven:
een, van de minister voor Ontwik–

kelingssamenwerking, over de
nieuwe kaders voor de jaren negentig
(21813, nr. 23);

een, van de minister van Justitie,
over de sociale advocatuur (21800-
VI, nr. 28);

een, van de minister van Binnen–
landse Zaken, ten geleide van een
notitie inzake het verschaffen van
inzicht in capaciteitsvraag bij rampen
(19974, nr. 15);

een, van de minister van Onderwijs
en Wetenschappen, over bezuinigin–
gen in het beroepsonderwijs
(21800-VIII, nr. 45);

een, van de minister van Onderwijs
en Wetenschappen en de staatsse–
cretaris van Welzijn, Volksgezond–
heid en Cultuur, over opleidmgen
verplegende beroepen (20961, nr.
6);

een, van de minister van Volkshuis–
vesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, ten geleide van de
agenda van de EG-Milieuraad van
20-21 december 1990 (21501-08,
nr. 8);

twee, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, ten geleide van haar
reactie op UCV-moties structuur–
schema Verkeer en vervoer (20922,
nrs. 80 en 81);

een, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, over de waterhuis–
houding (21250, nr. 20);

een, van de staatssecretaris van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
ten geleide van het Verslag 1988/
1989 van de Commissie toelating
bestrijdingsmiddelen (21800-XIV,
nr. 21);

een, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
over pensioenregelingen voor
deeltijdwerkers (21655, nr. 4);

een, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, over
symfonie-orkesten (21800-XVI, nr.
66);

een, van de staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
over de gokproblematiek (21800-
XVI, nr. 68).

Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld.
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