
14de vergadering Dinsdag 5 februari 1991

Aanvang 13.30 uur

Voorzitter: De Rijk

Tegenwoordig zijn 69 leden, te
weten:

Baarda, Baarveld Schlaman,
Barendregt, De Boer, Bolding,
Boorsma, Borgman, Bos-Beernink,
Van Boven, Braakman, Christiaanse,
Coenemans, Ermen, Fleers, Franssen,
Gelderblom-Lankhout, Ginjaar,
Glastra van Loon, Glasz, Van
Graafeiland, Grol-Overling, Hendriks,
Heijmans, Heijne Makkreel, Houben–
Sipman, Jaarsma-Buijserd, Van der
Jagt, De Jong, Kaland, Kassies,
Klaassens-Postema, Klein Bennink,
Kruisinga, Van Kuilenburg-Lodder,
Kuiper, Luteijn, Maris, Mastik-Sonne–
veldt, J.H.B. van der Meer, M.A. van
der Meer, Van der Meulen, Michiels
van Kessenich-Hoogendam, Mijns–
bergen, Van Ooijen, Pit, Postma,
Pröpper, Redemeijer, De Rijk,
Schouten, Schuurman, Simons,
Smeets-Janssen, Stam, Talsma,
Tiesinga-Autsema, Tjeenk Willink,
Tummers, Uijen, Veder-Smit, Van
Veldhuizen, Verbeek, Vis, Vogt,
Wagemakers, Van der Werff, Van de
Zandschulp, Zoon en Zijlstra,

en de heer Van Amelsvoort, staatsse–
cretaris van Financiën, mevrouw Ter
Veld, staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, alsmede
de heer Schartman, lid van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal,
voor de behandeling van het voorstel
van wet nr. 21230.

D

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

Van Velzen, wegens verblijf in het
buitenland;

Vonhoff-Luijendijk, Steenkamp en
Schinck, wegens ziekte.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: Ik deel voorts aan de
Kamer mede, dat door mij zijn
benoemd tot leden van de commissie
tot onderzoek van de geloofsbrief
van het benoemde lid der Kamer de
heer W.T. de Boer: mevrouw
Geldeiblom-Lankhout (voorzitter),
mevrouw Bos-Beernink en de heer
Tjeenk Willink.

Ik deel ook aan de Kamer mede,
dat de reeds ingekomen missives van
de voorzitter van het Centraal
stembureau en de geloofsbrief van
de heer De Boer inrniddels in handen
zijn gesteld van de commissie tot
onderzoek van de geloofsbrief.

Het is mij gebleken, dat de
commissie haar taak reeds heeft
verricht. Ik geef derhalve het woord
aan mevrouw Gelderblom-Lankhout,
voorzitter van de commissie tot
onderzoek van de geloofsbrief van de
heer W.T. de Boer, tot het uitbrengen
van het rapport.

Mevrouw Gelderblom-Lankhout,
voorzitter der commissie: Mijnheer
de voorzitter! De commissie, welke
de geloofsbrief van het benoemde lid
van de Kamer, de heer W.T. de Boer,
heeft onderzocht, heeft de eer te
rapporteren, dat de geloofsbrief en
de daarbij ingevolge de Kieswet
overgelegde bescheiden in orde zijn
bevonden.

Het rapport van de commissie is
neergelegd ter griffie, ter inzage voor
de leden.

De commissie adviseert de Kamer
om de heer W.T. de Boer als lid van
de Kamer toe te laten, nadat hij de bij
de Grondwet en het Statuut voor het
Koninkrijk der Nederlanden voorge–

schreven eden, dan wel verklaring en
beloften, zal hebben afgelegd.

De voorzitter: Ik dank mevrouw
Gelderblom-Lankhout voor het
uitbrengen van het rapport en de
commissie voor het verrichten van
haar taak. Ik stel aan de Kamer voor,
het advies van de commissie te
volgen en het volledige rapport in de
Handelingen te doen opnemen.

Daartoe wordt besloten.

(Het rapport is opgenomen aan het
eind van deze editie.)1

De voorzitter: Ik verzoek de griffier,
de heer De Boer binnen te leiden.

Nadat hij door de griffier is binnenge–
leid, legt de heer De Boer de bij de
Grondwet en het Statuut voor het
Koninkrijk der Nederlanden voorge–
schreven verklaring en beloften af.

De voorzitter Ik wens u van harte
geluk en verzoek u, uw plaats in ons
midden in te nemen.

Ik deel aan de Kamer mede, dat ik
bericht van verhindering tot bijwo–
ning van de vergadering heb
ontvangen van de minister van
Financiën en de staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen.

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

(Deze lijst is, met de lijst van
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voorzitter

besluiten, opgenomen aan het eind
van deze editie.)

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:

- Wijziging van de Interimwet
op het speciaal onderwijs en het
voortgezet speciaal onderwijs in
verband met het stopzetten van
de planprocedure (21546);

- Regeling van het assurantie–
bemiddelingsbedrijf (Wet
assurantiebemiddelingsbedrijf)
(20925)

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

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

van de Algemene bijstandswet,
inzake de bijstandsverlening aan
vreemdelingen (20459).

De beraadslaging wordt geopend.

D

De heer Van de Zandschulp
(PvdA): Mijnheer de voorzitter! Het
voorstel tot wijziging van de Algeme–
ne bijstandswet, inzake de bijstands–
verlening aan vreemdelingen wordt
door ons met instemming begroet.
Het voorstel bevat vooral een
codificatie van de bestaande
bijstandspraktijk. Het is een goede
zaak om in de bijstandswet zelf de
legale vreemdeling inzake de
bijstandsverlening geheel gelijk te
stellen met Nederlanders. Het is een
winstpunt dat de beroepsgang voor
de bijstand aanvragende vreemdelin–
gen, zowel de legalen als de
gedoogden, ongeacht de vraag of de
aanvraag afkomstig is van een
verdragsvreemdeling of een niet-ver–
dragsvreemdeling, dezelfde wordt als
die voor Nederlanders. Wij kunnen er
eveneens mee instemmen dat de
beroepsgang voor de illegale
vreemdeling die alleen in zeer
uitzonderlijke situaties, in de
memorie van toelichting omschreven
als "acute noodsituaties van
levensbedreigende aard", beperkt is
tot een instantie.

Het wetsvoorstel kent voor de
bijstandsverlening aan vreemdelin–
gen een driedeling in legalen,
gedoogden en illegalen. Ik plaats
slechts enkele kanttekeningen bij
degenen die de tweede categorie

vormen, waarvan in de memorie van
antwoord aan de Tweede Kamer
wordt gezegd, dat ze voorheen als
gedoogden werden aangeduid, maar
die in de wettekst veel uitvoeriger en
preciezer omschreven worden.
Gemakshalve hanteer ik vandaag de
term "gedoogden".

De staatssecretaris stelt in de
voorafgaande stukken dat de
bijstandsverlening aan vreemdelin–
gen het beleid van Justitie niet mag
doorkruisen en dat zij het beleid van
Justitie volgt. Ik onderschrijf dat
uitgangspunt. Ik veronderstel dat de
staatssecretaris onder "volgen" niet
verstaat "lijdzaam volgen". Wie de
gevolgen van de besluitvorming van
andere departementen ten volle voor
haar rekening neemt, ontleent alleen
al daaraan het recht om zich met die
voorgenomen besluitvorming van
anderen intensief te bemoeien.

Ik wil nog drie opmerkingen kwijt
over de positie van de gedoogden.
De eerste regardeert primair de
bewindslieden van Binnenlandse
Zaken, de tweede regardeert primair
de staatssecretaris van Justitie en de
derde regardeert eveneens primair
de staatssecretaris van Justitie maar
mede andere bewindspersonen: de
ministers van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, van WVC en van
Onderwijs en Wetenschappen. Ik
richt mijn drie opmerkingen niet
alleen over het hoofd van deze
staatssecretaris heen tot andere
bewindspersonen, maar ook tot haar
ais belanghebbende bij haar volgend
beleid.

Mijn eerste punt betreft de
verklaring van het hoofd van de
plaatselijke politie die vereist wordt
voordat wordt overgegaan tot
bijstandsverlening aan een gedoogde
vreemdellng. Wij zijn niet zo gelukkig
met een dergelijke informatie-uitwis–
seling tussen de vreemdelingenpoli–
tie, de GSD en eventueel allerlei
andere instanties die aanvragen voor
voorzieningen moeten beoordelen.
Met de Tweede Kamer zijn wij van
mening dat de verificatie van de
verblijfsrechtelijke status van
vreemdelingen het liefst dient te
lopen via de bevolkingsadministratie.
De Tweede Kamer heeft dat uitge–
drukt in de motie-Krajenbrink/Wie–
benga. Op dit moment is de bevol–
kingsadministratie daarvoor echter
niet toegerust. Vooralsnog stemmen
wij daarom ermee in dat deze
verificatie geschiedt via een verkla–
ring van het hoofd van de plaatselijke
politie. Wat ons betreft wordt deze

zaak straks anders geregeld bij de
komende gemeentelijke basisadmini–
stratie.

Voorzitter! Dan kom ik bij mijn
tweede opmerking. Dit wetsontwerp
vergt een aanvulling van artikel 45.a
Voorschrift Vreemdelingen op het
punt van de zojuist genoemde afgifte
van verklaringen. Wij hebben in het
verslag gevraagd of de concept-tekst
daarvan alvast overgelegd kon
worden. Die tekst is kennelijk nog
niet beschikbaar. Wij moesten het
stellen met de volgende reactie: "Het
voornemen is de wijziging van het
Voorschrift Vreemdelingen op
hetzelfde tijdstip in werking te doen
treden als het onderhavige wetsvoor–
stel." Ik vind dat niet bevredigend.
Het wetsontwerp is al bijna drie jaar
geleden ingediend en in mei 1990
door de Tweede Kamer aanvaard.
Vorig jaar figureerde dit wetsvoorstel
nog op een lijstje van wetsvoorstel–
len, waarvan het kabinet vond dat de
Eerste Kamer die met spoed zou
dienen af te handelen. Wat dit
wetsontwerp betreft, het liefst voor 1
oktober 1990. De Eerste Kamer heeft
dat verzoek toen genegeerd, omdat
de argumentatie ontbrak. Als wij wel
aan het verzoek voldaan zouden
hebben, was die noodzakelijke
aanvulling van het Voorschrift
Vreemdelingen nu dus al lang in
kannen en kruiken. Ik veronderstel
dat het niet een heel ingewikkelde en
tijdrovende klus betreft. Het zou wel
zo chique zijn geweest als de
concept-tekst op dit punt bij het
wetsontwerp gevoegd was. Ik wil
bijvoorbeeld graag weten welke
termijn er gesteld wordt voor het
afgeven van verklaringen. Het lijkt er
nu op, dat Justitie pas met de tekst
wil afkomen nadat het wetsvoorstel
door de Eerste Kamer is aanvaard.
Hoe het ook zij, ik vraag of het
kabinet de garantie wil en kan geven
dat dit wetsvoorstel niet in werking
treedt voordat Justitie haar huiswerk
afheeft. Het lijkt me een conditio sine
qua non voor het in werking kunnen
treden van dit voorstel.

Mijn derde en laatste opmerking
betreft de juridische en maatschap–
pelijke positie van gedoogden in
meer algemene zin. De schemerach–
tige positie van een gedoogde sleept
zich soms gedurende vele jaren
voort. Om humanitaire en sociale
redenen is dat zeer ongewenst. Per 1
juli 1990 verbleven 7100 gedoogde
asielzoekers in asielzoekerscentra of
ROA-woningen. Ik neem aan dat zich
buiten deze opvangcentra en
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Van de Zandschulp

ROA-woningen nog ettelijke gedoog–
den bevinden. Het gaat dus om een
omvangrijke en urgente maatschap–
pelijke problematiek. Onlangs
verscheen het interim-rapport van de
Commissie analyse asielprocedure en
opvang asielzoekers. Dit zogenoem–
de rapport-Mulder biedt een analyse
van de samenhang van verschillende
knelpunten en doet voorstellen voor
een structurele aanpak, onder andere
via verkorte procedures, de introduc–
tie van een speciale tijdelijke
verblijfstatus voor ten hoogste één
jaar, maximaal twee keer te verlen–
gen. Deze speciale tijdelijke status
biedt ook toegang tot taallessen,
andere cursussen en toegang tot de
arbeidsmarkt, zonder dat de weige–
ringsgronden van artikel 8 van de
Wet arbeid buitenlandse werknemers
van toepassing zijn. Aldus de
commissie-Mulder, die er voorts op
wijst dat ook in andere landen, zoals
België, Duitsland, Frankrijk, Zwitser–
land, gedoogde asielzoekers
toegelaten worden tot de arbeids–
markt, soms na een wachttijd van
drie tot twaalf maanden.

Ik ga nu uiteraard niet in op de
merites van de verschillende
voorstellen van het rapport van de
commissie-Mulder. Ik spreek wel
mijn erkentelijkheid uit voor de
integrale benadering van de verschil–
lende deelproblemen in dit rapport.
In het kader van een activerend
arbeidsmarktbeleid en van een
volumebeleid ten aanzien van het
beroep op sociale voorzieningen, zal
ook deze staatssecretaris zich, naar
ik aanneem, aangesproken voelen
door dit rapport. Als ik om welwillen–
de aandacht voor dit rapport vraag, is
het aan het adres van deze staatsse–
cretaris wellicht een overbodige
aansporing. Als dat het geval is, mag
zij dit laatste onderdeel van mijn
betoog als een steuntje in de rug
beschouwen.

D

Staatssecretaris Ter Veld: Voorzit–
ter! Ik dank de geachte afgevaardig–
de de heer Van de Zandschulp voor
zijn, zoals gebruikelijk, grondige
bestudering van het wetsvoorstel. Hij
heeft inderdaad de vinger gelegd op
de punten ten aanzien waarvan ik dat
verwacht had. Dat waren de punten
waarover ter zake van dit wetsvoor–
stel de vragen ook gesteld behoor–
den te worden.

Het is duidelijk dat het voor de
legale vreemdeling een goede zaak is

wanneer zijn verblijfspositie en zijn
positie ten aanzien van de Algemene
bijstandswet, ook waar het om
beroepsprocedures gaat, volstrekt
gelijk zijn aan die van iedere Neder–
lander. Ik ben het volstrekt met de
heer Van de Zandschulp eens dat de
codificering van dit wetsvoorstel een
groot winstpunt is.

De tweede groep waarop de heer
Van de Zandschulp wijst, zijn de
gedoogden die geen verblijfsvergun–
ning hebben, maar die nochtans met
instemming van het bevoegde gezag
in Nederland verblijven. Daarover is
inderdaad een goede bepaling
opgenomen. Zij hebben dezelfde
rechtsgang als Nederlanders.

Al snel komt echter de vraag aan
de orde wat wij doen met degenen
die wel aanwezig zijn, echter niet
officieel worden gedoogd, maar die
evenmin het land uit worden gezet.
De heer Van de Zandschulp richtte
zich in zijn derde vraag, overigens
met mijn instemming, tevens tot de
minister van Justitie. Ik ben van
mening dat ik zeker niet lijdzaam, in
de trend van de staatssecretaris
moet volgen, het beleid van Justitie
moet afwachten, omdat het advies
van de commissie-Mulder een direct
effect zal hebben op de beleidsterrei–
nen van WVC, Volkshuisvesting,
Onderwijs en zeker ook van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. Ik ga
daarop op dit moment nauwelijks in,
omdat het kabinet zich beraadt op
een reactie op dit rapport, dat 21
januari jl. is uitgekomen. Het zal
duidelijk zijn dat ik mij zeker indrin–
gend zal bemoeien met de effecten
van het door de commissie-Mulder
voorgestane beleid Ik wijs op de
effecten daarvan op de arbeidsmarkt,
de mogelijkheden van verdringing, en
de mogelijke effecten op de beheers–
baarheid van de bijstandskosten.
Daarbij zullen zowel de rechtspositie
van de persoon als de effecten op
onze samenleving in ogenschouw
worden genomen. De heer Van de
Zandschulp constateerde al dat, als
ik mij er al mee bezig hield, ik er nu
nog niet op hoefde te antwoorden. Ik
doe dat dan ook niet.

Ik kom op het tweede door de heer
Van de Zandschulp genoemde punt,
het GBA-nummer. Ik heb in de
Tweede Kamer reeds gesteld dat het
een goede zaak is dat het GBA-num–
mer, wanneer het is ingevoerd, benut
kan worden voor de verificatie van de
actuele verblijfsgegevens. Wanneer
in de GBA inderdaad de actuele
verblijfstitel duidelijk is opgenomen,

hebben wij er geen enkel bezwaar
tegen — integendeel, dat lijkt mij
zelfs een goede zaak - dat de GBA
voor verificatie van dit soort gege–
vens gebruikt wordt. Wij voeren
immers ook een dergelijk GBA-num–
mer in, omdat gemeentelijke sociale
diensten daarvan zeer direct gebruik
kunnen maken. Zolang de GBA dat
soort informatie nog niet kan
verstrekken, zijn wij natuurlijk wel
gehouden om andere verklaringen te
kunnen gebruiken voor het verifiëren
van de legale aanwezigheid van een
gedoogde vreemdeling. Daarom is er
de uitwisseling van informatie met
het hoofd van de plaatselijke politie.
Een gedoogde kan hier volstrekt
legaal zyn, maar de sociale dienst
moet dat, om hem terecht een
uitkering te kunnen geven, wel even
zwart op wit hebben. De informatie
die iemand bij zich heeft, kan
namelijk verouderd of onjuist zijn.
Dat hoeft echter niet altijd het geval
te zijn.

De heer Van de Zandschulp stelt
terecht de vraag waar de aanpassing
blijft van het Vreemdelingenvoor–
schrift van Justitie. Wij hebben
voorgesteld aan Justitie — en wij zijn
overigens ook redelijk uit de onder–
handelingen gekomen — dat het
hoofd van de vreemdelingenpolitie
schriftelijk aan de sociale dienst moet
meedelen of betrokkene die een
bijstandsuitkering aanvraagt inder–
daad de status van legaal hier
gedoogde heeft. Er kunnen zich dan
drie situaties voordoen. Het hoofd
van de plaatselijke politie kan
meedelen dat betrokkene die status
niet heeft. In dat geval kunnen zich
overigens weer twee situaties
voordoen. Betrokkene kan zeggen:
dit is onjuist en ik ga in beroep Zie
artikel 1401 BW inzake een onrecht–
matige daad. Of betrokkene zegt:
eigenlijk hebben zij gelijk en voor ik
weer iets van mij laat horen, zorg ik
dat ik weg ben, want "wie weg is, is
niet gezien". De tweede mogelijkheid
is dat de plaatselijke politie keurig
een verklaring afgeeft. Betrokkene is
gedoogd. De verklaring wordt op tijd
afgegeven en betrokkene krijgt
rechtmatig bijstand. Wij vergoeden
de bijstand aan de gemeente, zoals
te doen gebruikelijk. In zeer inciden–
tele situaties kan het zich dan alsnog
voordoen dat de plaatselijke politie
om welke reden dan ook niet in staat
is om binnen de door ons redelijk
geachte termijn van twee weken een
dergelijke verklaring af te geven.
Betrokkene kan ook in dat geval —
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Ter Veld

onrechtmatige daad — in beroep
gaan. Het kan echter ook voorkomen
- dan moet er echter sprake zijn van
een acute noodsituatie van zeer
bijzondere aard - dat de gemeente
overweegt om desalniettemin voor
een beperkte periode op grond van
het vierde lid een bijstandsuitkering
toe te kennen.

Gezien de samenwerking tussen
gemeenten en de vreemdelingenpoli–
tie — een jaar geleden hebben wij
een circulaire gestuurd en nu krijgen
wij de evaluatierapporten daarvan
binnen — hebben wij de indruk dat
de contacten tussen de vreemdelin–
genpolitie en de gemeentelijke
sociale diensten goed lopen en,
vergeleken met de periode hiervoor,
aanzienlijk zijn verbeterd. Ik ga er dus
van uit dat een en ander in de praktijk
goed zal lopen.

Ik ben het echter volstrekt met de
heer Van de Zandschulp eens dat het
niet juist zou zijn indien de wet al zou
worden ingevoerd voordat Justitie
het huiswerk af heeft. Aangezien het
hierbij gaat om een wijziging van de
Bijstandswet, is de regering sowieso
gehouden aan een invoeringstermijn
van drie maanden. Ik let hierbij ook
op het akkoord met de Nederlandse
gemeenten. Dit betekent dat, indien
het wetsvoorstel hier wordt aangeno–
men en als wet het Staatsblad
bereikt, er in ieder geval een periode
van drie maanden voorbijgaat
alvorens de wet als zodanig wordt
ingevoerd. Justitie heeft mij verze–
kerd - en daarom durf ik het ook te
garanderen — dat de door mij
toegezegde wijziging van het
Vreemdelingenvoorschrift binnen de
door de heer Van de Zandschulp
gevraagde termijn gereed zal zijn. Ik
hoop dan ook dat deze garantie het
door de heer Van de Zandschulp
gevraagde voldoende heeft opgelost.

Ik ga nog even in op het aantal. De
heer Van de Zandschulp sprak over
ongeveer 7000 mensen die zich
zouden bevinden in het schemerge–
bied tussen ROA, niet verwijderbaar
en niet gedoogd. Ter informatie deel
ik de Kamer mede dat het er nu
inmiddels ongeveer 10.000 zijn.

De voorzitter: Ik constateer, dat er
geen behoefte is aan een tweede
termijn.

De beraadslaging wordt gesloten.

Het wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.

De vergadering wordt enkele
minuten geschorst.

Aan de orde is de behandeling van:
- het voorstel van wet van het

lid Schartman tot wijziging van
de Wet op de motorrijtuigenbe–
lasting 1966 met als doel de
afschaffing van de vermeerde–
ring van de brandstoftoeslag op,
en de invoering van een vrijstel–
lingsgrens voor, het motorvoer–
tuig dat verbonden is met een rij–
of voertuig niet zijnde een
motorvoertuig (afschaffing
brandstoftoeslag caravans en
vrijstelling van motorrijtuigenbe–
lasting voor vouwwagens)
(21230).

De beraadslaging wordt geopend.

D

De heer Boorsma (CDA): Mijnheer
de voorzitter! Momenteel is het
rapport van de commissie-Deetman
volop in behandeling en in de
belangstelling. In het rapport van de
commissie-Deetman wordt niet
voorgesteld om aan de leden van de
Eerste Kamer het recht van initiatief
te geven. Er worden wel wat andere
rechten in besproken. Vandaag wordt
weer eens een verschil tussen de
leden van de Tweede Kamer en de
Eerste Kamer duidelijk; de leden van
de Tweede Kamer hebben het recht
van initiatief. Enkele leden van de
Eerste Kamer zullen wellicht heimelijk
wel eens jaloers zijn op dit recht, kan
ik mij zo voorstellen. Als een
afgevaardigde van de Tweede Kamer
dit recht gebruikt en het lukt hem om
het voorstel aan de Eerste Kamer
voor te leggen, zal zo'n initiatief hier
bijna altijd aan de orde komen en
plenair worden behandeld, zelfs als
het een hamerstuk betreft, uit
waardering voor de uitoefening van
dat recht. Het is in onze ogen een
zeer belangrijk democratisch recht.

Ik zei: zelfs als het een hamerstuk
is, wordt het hier behandeld. Gaat
het in het onderhavige voorstel om
een hamerstuk? In zoverre wel dat de
meeste fracties in dit huis er blijkens
de sprekerslijst geen aandacht aan
zullen schenken en vermoedelijk
stilzwijgend zullen instemmen met dit
wetsvoorstel. Ook de CDA-fractie zal
waarschijnlijk aanstonds haar steun
aan dit wetsvoorstel geven. Toch wil
ik namens de CDA-fractie enkele

kanttekeningen bij dit wetsvoorstel
plaatsen.

De geachte afgevaardigde de heer
Schartman heeft het initiatief
genomen om een einde te maken aan
een in de motorrijtuigenbelasting
bestaande situatie. Hij zegt in de
memorie van toelichting dat die
situatie door de belastingbetaler niet
goed wordt begrepen en ook moeilijk
is uit te leggen. Ik denk dat ik zijn
oordeel over dit laatste niet kan
delen. Ik denk dat het zeer makkelijk
is uit te ieggen dat een auto die op
diesel rijdt en een caravan trekt,
meer diesel gebruikt en dan ook over
het meerdere verbruik een extra
toeslag moet betalen.

Deze situatie bestaat al vrij lang.
Zijn daarover veel klachten binnenge–
komen? Ik heb het genoegen gehad
om hierover te praten met de ANWB.
Als ik afga op het verhaal van de
ANWB, zijn er inderdaad erg veel
leden die hiermee problemen
hebben. De ANWB vertegenwoordigt
ook een zeer groot deel van de
Nederlandse bevolking. Het is heel
aardig om eens met zulke volksverte–
genwoordigers over dit soort
problemen te praten. Zo bezien lijkt
het erop dat de initiatiefnemer
Schartman een goede zaak dient
door een einde te maken aan deze
situatie. Dat wil ik noemen als een
pluspunt van dit voorstel. Het siert
hem dat hij zich vervolgens moeite
heeft getroost om het budgettair
neutraal te doen. Ik heb begrepen
dat collega Zoon van de PvdA-fractie
daarop nog zal ingaan en ik zal de
vraag of hij daarin slaagt, laten
rusten.

Dan wil ik nog een andere
kanttekening plaatsen. Elkeverhui–
zing kost bedstro. Zo geeft ook elke
verandering weer nieuwe ruis.
Zonder nu op de details in te gaan
van dit initiatiefwetsvoorstel heeft de
CDA-fractie in dit huis er toch wat
moeite mee dat de voorgestelde
veranderingen inkomenspolitiek toch
wat wonderlijk zijn, om het zo maar
te zeggen. De initiatiefnemer van de
CDA-fractie van de Tweede Kamer
doet een voorstel dat zo uitpakt dat
de eigenaar van een zeer grote
caravan, die in de praktijk gewoonlijk
wordt getrokken door een zeer grote
— lees: meestal zeer dure - auto die
veelal op diesel of LPG rijdt, er ƒ 50
op kwartaalbasis op vooruitgaat. In
de praktijk komt het ook neer op ƒ 50
op jaarbasis. En de "kleine man" met
een kleine auto en een kleine caravan
gaat er ƒ 10 op achteruit. Maar ik wil
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niet al te veel waarde hechten aan
deze inkomenspolitieke kanttekenin–
gen. In de politiek worden inkomens–
plaatjes immers al te vaak te pas en
te onpas gebruikt, met name aan de
overzijde.

Een derde kanttekening. Waar
houden wij ons vandaag eigenlijk
mee bezig? Waarmee heeft de
Tweede Kamer zich bij de behande–
ling van dit wetsvoorstel beziggehou–
den? Ik zal niet ingaan op de inhoud
van het wetsvoorstel, want die is zo
duidelijk als wat, het gaat mij om de
vraag of het onderwerp voldoende
belang toegekend kan worden om er
aandacht aan te schenken. Het duurt
soms zeer lang voordat bepaalde
wetsvoorstellen door de Tweede
Kamer worden afgehandeld. En
sommige voorstellen die toch niet
onbelangrijk zijn, worden soms
vanwege de drukte of op grond van
andere argumenten aan de overzijde
niet eens of amper behandeld. Ik
verwijs naar een aantal wetsvoorstel–
len die hier op de laatste dag van het
vorige kalenderjaar zijn behandeld,
waarbij bleek dat ze in de Tweede
Kamer helemaal niet waren bespro–
ken, terwijl het toch om belangrijke
wetsvoorstellen ging. En nu gaat het
om een wetsvoorstel, ingediend door
het kamerlid Schartman, dat aan de
overzijde wel de volledige procedure
heeft doorlopen en dat ook hier doet.
Maar is het eigenlijk, om het
vriendelijk te formuleren, geen
miniprobleem waarmee de initiatief–
nemer zich heeft beziggehouden en
waarover wij ons thans buigen? Een
miniprobleem dat zo klein is dat de
behandeling aan de overzijde toch
enigszins de lachlust prikkelt, als
daar aan de initiatiefnemer de vraag
wordt gesteld of de snackcars niet bij
dit wetsvoorstel betrokken zouden
moeten worden. Het is een minipro–
bleem om twee redenen. Personen
die een caravan van zo'n 1000 kg en
de daarbij behorende trekauto
bezitten, zullen een netto-voordeel
van ƒ 50 hebben. Maar die personen
zullen dat niet eens merken. En
bovendien zal het voorgestelde wetje
slechts een zeer beperkte geldings–
duur kunnen hebben. Indien het
voorstel van de regering om een
houderschapsbelasting in te stellen
tot wet wordt verheven, zal de
belastingheffing op caravans naar
alle waarschijnlijkheid worden
afgeschaft. Dit probleem zal dan dus
verdwijnen. Maar overigens wil ik wel
toegeven dat die houderschapsbelas–
ting er nog niet is. Gelet op het

beleid van het kabinet en op de
tussenbalans ben ik ook bang dat de
regering, zeker in de huidige
samenstelling, een belastingobject
als een caravan niet zo maar zal
loslaten, want de beste belastingen
zijn de bestaande belastingen. En
waarom zou je zo'n belasting zo
maar laten verdwijnen?

Een vierde kanttekening, voorzitter.
In de schriftelijke behandeling
hebben wij de initiatiefnemer
gewezen op een wat wonderlijke
passage in de memorie van toelich–
ting. "Het CDA-ombudsbureau heeft
hier recent binnen de fractie
aandacht voor gevraagd." Wij
hebben daar een kritische vraag over
gesteld, want wat is "de fractie" voor
de wetgever? Dat kunnen en willen
wij niet begrijpen, omdat dit staats–
rechtelijk waarschijnlijk niet deugt.
De wetgever, het kamerlid Schart–
man als initiatiefnemer, heeft
eigenlijk geen boodschap aan "de
fractie". Hij zou dan ook op z'n minst
duidelijk moeten maken dat hij zijn
eigen fractie heeft bedoeld, dus de
CDA-fractie. Maar "de fractie" is
niets. Staatsrechtelijk is dit wonder–
lijk. Het zou net zo wonderlijk zijn als
de staatssecretaris van Financiën in
de memorie van toelichting zou
opmerken dat de ambtenaar X
aandacht heeft gevraagd voor het
probleem Y. Interne besluitvorming is
staatsrechtelijk niet interessant. Wat
het CDA-ombudsbureau binnen de
CDA-fractie heeft gedaan, is
volstrekt niet relevant. Wij hebben
hierover een vraag gesteld en de
initiatiefnemer heeft daarop geant–
woord. Hij deed dit af met de
volgende passage:"Het signaal door
het ombudsbureau gegeven, heeft
geleid tot het initiatief. Dit is
staatsrechtelijk van belang. Of de
gekozen formulerlng relevant is, laat
de initiatiefnemer over aan de
beoordeling van de vraagsteller zelf."

Neen, mijnheer de voorzitter, niet
het signaal is staatsrechtelijk van
belang. Het initiatief is staatsrechte–
lijk van belang. En de gekozen
formulering is dus niet relevant. Het
zou de initiatiefnemer sieren als hij
dit zou toegeven.

Dit was een aantal kritische
kanttekeningen. Ik begon in majeur
door aan te geven dat wij dit
wetsvoorstel zullen steunen. Tevens
begon ik met de opmerking dat als je
naar de praktijk kijkt — het gaat dan
om mensen die dichter bij deze
problemen staan — je moet erken–
nen dat dit initiatief te begrijpen valt.

Bij ons overheerst echter de overtui–
ging dat het eigenlijk gaat om een te
klein probleem om je druk over te
maken.

D

De heer Zoon (PvdA): Mijnheer de
voorzitter! Onder de huidige Wet op
de motorrijtuigenbelasting is de
belasting op caravans en andere
aanhangwagens gerelateerd aan hun
gewicht en aan de brandstof waarop
het trekkende voertuig rijdt. Daardoor
moet de eigenaar van een caravan
die wordt getrokken door een auto
die op diesel of LPG rijdt, meer
belasting voor die caravan betalen
dan de eigenaar van een zelfde
caravan die door een benzineauto
wordt voortbewogen. De initiatiefne–
mer schrijft in de memorie van
toelichtmg dat de belastingbetaler —
hij heeft het ook wel over "het
publiek" — dat niet begrijpt en dat
het ook moeilijk uit te leggen is. Hij
spreekt in de door hem geproduceer–
de stukken ook in termen van
onbillijkheid en onrechtvaardigheid.

Dit alles is naar ons oordeel een
tikkeltje overdreven. Ik heb artikel 5,
lid 2 van de Wet op de motorrijtui–
genbelasting, nog eens nagelezen. Ik
vond het niet zo moeilijk en de
verschuldigde belasting die ik aan de
hand van dat artikel berekende,
klopte met de bedragen in de
tarieftabel die de initiatiefnemer aan
zijn reactie op het advies van de
Raad van State toevoegde. Als het
om moeilijk te begrijpen regelingen
gaat, weet ik wel een paar andere te
noemen!

Maar misschien bedoelt de
initiatiefnemer die door het ombuds–
bureau van het CDA op deze noden
van caravanbezitters attent is
gemaakt, eigenlijk dat de belasting–
betaler — het publiek - de regeling
niet aanvaardbaar vindt. Dat zal dan
echter niet gelden voor de caravan–
bezitters wier auto op benzine rijdt,
maar alleen voor de diesel– en
LPG-rijders die voortaan wat meer
moeten betalen. Die maken, als wij
mèt de intiatiefnemer veronderstellen
dat de verdeling van caravan
trekkende auto's naar brandstof,
ruwweg gelijk is aan de verdeling van
alle personenauto's naar brandstof,
ongeveer 20% van de caravaneige–
naren uit en maar een paar procen–
ten van al degenen die motorrijtui–
genbelasting moeten betalen. Naar
verhouding maar een handjevol
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belastingbetalers en geen groot
publiek dus.

Woorden als "onbillijk" en
"onrechtvaardig" zou ik in dit
verband niet zo gauw gebruiken,
want de op diesel en LPG rijdende
auto wordt, ondanks de toeslag, in
ieder geval thans nog fiscaal
bevoordeeld boven de benzineauto.
Wie deze woorden wil bezigen, zou
dat even goed kunnen doen bij de
voorstellen van de initiatiefnemer,
want die leiden ertoe dat voor, laat
mij maar zeggen, benzinecaravans
voortaan meer en voor diesel– en
LPG-caravans voortaan minder
motorrijtuigenbelasting dan thans zal
worden betaald. Het voorstel houdt
namelijk in, de relatie van de caravan
met de gebruikte brandstof van de
trekkende auto te verbreken en de
verschuldigde belasting alleen te
bepalen op basis van het gewicht van
de caravan. Het behelst dus wat de
gebruikte brandstof betreft een
eenheidstarief. Verder wordt
voorgesteld vrijstelling te verlenen
voor aanhangwagens tot een gewicht
van 450 kg, waardoor alle vouwwa–
gens en lichte aanhangwagens
buiten de belasting blijven. Aange–
zien naar budgettaire neutraliteit
wordt gestreefd, betekent het
eenheidstarief dat de belasting voor
een benzinecaravan moet worden
verhoogd om de verlaging voor
diesel– en LPG-caravans mogelijk te
maken. Naar mijn mening is de
initiatiefnemer wat te stellig over de
budgettaire neutraliteit van het
voorgestelde nieuwe tarief, want de
gegevens die hem voor de bereke–
ning ter beschikking staan, zijn lang
niet gedetailleerd genoeg. Maar
goed, houden we het voorgestelde
eenheidstarief aan, dan gaat de
belasting op een benzinecaravan van
1000 kg omhoog met ƒ 23 per
kwartaal — als gevolg van de
vrijstellingsregeling is dat in feite per
jaar — en die op een diesel– of
LPG-caravan met ƒ 34 resp. ƒ 51
omlaag Dit zijn zeer bescheiden
bedragen. Op de camping zijn deze
bedragen goed voor 15 of 25 zakjes
patat mèt per kwartaal! Aan deze
minimutaties ontleent het voorstel
naar mijn mening zijn betekenis zeker
niet.

Zijn betekenis zit in de vereenvou–
diging. Als het voorstel wet wordt,
zullen er voor caravans niet langer
drie belastingtabellen gelden,
namelijk één voor iedere brandstof,
maar zal er slechts één tabel gelden.
Dat vermindert de mogelijkheid van

fraude, want dan geeft het niet meer
dat het ontvangkantoor niet kan
nagaan op welke brandstof de
trekkende auto rijdt. Doordat er een
vrijstelling tot 450 kg is, wordt de
tabel bovendien korter. Tijdens de
plenaire behandeling in de Tweede
Kamer heeft de staatssecretaris van
Financiën gezegd dat de grens van
450 kg geen extra controleproble–
men oplevert, omdat het in zekere
mate mogelijk is, op het oog te
schatten of een aanhangwagen
minder weegt dan 450 kg. Kortom,
dit voorstel is eenvoudiger, deregule–
rend en minder gevoelig voor fraude
dan de huidige regeling. Althans voor
caravans.

Voor commerciële aanhangwagens
wil de initiatiefnemer de huidige
regeling handhaven. Die gaat uit van
eenheid tussen trekkende auto en
aanhangwagen. Zo vreemd is dat
niet, want zonder auto is een
aanhangwagen en in ieder geval een
caravan maar moeilijk in beweging te
krijgen. De initiatiefnemer noemt
enkele uitzonderingen op die
regeling, waaruit zou moeten blijken
dat die eenheid betrekkelijk is. Hij
noemt het feit dat de provinciale
opcenten en de toeslagen in het
Rijkswegenfonds en het Mobiliteits–
fonds wel op de auto, maar niet op
de aanhangwagen worden doorbere–
kend. Ook noemt hij het ontbreken
van de mogelijkheid, de belasting op
auto en aanhangwagen op één
aangifte te voldoen. Deze uitzonde–
ringen op de eenheidsgedachte
gelden echter zowel voor caravans
als voor commerciële aanhangwa–
gens. Hier kan het verschil in
behandeling van caravans en
commerciële aanhangwagens
derhalve naar mijn mening niet op
worden gebaseerd.

Waarop dan wel? Volgens de
initiatiefnemer kan dat op de mate
waarin van de aanhangwagen
gebruik wordt gemaakt. Hoe
regelmatiger het gebruik, schrijft hij,
des te duidelijker is de band met de
trekkende auto. Hij gaat ervan uit dat
de caravan in het algemeen slechts
korte tijd van het jaar met de auto is
verbonden en de commerciële
aanhangwagen doorgaans het hele
jaar. Laat dit zo zijn, maar het feit
blijft dat de hechte band tussen auto
en caravan er in ieder geval enige tijd
is en dat de vrijstellingsregeling aan
de lossere band gedurende de rest
van het jaar recht doet. De huidige
regeling houdt dus rekening met
verschillen in gebruik. Ik zie dan ook

niet in dat er, zoals de initiatiefnemer
in de nota naar aanleiding van het
eindverslag schrijft, binnen de
categorie aanhangers een onrecht–
vaardigheid is tussen die welke een
minimaal verband met de auto tonen
en die welke over het algemeen het
gehele jaar verbonden zijn. Het is
opvallend dat de initiatiefnemer het
wegnemen van die onrechtvaardig–
heid in de nota naar aanleiding van
het emdverslag de aanleiding voor
het initiatiefvoorstel noemt, terwijl hij
het in de memorie van toelichting
heeft over onrechtvaardigheid binnen
de categorie caravans als gevolg van
verschillend brandstofgebruik. Dat is
dus een heel andere onrechtvaardig–
heid, voor zover wij althans dit woord
willen gebruiken.

De motivering van het verschil in
behandeling tussen caravans en
commerciële aanhangwagens, die
overigens wèl mogen profiteren van
de vrijstelling tot 450 kg, doet
geforceerd aan. Belangrijker is het
dat juist de algemene voordelen van
het initiatiefvoorstel, namelijk
eenvoud en vermindering van
mogelijkheden tot fraude, alleen voor
caravans gelden. Voor commerciële
aanhangwagens, voor zover zwaar–
der dan 450 kg, blijft de oude
regeling met haar drie tariefkolom–
men van kracht. Neem maar aan dat
de voorgestelde regeling tot nieuwe
vragen aanleiding geeft, zoals
waarom de eigenaar van een door
een benzineauto getrokken caravan
voortaan meer belasting moet
betalen en de eigenaar van een door
een zelfde auto voortbewogen
commerciële aanhangwagen niet.

Graag zie ik dat de initiatiefnemer
de buitensluiting van de commerciële
aanhangwagens van krachtiger
argumenten voorziet en ingaat op de
vraag of het voorstel nog wel
opportuun is, nu de staatssecretaris
van Financiën ernaar blijft streven dat
de wet op de houderschapsbelasting,
die de huidige Wet op de motorrijtui–
genbelasting en daarmee de
voorstellen van de intiatiefnemer zal
vervangen, op 1 juli 1992 in werking
treedt. Misschien wil de staatssecre–
taris ons mededelen hoe groot hij de
kans, graag in procenten, acht dat 1
juli 1992 wordt gehaald. De reactie
wacht ik met belangstelling af.

D

De heer Schartman: Mijnheer de
voorzitter! Ik vind het een hele eer en
een genoegen om hier, in de Eerste
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Kamer, te staan. Ik ben u er zeer
erkentelijk voor dat u in twee
termijnen schriftelijk en plenair
aandacht aan dit initiatief wilt
schenken.

Het is interessant dat een schijn–
baar eenvoudige gedachte zoveel
fundamentele vragen kan oproepen,
zoals is gebleken bij dit mitiatief,
zowel tijdens de behandeling in de
Tweede Kamer en de Eerste Kamer
als uit de advisering door de Raad
van State. Het is bijna onmogelijk
voor een eenvoudig mens, individu,
volksvertegenwoordiger, om vooraf
te verzinnen wat een eenvoudige
gedachte allemaal kan oproepen. In
die zin heb ik veel waardering voor
datgene wat de heer Boorsma heeft
gezegd over het voorrecht van het
hebben van een initiatief en over de
moeite die ik genomen heb om zover
te komen. Hij zegde in de eerste zin
van zijn betoog, dus bij voorbaat,
steun toe. Ook daarvoor dank ik hem.

Elke keer is weer de vraag aan de
orde of dit een belangrijke zaak is of
niet. Ik weet dat dit in de afweging
met vele andere zaken geen zaak van
heel grote importantie is. Er zitten
echter aan deze zaak ook kanten die
maken dat het beslist niet als
onbelangrijk mag worden be–
schouwd. De heer Boorsma legde
bijvoorbeeld een relatie met de
inkomenspolitiek. Ik had bij de
voorbereiding een dergelijke
opmerking niet durven maken, omdat
het om enkele tientjes gaat. Dit geeft
echter wel aan dat de zaak van een
zeker belang is.

Het is een "miniprobleem"
genoemd, maar dat zou ik willen
bestrijden. Want de honderdduizen–
den in ons land die een aanhangwa–
gentje hebben zijn bij deze zaak
betrokken, of men nu wel of niet
weet dat men belasting moet betalen
en of men dat nu wel doet of niet
doet, omdat men de pakkans gering
vindt. Het feit dat er zo veel mensen
bij betrokken zijn en het feit dat het
tot veel onbegrip leidt, maakt dat het
geen "miniprobleem" genoemd kan
worden. Als er een aantal onregelma–
tigheden zijn in de wetgeving of in de
beleving of uitvoering ervan, welke
onregelmatigheden op zichzelf
eenvoudig zijn te verhelpen, zelfs op
een zodanige wijze dat er sprake is
van deregulering, is het zeker van
belang om dat dan ook maar te doen
en kan dat zelfs als pure winst
worden beschouwd.

Er zijn geen cijfers bekend, maar er
zijn mogelijkerwijze honderdduizen–

den mensen in ons land die niet
weten dat zij belasting moeten
betalen en dat zij ook belasting
moeten betalen als zij het wagentje
van de buurman lenen waar wel
belasting op is betaaid Oe wet
schrijft voor dat men, als dat
wagentje getrokken wordt door een
andere auto, dus niet de auto van de
buurman, opnieuw naar het ont–
vangstkantoor moet om daarvoor
belasting te betalen.

Dat zijn toch anomalieën in de wet,
dat is zo vreemd, het komt zo raar
over. Niemand weet het en niemand
handelt ernaar. Dan moet het toch
mogelijk zijn om zoiets uit de wet te
halen.

Op zichzelf is dit dus wellicht geen
grote zaak, maar ik ben van oordeel
dat er een aantal aspecten aan zijn
die maken dat de wetgever, als
dergelijke onregelmatigheden blijken
en als blijkt dat mensen er ook
problemen mee hebben, de situatie
in de praktijk dient te volgen. Daarbij
dient ook nog te worden bedacht dat
ten tijde van de inwerkingtreding van
de nieuwe Wet op de motorrijtuigen–
belasting in 1939 nog geen sprake
was van een heffing op kampeerwa–
gens. Het is er naderhand ingeslipt.
Die eenheidsfictie zat er in 1939 al
wel in, maar die is nooit bedoeld
geweest voor het fenomeen kam–
peeraanhangwagens.

Op zichzelf is het waar dat een
eigenaar van een grote caravan meer
betaalt dan iemand met een kleine
caravan. Dat was zo en dat blijft ook
in de nieuwe voorstellen zo. Ik denk
dat het niet juist is in de praktijk
parallellen te trekken van grote
caravan naar grote auto en van grote
auto naar dure brandstof.

Bovendien is er een ander
fenomeen. Zo'n 80% tot 90% van de
caravans zitten in slechts twee
prijscategorieën. De caravan van
1000 kg of zwaarder komt slechts
zelden voor. Van een bepaalde soort
blijken er bijvoorbeeld maar 15
exemplaren in ons land te zijn. Dat is
dus vrijwel niets vergeleken met de
honderdduizenden caravans in de
meest voorkomende gewichtsklasse,
de klasse tussen 600 en 800 kg
onbeladen gewicht. De vragen over
grotere caravans en grotere auto's
zijn dan ook niet zo relevant.
Bovendien wordt daarbij gemakkelijk
een vergissing gemaakt. Als er
sprake is van dieselauto's, gaat het
niet zozeer om mensen met veel
geld, maar gaat het juist heel vaak
om mensen die het gehele jaar door

voor hun werk de auto moeten
gebruiken en veel kilometers maken
en om die reden diesel of LPG rijden.
Maar dat heeft dan geen rechtstreek–
se relatie met hun inkomen. Dus die
kleine prijsverschillen die mogelijker–
wijs in de richting van inkomenspoli–
tlek vastgesteld zouden kunnen
worden, lijken naar mijn oordeel van
zeer ondergeschikt belang.

Ik heb nu beter dan bij de schrifte–
lijke voorbereiding begrepen wat de
heer Boorsma bedoeld heeft toen hij
sprak over het ombudsbureau en de
fractie. Nu die vraagstelling mij
intussen wel helder is, lijkt het mij
passend dat ruiterlijk toe te geven.
Natuurlijk besef ik ook dat je allemaal
individueel volksvertegenwoordiger
bent. Maar je functioneert in een
fractie. Die fractie mag gerust met
name genoemd worden: dat is de
CDA-fractie. Binnen die CDA-fractie
hebben wij bepaalde manieren om
met elkaar om te gaan. Wij hebben
ook bepaalde methodieken bedacht,
hoe wij problemen van inhoudelijke
aard en van procedure aard —
waarom het hier gaat - boven tafel
kunnen krijgen. Die problemen
kunnen in de politiek door de
individuele volksvertegenwoordigers
maar ook in het verband van een
fractie aan de orde worden gesteld.
Het is natuurlijk volstrekt helder dat
ik graag toegeef dat alleen het
initiatief als zodanig relevant is en
niet wat er in de omgeving toe heeft
geleid dat ik dit initiatief heb
genomen.

Hetzelfde wil ik zeggen als het gaat
om woorden als onbillijkheid en
onrechtvaardigheid. De heer Zoon
wees hierop. Het ligt een beetje in
mijn aard om heel makkelijk superla–
tieven en zware woorden te gebrui–
ken. In het inmiddels toch dikke
dossier ter zake van de behandeling
van deze wet kan men zien dat die
woorden voorkomen in de eerste
memorie van toelichting. Bij de
confrontatie met mensen die hierop
hebben gezinspeeld, heb ik die
woorden niet meer gebruikt. Het is
tot termen van onregelmatigheden,
anomaliën enzovoorts teruggebracht.
Ik vind het nog steeds wel de moeite
waard om het om dezelfde redenen
te doen. De argumentatie blijft
natuurlijk dezelfde.

Ik vind het aardig om in antwoord
op hetgeen de heer Zoon heeft
gezegd, enkele punten te noemen die
ik eigenlijk zelf vergaard heb. De
waarde daarvan mag men dus zelf
inschatten. Het gaat dan om degenen
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die om moeten gaan met deze
regelgeving. Ik heb het dan over de
mensen die bij de belastingdienst op
dit niveau werken. Men heeft
sowieso al moeite met het hele
heffingensysteem rond aanhangwa–
gens. Afgezien van de geringe
opbrengst zouden de volgende
nadelen te noemen zijn. Er wordt
over deze zaak een groot aantal
malen telefonisch en schriftelijk
informatie ingewonnen door de
belastmgbetaler Ik had bijna weer
"het publiek" gezegd' Er wordt
ongeveer 25.000 keer per jaar
informatie ingewonnen. In een
drukke periode, van april tot en met
juni, wordt men ongeveer 200 keer
per dag geconfronteerd met vragen
over iets waarvan eigenlijk eenieder
aangeeft dat het onbelangrijk is.
Maar er zijn wel jaar in jaar uit
mensen mee bezig die de vragen
moeten beantwoorden. Veel irritatie
ontstaat bij het publiek op de
ontvangstkantoren doordat men
wordt doorverwezen. Men moet bijna
altijd ergens anders zijn verplichtin–
gen voldoen, in ieder geval op een
andere plek dan waar men de
motorrijtuigenbelasting voldoet Je
moet je voorstellen dat voor de klant
de problemen van afstand, tijd,
parkeren enzovoorts een rol spelen
om uiteindelijk een heel klein bedrag
te betalen. De verhoogde tarieven
voor het trekkende voertuig die
eveneens op het aanhangwagentje
moeten worden toegepast, vinden in
de ogen van het publiek geen
genade. Dat wordt ronduit gezegd
door degenen aan het loket die
ermee geconfronteerd worden: het
blijft moeilijk, het kost heel veel
woorden en het wordt niet begrepen.
Een extra klacht is dat men op dit
punt te maken heeft met veel
ctiënten in de drukste periode van
het jaar. Uit de reacties van de
mensen die ermee bezig zijn, leid ik
af dat de heffing erg publiekonvrien–
delijk is en dat er van enige compli–
antie geen sprake is. Ik vind het
plezierig dat de heer Boorsma heeft
geïnformeerd bij de ANWB. Men
heeft zich ter dege in de zaken
verdiept bij onder andere de ANWB
en de Bovag. Bij veel mensen bestaat
het verlangen dat het eenvoudiger
wordt en dat men van heffing wordt
vrijgesteld als het gaat om de
kleinere aanhangwagen. Hoe je het
ook wendt of keert, het is raar als je
telkens moet uitleggen dat een
aanhangwagen geen motorrijtuig is
en dus niet rechtstreeks onder de

Wet op de motorrijtuigenbelasting
valt. De belasting over het motorrij–
tuig wordt vermeerderd met het
beurag dat voor de aanhangwagen
verschuldigd zou zijn als het een
motorrijtuig was, hetgeen niet het
geval is. De vermeerdering is
afhankelijk van het gewicht van de
aanhangwagen, de inrichting - die
is minder van belang gebleken — en
de brandstof voor het trekkende
voertuig. Dan heb je in eenvoudig
Nederlands verteld wat de bedoeling
is van de wet en hoe die uitgevoerd
moet worden. Als je dit echter aan de
gemiddelde Nederlander vertelt, kan
hij dat echt niet begrijpen.

Het vrijstellen van het betalen van
motorrijtuigenbelasting voor alle
kleine aanhangwagens tot 450 kg is
naar mijn oordeel vanuit de optiek
van naleving van de wet puur winst.
Die gedachte kwam bij mij op toen ik
mij realiseerde hoeveel van die kleine
aanhangwagentjes er zijn. Eenieder
heeft wel buren of kennissen die zo'n
wagentje hebben. Misschien moet u
wel eens een studerende dochter of
zoon verhuizen of misschien moet u
wel eens wat rommel wegbrengen.
Maar ook als dit niet het geval is, dan
kent u vast wel iemand die over zo'n
aanhangwagentje beschikt voor
dergelijk werk. Het gekke is, en dat
wist u misschien ook niet, dat als
men zo'n wagentje leent, men eerst
belasting moet gaan betalen, terwijl
men dan nog moet navragen op
welke plek u dat dan moet doen. Dat
soort dingen zijn dus in de wet
verweven en zo ingewikkeld is dus de
uitvoering ervan. Daarom is het naar
mijn mening belangrijk het voorge–
stelde te realiseren. Het gaat echt
heel veel mensen aan.

Voorzitter! Ik vind het zeer
aanvaardbaar dat wanneer er een
heldere lijst is, men het ook eens is
met het bedrag dat daaruit voort–
vloeit. Wanneer er alleen een lijstje is
waarop de gewichten staan vermeld,
biedt dat duidelijkheid. Heeft men
een caravan van 600 kg, dan kan
men op het lijstje precies zien wat de
kosten zijn. Dan zullen ook nog
nauwelijks vragen aan de orde zijn
die wij voorheen kenden. Ik geloof
niet dat een benzinerijder zozeer
merkt dat hij ƒ 15 meer betaalt
vergeleken bij een jaar terug en dat
de LPG-rijder er iets op vooruitging.
Ik verwacht dat men de vereenvoudi–
ging van belasting zeer snel aan–
vaardt. Ook geldt het feit, dat de
belastmg gemakkelijker en sneller
geïnd kan worden. Ik denk in dit

verband dus ook aan de uitvoering.
Daarover spreken wij nu niet, maar
met dit voorstel wordt de mogelijk–
heid geboden om op een andere
wijze, bijvoorbeeld bij aangifte, te
innen. Men kan dus beter aansluiten
bij de systematiek van andere
soorten wetgeving, waarbij ook de
registratie en dergelijke geregeld
worden. Op zichzelf is het op deze
manier veel gemakkelijker om tot een
systeem van heffing en controle te
komen. Eventueel kan men zelfs van
fotografische mogelijkheden gebruik
maken. Die kans wordt althans
geboden als men de systematiek op
deze manier vereenvoudigt en die
laat aansluiten bij al bestaande
wetgeving.

De belasting op auto's verandert
niet. De heer Zoon legt in zijn betoog
sterk de nadruk op het verschil
tussen de auto met caravan, waarbij
LPG/diesel wordt gebruikt en de auto
die benzine gebruikt. Er is geen
sprake van dat de belasting op de
auto verandert. Die blijft hetzelfde en
helemaal los daarvan kun je in
politiek en bestuurlijk opzicht
bepalen of het nuttig is om bijvoor–
beeld meer of minder op caravans te
gaan heffen. Stel dat men vindt dat
de accijns op benzine, LPG en diesel
moet veranderen dan wel stijgen —
ik pleit daar niet voor, maar het kan
- dan kun je tegelijkertijd bepalen
dat de opbrengst van degenen die
een caravan hebben en daarvoor
belasting betalen, ook moet worden
verhoogd. Dat kan gebeuren in
dezelfde verhouding. Er is echter
geen directe koppeling meertussen
de caravan en de auto. De fictie van
eenheid wordt nu dus doorbroken.

Er is verder gevraagd naar de
budgettaire gegevens. Die gegevens
zijn vrij beperkt. Deze beperking
heeft bij mij de schriftelijke voorbe–
reiding ook bemoeilijkt. Wij hebben
bijvoorbeeld geïnformeerd bij het
Bureau voor de statistiek en bij de
Dienst motorrijuigen. Overal beschikt
men echter over eenzijdige cijfers.
Men weet wat de verkoopcijfers zijn,
maar de rest weet men niet. Kortom,
nergens waren echt goede gegevens
beschikbaar met betrekking tot de
levenscyclus van aanhangwagens
aan de hand waarvan je heel goed
het budgettaire aspect zou kunnen
bepalen. Dat leidt er ook toe, dat ik in
de aanvang van een te laag tarief ben
uitgegaan. Wij hebben dan ook bij de
behandeling in de Tweede Kamer
voor aanpassing gezorgd. Toen werd
mij namelijk door het ministerie van
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Schartman

Financiën de uitkomst van een
steekproef van 30 mei vorig jaar
aangeleverd. Daaruit bleken de
aantallen en dergelijke wel.

Wanneer ik zeg "ongeveer", dan
realiseer ik mij dat op basis van die
steekproef van dat ene moment het
budgettair niet helemaal rondloopt.
Ik ben er echter ook van overtuigd —
dat wordt onderstreept door velen
die daarover hebben gesproken en
met wie ik contact heb gehad — dat
er toch veel perceptiekosten zijn in
verband met de ingewikkeldheid van
deze regelgeving. Kom je tot een
goede vereenvoudiging, dan zal ook
blijken dat de kosten die gemaakt
moeten worden een stuk lager
kunnen zijn. Niemand kan precies
beoordelen of dat rondloopt, maar
het is in ieder geval een belangrijke
dekking in het verschil dat bij een
precieze berekening nog te maken
valt. Tel je daarbij op dat de wet veel
simpeler wordt, dat het ook veel
zinvoller wordt om goede controle en
naleving te eisen en dat je de
belastingbetaler waarschijnlijk op een
andere wijze kunt benaderen,
bijvoorbeeld per acceptgiro, dan is
het heel goed mogelijk — ik reken
daar eigenhjk op — dat ook de
opbrengsten beduidend stijgen. Naar
mijn oordeel loopt het aardig rond.
Wij zullen bij een evaluatie kunnen
zien of dat ook het geval is.

De heer Zoon duidde op het
verschil met de commerciële
aanhangwagen. Dat is heel juist. Ik
wijs er echter op dat die verschillen
er op dit moment ook zijn. Er zijn
aparte tarieven voor commerciële
aanhangwagens. Die zijn ook
beduidend hoger, gemiddeld vier
keer zo hoog, dan de tarieven die
voor kampeermiddelen worden
gevraagd. Die vier keer hogere
bijdrage kan door diegene die een
aanhangwagen voor commerciële
doeleinden gebruikt uiteindelijk
teruggebracht worden tot een
precieze berekening over veertien
dagen per jaar. Als iemand zijn
wagen maar heel gering voor
commerciële doeleinden gebruikt,
dan kan hij precies aangeven: ik
gebruik de wagen in die veertien
dagen en misschien later nog eens in
die veertien dagen. Dan kan hij het
tarief uitsluitend voor die veertien
dagen voldoen. Dat geeft al aan dat
iemand die een commerciële wagen
heeft die hij vaak nodig heeft, die dus
een sterke band heeft met de auto,
inderdaad dat veel hogere bedrag
voldoet voor het hele jaar. Maar

diegene die zijn aanhangwagen
slechts een enkele keer verplaatst,
bijvoorbeeld omdat hij een vaste
standplaats heeft, kan dat beperken
tot een zeer korte periode Ik denk
dat dit een heei belangrijk punt is.

Ik vond het op zichzelf wel aardig
dat werd aangegeven dat er veel
belangrijkere zaken zijn. Dat wordt
door diegene die dit zegt geïllu–
streerd doordat in de toelichting op
dit wetsvoorstel de snackcar een
keer aan de orde komt. Dat heeft ook
in de Tweede Kamer een rol ge–
speeld. Dat geeft toch al aan dat je
het eigenlijk over wetgeving hebt die
niet van zo'n geweldige importantie
is. Wij hebben gisteren in de Tweede
Kamer een dag lang uitvoerig mogen
discussiëren met de minister van
Economische Zaken over een
bijzonder zwaar onderwerp, te weten
de sterkte/zwakte-analyse van de
Nederlandse economie en de
economie met open grenzen. Dat
gaat over de toekomst van Nederland
in Europa. Het verbaasde mij dat er
twee keer gesproken werd over het
vestigingsbesluit hondentoiletteerin–
richtingen. Het geeft aan dat je je
zelfs bij heel zware onderwerpen
kunt verliezen in een enkel detail, dat
meer ter illustratie wordt aange–
bracht dan dat het werkelijk de
hoofdzaak aangeeft. Het is geen
bewijs dat om die reden dit wets–
voorstel niet van zo grote waarde zou
zijn.

Voorzitter! Ik denk dat ik een groot
aantal vragen heb beantwoord. Ikwil
graag in tweede termijn horen of er
nog een enkele vraag is blijven
liggen, die ik dan vervolgens
meeneem. Verder ben ik u dankbaar
dat ik het wetsvoorstel hier heb
mogen toelichten.

D

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Mijnheer de voorzitter! Ik heb
waardering voor de activiteiten van
de initiatiefnemer, de heer Schart–
man, die geleid hebben tot de
indiening van het onderhavige
wetsvoorstel. De strekking ervan is
duidelijk. In de huidige tariefstelling
in de motorrijtuigenbelasting voor
caravans en kampeeraanhangwagens
is de belasting afhankelijk van zowel
de eigen massa van het voertuig als
de brandstof van het voertuig dat
trekt. Dat is conform de eenheidsge–
dachte. De heer Schartman wil die
gedachte doorbreken. Hij stelt voor
het nieuw in te voeren tarief voor

caravans en kampeeraanhangwagens
uitsluitend te laten bepalen door de
eigen massa van het voertuig. Voor
de belastingplichtige is het nu soms
moeilijk om te begrijpen waarin dat
verschil in fiscale behandeling zit.
Die moeilijkheid komt te vervailen als
het verschil komt te vervallen. Dat
lijkt mij een voordeel. Ik waardeer het
zeer dat de heer Schartman zich
heeft laten inspireren door de wens
tot eenvoud, iets wat ook de heer
Zoon in het licht gesteld heeft.

Het wetsvoorstel voorziet voorts in
een vrijstelling voor aanhangwagens
met een eigen massa van niet meer
dan 450 kg. Deze vrijstelling
correspondeert grotendeels met mijn
voornemen om in de nieuwe wet op
de motorrijtuigenbelasting, de
zogenaamde houderschapsbelasting,
ook een vrijstelling te doen opnemen
voor aanhangwagens met een
toegestane maximummassa, ook wel
genoemd het beladen gewicht, van
niet meer dan 750 kg. Dat komt
ongeveer overeen. Daarom stuit de
onderhavige vrijstelling bij mij niet op
bezwaren. De heer Boorsma
informeerde of deze vrijstelling het
loodje zal leggen bij de besprekingen
over de tussenbalans. Ik kan
natuurlijk geen voorspellingen doen
omtrent de uitkomst van de tussen–
balans, maar op dit ogenblik heb ik
geen aanwijzingen dat die vrijstelling
bij de tussenbalans betrokken zal
worden.

Ik noemde al even de houder–
schapsbelasting. Ik vind het jammer
dat het wetsvoorstel ter zake de
Staten-Generaal nog niet bereikt
heeft. Dat was tegen mijn verwach–
ting in. Op grond van de nauwe
samenhang van de houderschapsbe–
lasting met het voorstel voor de
nieuwe wegenverkeerswet wacht ik
de indiening van dat laatste voorstel
af, zodat indien nodig de tekst van
het voorstel inzake de houderschaps–
belasting nog aangepast kan worden
bij het voorstel inzake de nieuwe
wegenverkeerswet. Dat behoeft niet
te betekenen dat er vertraging zal
optreden bij de inwerkingtreding. Ik
ben nog steeds van oordeel dat de
houderschapsbelasting, mits het
nieuwe systeem van kentekenregi–
stratie dan operationeel is, op 1 juli
1992 zal kunnen ingaan. De heer
Zoon vroeg mij aan te geven hoe
groot de kans daarop was in
procenten. Ik schreef toen al op mijn
papier 90%. Dat heb ik vervolgens
weer doorgestreept. De situatie is
dat het ministerie van Verkeer en
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Van Amelsvoort

Waterstaat binnenkort het voorstel
voor de nieuwe wegenverkeerswet
verwachtte kunnen indienen. De
datum waarop dit tot wet verheven
wordt, wordt bepaald door de
snelheid van werken van de Tweede
Kamer en deze Kamer. Het lijkt mij
niet op mijn weg te liggen om daar
een schatting van te maken.

D
De heer Zoon (PvdA): Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de initiatiefnemer
en de staatssecretaris voor hun
reactie op mijn interventie. Ik begrijp
van de initiatiefnemer dat hij eerder
dan ik woorden als "onbillijk" en
"onrechtvaardig" gebruikt. Mis–
schien ben ik wat minder heftig van
natuur dan hij, maar het zou ook
kunnen komen doordat de Eerste
Kamer wat afstandelijker te werk
gaat dan de Tweede Kamer. Wij zijn
er namelijk aan gewend niet het
hoogste woord, maar wel het laatste
te hebben en dat scheelt wel eens in
de terminologie. Overigens is het niet
zo dat hij in latere stukken, zoals hij
daarnet beweerde, die woorden niet
meer heeft gebruikt In de nota naar
aanleidmg van het emdverslag op
bladzijde 3 bezigt hij die woorden
nog wel degelijk. Maar goed, dit
terzijde.

Het siert de initiatiefnemer dat hij
nu erkent dat de budgettaire
neutraliteit van zijn voorstel een
marge heeft. Ik ben het helemaal met
hem eens dat daar een marge in zit,
maar daar kunnen wij wel mee leven,
gezien de geringe bedragen waar het
in feite om gaat. De opmerkingen van
de intiatiefnemer over de caravan
versus de commerciële aanhangwa–
gen vond ik niet zo erg overtuigend.
Ik krijg namelijk de indruk dat zijn
opmerkingen er meer voor pleiten
om voor de commerciële aanhang–
wagen ook een eenheidstarief te
construeren. Het feit dat er thans ook
verschillen bestaan in de tarieven
voor brandstoffen, zegt op zichzelf
niet veel, want hij wil de verschillen
in de caravansector elimineren.
Waarom kunnen die verschillen dan
niet geëlimineerd worden voor de
commerciële aanhangwagens?

Mijnheer de voorzitter! Maar goed,
het wetsvoorstel houdt, zoals
gezegd, voor de kampeerwagens en
voor de vouwwagens een vereenvou–
diging in die tot vermindering van
fraude kan leiden. Dat waardeert mijn
fractie positief. Voor het overige is
het voorstel naar onze mening niet

van zo erg veel belang Aan de
andere kant kan het ook geen kwaad.
Uit de opmerkingen van de staatsse–
cretaris, die overigens niet in staat
was om een duidelijk percentage te
noemen, leid ik namelijk af dat dit
initiatiefvoorstel de totstandkoming
van de houderschapsbelasting niet
hindert. Het staat die invoering niet
in de weg. De fractie van de PvdA zal
dit initiatiefvoorstel dus wel kunnen
steunen.

Een bijkomende mini-overweging
is, dat wij het ombudsbureau van het
CDA, dat gemeend heeft deze
kwestie te moeten aandragen, niet
willen ontmoedigen. Misschien komt
het nog wel eens met iets dat
belangrijker is.

D
De heer Schartman: Mijnheer de
voorzitter! Ik heb er kennis van
genomen dat je met het woordge–
bruik in de Eerste Kamer iets
voorzichtiger om dient te gaan dan in
de Tweede Kamer, maar ik heb op
dat punt ook in de Tweede Kamer al
iets geleerd. De heer Zoon heeft
namelijk gelijk dat dit punt in de
gehele schriftelijke voorbereiding een
rol gespeeld heeft. Later heb ik mij
aangepast aan het woordgebruik van
collega's daar.

De heer Zoon constateert met mij
dat er budgettair een marge is. Daar
hoeft verder niets over gezegd te
worden. Dan kom ik bij het punt van
de caravan versus de commerciële
aanhangwagen. De heer Zoon vraagt
zich af waarom daarvoor geen
eenheidstarief gehanteerd kan
worden en loskoppeling kan gelden.
Op de eerste plaats zeg ik: "in der
Beschrankung zeigt sich der
Meister". De aangereikte bezwaren,
door belastingbetaler, ANWB en
Bovag ondersteund, gingen over
kampeerwagens. Er is een compleet
ander, eigen regime rond commer–
ciële aanhangwagens. Maar een
groot probleem is ook de relatie
tussen allerlei voertuigen en aan–
hangwagens voor commercieel
gebruik versus vrachtwagens en
daarbij behorende aanhangwagens.
Je hebt dan te maken met een heel
andere trits van vervoermiddelen met
geheel eigen regimes, die op elkaar
zijn afgestemd. Als je het daarover
hebt, heb je het over vele en over
andere zaken.

Met het nu aan de orde zijnde
probleem heeft het grote publiek, de
belastingbetalers, te maken. Men

kent vaak weinig achtergronden van
de belasting die men moet betalen
en men is ook niet uit op het
verkrijgen van een uitzonderingsposi–
tie ten aanzien van dit soort zaken.
Men kent allerlei aparte regelingen in
het regime ook niet zo goed. Het tot
stand brengen van een vereenvoudi–
ging op dat punt is naar mijn oordeel
zeer de moeite waard.

Het commerciële gebruik, met de
gecompliceerde situatie waarmee
men dan te maken krijgt - er kan
bijvoorbeeld heel fijnmazig betaald
worden - leek mij op zichzelf geen
terrein waarop ik mij gelijktijdig hoef
te bewegen. Het is ook niet vooraf
mijn bedoeling geweest om iets
specifieks te doen ten aanzien van
het doorbreken van de eenheidsfictie
of wat dan ook. Ik werd ermee
geconfronteerd. Wanneer de
uitkomst van een volgehouden
eenheidsfictie ook heel eenvoudig en
goed had kunnen zijn, had het
natuurlijk niet voor de hand gelegen
om die te verbreken. Ik wilde mijn
doel graag op een simpele en
eenvoudige wijze bereiken. Ik kwam
dle kwestie bi] de caravans als een
nogal zwaarwichtig punt tegen, maar
ik had niet de behoefte om een en
ander ook in de richting van de
commerciële voertuigen te doen. Ik
wacht met spanning af wat straks de
houderschapsbelasting nog gaat
brengen op dat punt. Voorlopig
hebben wij deze zaak, indien het
voorstel de instemming van uw
Kamer krijgt, op een nette wijze
geregeld.

De beraadslaging wordt gesloten.

Het wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.

Sluiting 14.55 uur.

D

Besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De voorzitter heeft na overleg met
het College van senioren besloten
om:

a. de openbare behandeling van de
volgende wetsvoorstellen te doen
plaatsvinden op 19 februari 1991:

Goedkeuring van de op 26
september 1986 te Wenen tot stand
gekomen Verdragen inzake vroegtij–
dige kennisgeving van een nucleair
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Besluiten en ingekomen stukken

ongeval en de verlening van bijstand
in het geval van een nucleair ongeval
of een calamiteit met radioactieve
stoffen (Trb. 1986, 125, 126, 164
en 165) (20247, R1336);

Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk V (Ministerie van
Buitenlandse Zaken) voor het jaar
1989 (Slotwet; derde wijziging)
(21699);

Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk X (Ministerie van
Defensie) voor het jaar 1989
(Slotwet; derde wijziging) (21705);

Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk X (Ministerie van
Defensie) voor het jaar 1990
(wijziging samenhangende met de
Najaarsnota; tweede wijziging)
(21914);

Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk V (Ministerie van
Buitenlandse Zaken) voor het jaar
1990 (wijziging samenhangende met
de Najaarsnota; tweede wijziging)
(21921);

b. het voorbereidend onderzoek door
de vaste Commissie voor binnenland–
se zaken en de Hoge Colleges van
Staat van het volgende wetsvoorstel
te doen plaatsvinden op 12 maart
1991:

Het stellen van regelen betreffende
de verstrekking van reisdocumenten
(Paspoortwet) (20393, R1343).

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

1. de volgende door de Tweede
Kamer der Staten-Generaal aangeno–
men voorstellen van (rijks)wet:

Regels met betrekking tot de
aanpassing van een aantal wetten die
bepalingen bevatten welke mede
betrekking hebben op de bescher–
ming van de bevolking, op de
noodwachten of de noodwachter
(19974);

Wijziging van de Wet arbeidsonge–
schiktheidsvoorziening militairen
(21845);

Goedkeuring van de Overeenkomst
tot oprichting van de Europese bank
voor wederopbouw en ontwikkeling
(21848, R1400);

Goedkeuring van de Overeenkomst
tussen het Koninkrijk der Nederlan–
den en de Internationale organisatie
voor migratie inzake de uitvoerende

werkzaamheden van de organisatie in
Nederland; 's-Gravenhage, 1 mei
1990 (21857).

Deze voorstellen van (rijks)wet zullen
worden gesteld in handen van de
desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:
een, van de minister van Buiten–

landse Zaken, ten geleide van het
door de Koninkrijksdelegatie
opgestelde verslag van de behande–
ling door het VN-Comité tegen
rassendiscriminatie;

een, van alsvoren, houdende
mededeling inzake de op 10 juli
1989 (2x), Sjanuari 1990 (2x), 19
februari 1990 (2x) en 17 april 1990
(2x) te Kairo tot stand gekomen
Administratieve akkoorden ter
uitvoering van de op 30 oktober
1976 te Kairo gesloten Overeen–
komst met Egypte inzake technische
samenwerking (Trb. 1990, 107);

een, van alsvoren, houdende
mededellng inzake de respectievelijk
op 12 februari en 30 maart 1990 te
Dar Es Salaam tot stand gekomen
Administratieve akkoorden ter
uitvoering van de op 27 april 1965 te
's-Gravenhage gesloten Overeen–
komst met Tanzania inzake techni–
sche samenwerking (Trb. 1990,
105);

een, van alsvoren, houdende
mededeling inzake de zeven op 3
augustus en 17 november 1989 (6x)
tot stand gekomen Administratieve
akkoorden ter uitvoering van de op
19 juli 1966 te Bogota gesloten
Overeenkomst met Colombia inzake
technische samenwerking (Trb.
1990,106);

een, van alsvoren, houdende
mededeling inzake de op 29 oktober,
9, 18 en 30 november, 14 en 26
december 1989, 28 januari, 26
maart en 20 mei 1990 te Sana'a
gesloten Administratieve akkoorden
ter uitvoering van de op 3 oktober
1978 te 's-Gravenhage gesloten
Overeenkomst met de Republiek
Jemen inzake technische samenwer–
king (Trb. 1990, 108);

een, van alsvoren, houdende
mededeling inzake de op 30
december 1988, 3 mei en 10
november 1989 te Jakarta tot stand
gekomen Administratieve akkoorden
ter uitvoering van de op 3 april 1964
te 's-Gravenhage gesloten Overeen–
komst met Indonesië inzake techni–
sche samenwerking (Trb. 1990,
104);

een, van de minister van Justitie,

ten geleide van een afschrift van zijn
brief d.d. 24 januari 1991 aan de
voorzitter van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, alsmede het
rapport "Gelijk in de Praktijk";

een, van de minister van Financiën,
inzake deelname in de emissie van
BNG ter handhaving van het relatieve
belang; mededeling ingevolge het
zesde lid van artikel 40 Comptabili–
teitswet 1976;

een, van de staatssecretaris van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
ten geleide van het jaarverslag 1989
Landbouwadviescommissie milieukri–
tische stoffen;

een, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, ten
geleide van het publikatieblad
"Zwangerschap en Arbeid".

De voorzitter stelt voor, deze
missives voor kennisgeving aan te
nemen. De bijlagen zijn nedergelegd
ter bibliotheek ter inzage voor de
leden;

3. de volgende missives:
een, van de eerste secretaris van

de Nationale assemblée van de
republiek van Nicaragua, de heer F.Z.
Rojas, houdende mededeling dat de
Nationale assemblée op 19 decem–
ber 1990 haar nieuwe statuut heeft
goedgekeurd;

een, van Nederland distributieland,
ten geleide van het rapport Intermo–
daal vervoer en concurrentiekracht,
"Meer en Beter";

een, van de Sociale verzekerings–
raad, ten geleide van de publikatie
"Het beroep op de Werkloosheids–
wet" met gegevens over het derde
kwartaal 1990;

een, van alsvoren, ten geleide van
een drietal adviezen.

De voorzitter stelt voor, deze
missives voor kennisgeving aan te
nemen. De bijlagen zijn nedergelegd
ter bibliotheek ter inzage voor de
leden;

4. de volgende gemeenschappelijke
beschikking:

een, van de voorzitters van de
beide Kamers der Staten-Generaal,
houdende aanwijzing van de heer mr.
H.E. Koning tot lid van de Raadge–
vende interparlementaire Benelux–
raad.

De voorzitter stelt voor, deze
beschikking voor kennisgeving aan te
nemen;
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5. de volgende geschriften:
een, van C.J. van der Wolf te

Heerlen, inzake de Nederlandse
wetgeving.
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissies voor
algemene zaken en Huis der Koningin
en voor justitie;

twee, met betrekking tot de
Golfcrisis.
Deze geschriften worden van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissies voor
buitenlandse zaken en voor defensie,

een, van Holtrop's kantoorboek–
handel BV te Joure, inzake de
Winkelsluitingswet.
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor
economische zaken.

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

Noot 1 (zie blz. 317)

Rapport van de Commissie tot
onderzoek van de geloofsbrief
van de heer W. T. de Boer

De Commissie, benoemd tot
onderzoek van de geloofsbrief van
de heer W. T. de Boer, heeft de eer
het volgende te rapporteren.
In de handen van de Commissie zijn
gesteld de volgende missives van de
voorzitter van het Centraal
Stembureau voor de verkiezing van
de leden van de Eerste Kamer der
Staten-Generaal:
a. een, ter voldoening aan het
bepaalde in artikel V 7, juncto artikel
N 24 der Kieswet, ten geleide van
een fotocopie van zijn besluit van 1
februari 1991 nr. KR 90/6/16,
waarbij de heer W. T. de Boer te
Zutphen wordt benoemd verklaard
tot lid van de Eerste Kamer der
Staten-Generaal, in de vacature
ontstaan door het ontslag van de
heer B. de Gaay Fortman te Ermelo.
b. een, ter voldoening aan het
bepaalde in artikel U 2, tweede lid,
der Kieswet, houdende mededeling
dat hij van de heer W. T. de Boer te
Zutphen, die bij zijn besluit 1 februari
1991 nr. KR 90/6/1 6A werd
benoemd verklaard tot lid van de
Eerste Kamer der Staten-Generaal,
bericht heeft ontvangen dat hij zijn
benoeming aanneemt.

Het benoemde lid heeft overgelegd:
a. de kennisgeving van de voorzitter
van het Centraal Stembureau dat hij
is benoemd;
b. een uittreksel uit het persoonsre–
gister;
c. een verklaring betreffende de
openbare betrekkingen welke hij
bekleedt.

Uit deze stukken blijkt dat het
benoemde lid de bij de wet gevor–
derde leeftijd heeft bereikt en dat hij
geen betrekking bekleedt welke
onverenigbaar is met het lidmaat–
schap van de Eerste Kamer der
Staten-Generaal.
De Commissie heeft derhalve de eer
voor te stellen de heer De Boer als
lid van de Kamer toe te laten.

De Commissie:
Mevrouw H. M. Gelderblom–
Lankhout
Mevrouw B. F. Bos-Beernink
De heer H. D. Tjeenk Willink

Rapport van de Commissie tot
onderzoek van de geloofsbrief
van de heer W. T. de Boer

Rapport ter voorlezing
De Commissie, welke de geloofsbrief
van het benoemde lid van de Kamer,
de heer W. T. de Boer, heeft onder–
zocht, heeft de eer te rapporteren,
dat de geloofsbrief en de daarbij,
ingevolge de Kieswet, overgelegde
bescheiden in orde zijn bevonden.

Het rapport van de Commissie is
nedergelegd ter griffie, ter inzage
voor de leden.

De Commissie adviseert de Kamer
om de heer W. T. de Boer als lid van
de Kamer toe te laten, nadat hij de
bij de Grondwet en het Statuut voor
het Koninkrijk voorgeschreven eden,
dan wel verklaring en beloften, zal
hebben afgelegd.

De Commissie:
Mevrouw H. M. Gelderblom–
Lankhout
Mevrouw B. F. Bos-Beernink
De heer H. D. Tjeenk Willink
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