
69ste vergadering Dinsdag 22 mei 1990

Aanvang 14.00 uur

Voorzitter: Deetman

Tegenwoordig zijn 122 leden, te
weten:

Aarts, Achttienribbe-Buijs, Aposto–
lou, Beckers-de Bruijn, Beijlen–
Geerts, Beinema, J.H. van den Berg,
Biesheuvel, Blaauw, Blauw, Boers–
Wijnberg, Bolkestein, Brinkman,
Brouwer, M.M. van der Burg,
Buurmeijer, Van de Camp, De Cloe,
Dees, Deetman, Dijkstal, Van Dis,
Doelman-Pel, Dolman, Eisma, Van
Erp, Van Es, Esselink, Feenstra,
Franssen, Frinking, Frissen, Van
Gelder, Gerritse, Ginjaar-Maas,
Groenman, Gualthérie van Weezel,
Haas-Berger, Van Heemskerck
Pillis-Duvekot, Van der Heijden,
Herfkens, Hillen, De Hoop Scheffer,
Van Houwelingen, Huibers, Huys,
Van lersel, Janmaat, Janmaat-Abee,
G. de Jong, M.D.Th.M. de Jong,
Jurgens, Kalsbeek-Jasperse, Kamp,
Koffeman, De Kok, Koning, De Korte,
Korthals, Korthals Altes, Krajenbrink,
Laning-Boersema, Lankhorst,
Lansink, Leerling, De Leeuw, Leijnse,
Lilipaly, Van der Linden, Linschoten,
Lonink, Mateman, Melkert, Middel,
Van Middelkoop, Van Mierlo, Moor,
Mulder-van Dam, Netelenbos,
Niessen, Van Nieuwenhoven, Nijland,
Van Noord, Nuis, Van Otterloo, De
Pree, Quint-Maagdenberg, Reitsma,
Van Rijn-Vellekoop, Roosen-van Pelt,
Rosenmöller, Ruigrok-Verreijt,
Schartman, Scheltema-de Nie,
Schimmel, Schoots, Smits, Swil–
dens-Rozendaal, Tegelaar-Boonac–
ker, E.G. Terpstra, G.H. Terpstra,
Tommel, Tuinstra, Van der Vaart,
Valk, Ter Veer, Te Veldhuis, Ver–
meend, Versnel-Schmitz, Verspaget,
Vliegenthart, Van der Vlies, Voorhoe–
ve, Vreugdenhil, Weisglas, Witte–
veen-Hevinga, Wolters, Wöltgens,

Ybema, Van Zijl, K. Zijlstra en M.
Zijlstra,

en de heren Van den Broek, minister
van Buitenlandse Zaken, Hirsch
Ballin, minister van Justitie, Ritzen,
minister van Onderwijs en Weten–
schappen, Andriessen, ministervan
Economische Zaken, Pronk, minister
voor Ontwikkelingssamenwerking,
mevrouw De Graaff-Nauta, staatsse–
cretaris van Binnenlandse Zaken, de
heren Van Amelsvoort, staatssecre–
taris van Financiën, Heerma,
staatssecretaris van Volkshuisves–
ting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, en mevrouw Ter Veld,
staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.

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

Vriens-Auerbach en Spieker, wegens
ziekte;

Stoffelen, wegens ziekte, ook
morgen;

Van Leijenhorst, Van Vlijmen,
Hennekam, De Visser, Castricum,
Van Gijzel, Van Traa, Vos, Hermans,
Bijleveld-Schouten, Koetje, Kohn–
stamm, Willems, Schutte, Hermes en
J.T. van den Berg, wegens verblijf
buitenslands, ook morgen;

Niessen, Lilipaly, Kalsbeek-Jasperse
en Beijlen-Geerts, wegens bezighe–
den elders, alleen voor de avondver–
gadering;

Soutendijk-van Appeldoorn en
Stemerdink, wegens bezigheden
elders.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

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

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter: Het Presidium heeft
met eenparigheid van stemmen
besloten, te stellen in handen van:

a. de vaste Commissie voor economi–
sche zaken:
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Wet Uitvoering Internationaal
Energieprogramma (21540);

b. de vaste Commissie voor sociale
zaken en werkgelegenheid:
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Wet van 24 april 1985, Stb. 230, en
de Invoeringswet stelselherziening
sociale zekerheid (21543).

Op verzoek van de PvdA-fractie,
benoem ik in de vaste Commissie
voor binnenlandse zaken het lid De
Visser tot plv. lid in plaats van het lid
Spieker.

Ik deel aan de Kamer mee, dat de
vaste Commissie voor defensie tot
haar voorzitter heeft gekozen het lid
Voorhoeve.

Bij het debat over de nota Sociale
vernieuwing (21455, nrs. 3 en 4)
zullen de volgende hoofdlijnen aan
de orde zijn:
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- algemeen politiek oordeel;
- bestuurlijke, juridische en financiële
inkadering van het beleid.

Hierbij stel ik de volgende maxi–
mum-spreektijden voor de eerste
termijn voor:
- 45 minuten voor de fracties van
CDA en PvdA;
- 30 minuten voor de VVD-fractie;
- 25 minuten voor de D66-fractie;
- 20 minuten voor de fractie van
Groen Links;
- 15 minuten voor de fracties van
SGPenGPV;
- 10 minuten voor de fracties van
RPFenCD.

Ik stel voor, aan de orde te stellen en
te behandelen morgen, direct bij het
begin van de vergadering:
- het voorstel van wet van de leden
Wiebenga en Te Veldhuis tot
wijziging van het voorstel van wet
van de leden Wiebenga en Te
Veldhuis tot wijziging van de
Provinciewet en de gemeentewet
houdende algemene regelen inzake
het opstellen van plannen en
beleidsverslagen door besturen van
provincies en gemeenten ten
behoeve van het Rijk (21467).

Ik stel voor, aan de orde te stellen en
de behandeling ervan toe te voegen
aan de agenda van volgende week:
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Wet op het basisonderwijs in
verband met de intrekking van de
zogenoemde vierjarigenmaatregel
alsmede in verband met zorgverbre–
ding (21489).

Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan de
heer Weisglas.

De heer Weisglas (VVD): Voorzitter!
"Les jeux sont faits" zal ongetwijfeld
hebben geklonken in het gesprek
tusssen de heer Attali en president
Mitterrand afgelopen zaterdag in
Parijs. Vierentwintig uur later, na een
op zichzelf te prijzen poging van de
Nederlandse ambtelijke delegatielei–
der om de in Parijs genomen feitelijke
beslissingen niet-geldig te doen
verklaren, erkende minister Van den
Broek, dat inderdaad de kaarten
waren geschud. Dat is overigens de
vertaling van "les jeux sont faits".
Niet omzien in wrok, zei minister Van
den Broek. Dat neemt niet weg, dat
Nederland dubbel heeft verloren. Een

kwestie van va banque, ofte wel:
daar ging de bank.

Geen Ruding en geen Amsterdam,
maar Attali en Londen. De fractie van
de VVD wil nu geen oordeel vellen
over de Nederlandse lobby-inspan–
ning, een afschuwelijk woord
overigens. Wij hebben de indruk, dat
het op één lijn brengen van kleinere
EG-landen wellicht wat eerder had
gekund.

Mijnheer de voorzitter! Via u vraag
ik aan de regering om aan de Kamer
een brief te zenden met daarin een
uitgebreid overzicht van alle activitei–
ten die de Nederlandse regering
heeft ondernomen vanaf het eerste
moment waarop er sprake was van
een Oost-Europabank tot op de dag
van vandaag alsmede van de reacties
daarop van andere landen en wellicht
van wijzigingen in die reacties tijdens
de rit. Als die brief er is, zullen wij
hetzij in de Kamer, hetzij in commis–
sieverband voorstellen doen om te
komen tot een bespreking. Ik denk
aan een wat uitgebreider overleg met
de minister van Buitenlandse Zaken,
niet alleen over de bank, maar ook
over de plaats van Nederland als een
van de kleinere landen in de EG en
over de gevolgen van het nu
gebeurde met de Oost-Europabank
voor het zo effectief mogelijk
benutten van die plaats.

De voorzitter: Ik zal het stenogram
van dit deel van de vergadering
doorgeleiden naar de minister van
Buitenlandse Zaken.

Mevrouw Verspaget (PvdA):
Voorzitter! De fractie van de PvdA
zou graag een brief ontvangen van
de minister van Buitenlandse Zaken
naar aanleiding van de recente
ontwikkelingen in Zuid-Afrika. Met
name vragen wij aan de minister van
Buitenlandse Zaken zijn appreciatie
van de reis van de Europese trojka
naar Zuid-Afrika in april jl. Wij willen
graag op de hoogte worden gesteld
van het stappenplan, zoals de
minister dat in het kader van de EPS
zal indienen.

Verder willen wij graag van de
ministervan Buitenlandse Zaken
horen wat zijn appreciatie is van de
uitspraken van de Europese leiders
naar aanleiding van het bezoek van
De Klerk aan verschillende Europese
landen. Wij stellen er prijs op die
brief zo vlug mogelijk te krijgen,
opdat een eventueel overleg met de
minister kan plaatsvinden, voordat hij

overleg voert met zijn collega's in de
Europese Raad van ministers eind
juni.

De heer Weisglas (VVD): Ik ga
graag akkoord met het verzoek van
de fractie van de PvdA.

Wil de minister zijn appreciatie, zijn
oordeel geven over het nut van de
bezoeken van president De Klerk aan
verschilende Westeuropese landen?
Wil hij in het licht van het nut van die
bezoeken nog eens aangeven, of hij
er nu eigenlijk spijt van heeft, dat
president De Klerk niet in Nederland
is geweest?

De heer Aarts (CDA): Voorzitter! Het
verzoek van mevrouw Verspaget zal
naar mijn mening een beperkt
karakter moeten hebben, want wij
zien nog een evaluatienota tegemoet
die in het regeerakkoord is overeen–
gekomen en in een later stadium van
dit jaar naar buiten zal komen. Ik
neem aan dat mevrouw Verspaget
mijn interpretatie zal delen dat het
het beste is, dat wij nu uitsluitend
een standpuntbepaling van de
minister krijgen voor de Europese
Raad van ministers van eind juni,
zodat wij van tevoren over die
standpuntbepaling kunnen spreken.
Het bilaterale beleid kan dan worden
behandeld in een nota die later
verschijnt, tenzij de minister meent
dat hij de hele nota binnen enkele
weken kan sturen. Dat lijkt mij wat te
snel. Om mevrouw Verspaget te
steunen lijkt het mij, dat wij het beste
een standpuntbepaling ter voorberei–
ding van de bijeenkomst van de
EG-Raad van ministers tegemoet
zouden kunnen zien.

De voorzitter Ik zal het stenogram
van dit deel van de vergadering
doorgeleiden naar de minister van
Buitenlandse Zaken.

Het woord is aan de heer Ybema.

De heer Ybema (D66): Voorzitter!
Afgelopen donderdag heeft de vaste
Commissie voor financiën besloten,
een mondeling overleg met de
staatssecretaris van Financiën te
houden, naar aanleiding van de
antwoorden van de staatssecretaris
op vragen van de collega's Vermeend
en Vreugdenhil over problemen bij de
belastingdienst. Dit mondeling
overleg is inmiddels vastgelegd en
wordt morgenochtend gehouden.

Direct nadat het mondeling overleg
door de vaste Commissie voor
financiën was afgesproken, ver–
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scheen een interview met de
staatssecretaris van Financiën in
NRC Handelsblad, met uitspraken
van de staatssecretaris over het
informeren van de Kamer over het
functioneren van de belastingdienst.
Mede gelet op die uitspraken van de
staatssecretaris vraagt mijn fractie,
bij het opstellen van de kameragenda
rekening te houden met een mogelij–
ke agendering van het verslag van
het mondeling overleg van de
vergadering van de commissie met
de staatssecretaris over het functio–
neren van de belastingdienst.

De voorzitter: Ik stel vast dat
niemand het woord wenst te voeren
over dit verzoek. Ik stel voor, morgen
over het verzoek te beslissen, direct
na de aanvang van de vergadering.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: De Kamer moet er
rekening mee houden dat indien
positief over het verzoek wordt
besloten, de interpellatie onmiddellijk
zal plaatsvinden...

De heer Van Mierlo (D66): De
bespreking van het verslag van het
mondeling overleg!

De voorzitter: Inderdaad! De
agenda van vandaag kan wellicht
zodanig snel worden afgewikkeld, dat
wij morgen alleen dit onderwerp te
behandelen hebben. Men moet er
dus rekening mee houden dat,
afhankelijk van het verloop van deze
dag, de behandeling morgen
onmiddellijk zal plaatsvinden.

De heer Melkert (PvdA): Als er een
verslag van een mondeling overleg
wordt geagendeerd voor de plenaire
vergadering ligt het toch voor de
hand, dat dit verslag ook even kan
worden bekeken en besproken? Het
ligt dan toch meer voor de hand het
eventueel de volgende week te
behandelen?

De voorzitter: Ik ben ingegaan op
het verzoek van de heer Ybema.
Niemand van de leden wenste
daarover het woord te voeren. Er zijn
twee typen verslagen: een schriftelijk
verslag en een mondeling verslag. Ik
ga ervan uit dat indien de Kamer zou
besluiten de behandeling morgen te
doen plaatsvinden er een mondeling
verslag wordt uitgebracht. Dat is dan
vermoedelijk de taak van de voorzit–
ter van de commissie.

De heer Melkert (PvdA): Voorzitter!
Ik reageerde op uw voorstel en niet
zozeer op het voorstel van de heer
Ybema, want dat vond ik een
aankondiging van iets wat zou
kunnen gebeuren en waarvan ik de
afloop met belangstelling afwachtte.
Uw voorstel is nu om het verslag
eventueel reeds morgen te behande–
len. Mij dunkt dat de normale
procedure is — en waarom zou die
niet gevolgd kunnen worden? - dat
als er bij de Kamer behoefte is om
het verslag van het mondeling
overleg te behandelen dat morgen
kan worden vastgesteld. Een
dergelijke behandeling zou in de loop
van de volgende week kunnen
volgen, zodat de fracties ook
gelegenheid hebben om zich te
beraden over het resultaat van het
mondeling overleg, respectievelijk de
door hen te volgen gedragslijn in het
debat in de plenaire vergadering.

De voorzitter Ik zie de heer Ybema
bij het uiten van uw gedachten "ja"
knikken. Dat betekent dus dat wij
morgen het debat niet zullen hebben.
Indien wij morgen bij de aanvang van
de vergadering een positief besluit
nemen, zal het debat op z'n vroegst
de volgende week plaatsvinden.

De heer Ybema (D66): Voorzitter! Ik
heb gevraagd om rekening te houden
met de mogelijkheid van agendering
van het verslag. Dat betekent dat het
verslag beschikbaar moet zijn. Als de
consequentie daarvan is dat het niet
voor morgenmiddag geagendeerd
kan worden, zij dat zo.

De voorzitter: Goed, dat betekent
dat wij zo mogelijk de volgende week
hierover praten.

Het woord is aan de heer Eisma.

De heer Eisma (D66): Voorzitter! De
vorige week, op 17 mei, heeft in
Straatsburg de inter-institutionele
voorbereidende conferentie plaatsge–
vonden met betrekking tot de
intergouvernementele conferenties.
Daaraan deden mee delegaties van
de Europese Commissie en het
Europees Parlement en een aantal
ministers van buitenlandse zaken. Via
u verzoek ik de minister van Buiten–
landse Zaken, ons een verslag over
deze bijeenkomst te doen toekomen
en daarbij aan te geven welke
ministers van buitenlandse zaken
aanwezig waren. Voorts verzoek ik de
minister van Buitenlandse Zaken in
het verslag de Nederlandse reacties

op te nemen op de voorstellen van
het Europees Parlement aldaar
gedaan.

Tevens verzoek ik u, de minister te
vragen, ons in dit verslag tevens te
informeren over de vervolgafspraken
die tijdens deze conferentie zijn
gemaakt.

De voorzitter Ik zal het stenogram
van dit deel van de vergadering
doorgeleiden naar de minister van
Buitenlandse Zaken.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de inkomstenbe–
lasting en de loonbelasting
(afschaffing aftrekbaarheid van
geldboeten) (20857)

(Zie vergadering van 10mei 1990.)

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat de heer Van der Vaart mij
heeft medegedeeld, dat hij zijn
amendement op stuk nr. 17 intrekt.

De aanhef van artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Van der Vaart/Vreug–
denhil (stuk nr. 15, II).

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

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Van der Vaart/Vreug–
denhil (stuk nr. 16, II).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D66, Groen Links, het CDA,
de SGP, het GPV en de RPF 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 op stuk nr.
16, onder III, voorkomende amende–
ment als aangenomen kan worden
beschouwd.

Onderdeel A, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van de gewijzig–
de amendementen-Van der Vaart/
Vreugdenhil (stukken nrs. 15, II, en
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16, II) wordt zonder stemming
aangenomen.

Onderdeel B wordt zonder stemming
aangenomen.

De voorzitter Als gevolg van het
aannemen van het gewijzigde
amendement-Van der Vaart/Vreug–
denhil (stuk nr. 16, III) is een
onderdeel C toegevoegd.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.

De artikelen III en V worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Van der Vaart/Vreug–
denhil (stuk nr. 15, I).

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

Over het identieke amendement–
Van der Vaart/Vreugdenhil (stuk nr.
16, I) behoeft niet meer te worden
gestemd.

De beweegreden, zoals deze is
gewijzigd door de aanneming van het
gewijzigde amendement-Van der
Vaart/Vreugdenhil (stuk nr. 15, I),
wordt zonder stemming aangeno–
men.

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
over vier moties, ingediend in UCV
32 van 7 mei 1990 over het
Sportbeleid, te weten:
- de motie-Dees c.s. over een
verdere verhoging van de vrijstel–
lingsgrens in de vrijwilligersregeling
(21300-XVI, nr. 100);
- de motie-Eisma over randvoorwaar–
den bij de introductie van de
instantloterij (21300-XVI, nr. 101);
- de gewijzigde motie-Eisma/Dees
over reallocatie van extra middelen
voor de topsport (21300-XVI, nr.
104);

- de motie-Van Middelkoop houden–
de het verzoek om af te zien van het
oprichten van een fonds voor de
topsport (21300-XVI,nr. 103).

(Zie vergadering van 15 mei 1990.)

De voorzitter De heer Eisma heeft
mij verzocht, zijn motie op stuk nr.
101 van de agenda af te voeren. Ik
stel voor, aan dit verzoek te voldoen.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Dees c.s.
(21300-XVI, nr. 100).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de SGP, het GPV, de RPF,
D66, Groen Links 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 gewijzigde
motie-Eisma/Dees (21300-XVI, nr.
104).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66, de Centrumdemocraten en de
VVD voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is verwor–
pen.

In stemming komt de motie-Van
Middelkoop (21300-XVI, nr. 103).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het GPV, de RPF, de SGP en Groen
Links voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is verwor–
pen.

Ik stel voor, de brief 21300-XVI, nr.
97 voor kennisgeving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de eindstemming
over:

- het wetsvoorstel Herziening
van de Woningwet (20066) .

(Zie vergaderïng van 15 mei 1990.)

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

D

De heer De Korte (VVD): Mijnheer
de voorzitter! De behandeling in deze
Kamer van het wetsvoorstel Herzie–
ning van de Woningwet is voor de
fractie van de VVD zeer teleurstel–
lend verlopen. De uit een oogpunt
van deregulering in het oorspronkelij–
ke wetsontwerp gekozen centralisatie
van de bouwregelgeving is door de
aanneming van het amendement-Van
den Burg/Van Noord op artikel 122
naar de mening van de fractie van de
VVD volledig onderuitgehaald.
Hierdoor zal er nauwelijks meer
deregulering zijn, wat toch de
hoofdbedoeling was. Omdat het
wetsvoorstel nog wel enkele door
ons gewenste wijzigingen bevat,
zoals die van de fatale termijnen voor
verlening van een bouwvergunning,
helaas afgezwakt, en die van de
bouwregistratie in het kader van de
fraudebestrijding, zal de fractie van
de VVD desalniettemin haar steun
aan het wetsvoorstel niet onthouden,
onder het motto: beter een kwart ei
dan een lege dop. Wij voorspellen
dat wij over enkele jaren wederom
moeten dereguleren.

D

De voorzitter: Ik stel voor, de door
de regering voorgestelde wijzigingen
(stuk nr. 59) aan te brengen.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de inkomstenbe–
lasting (beperkte reparatie van
het regime inzake de winst uit
aanmerkelijk belang) (21033), en
over:
- de motie-Van der Vaart/Vreugden–
hil over verdergaande reparatie van
de regeling inzake winst uit aanmer–
kelijkbelang (21033, nr. 14).

(Zie vergadering van 15 mei 1990.)

In stemming komt het amendement–
Vreugdenhil/Van der Vaart (stuk nr.
9).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
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amendement met algemene stem–
men is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Vreugdenhil (stuk nr.
13, I).

Oe 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. 13 voorkomende amende–
ment als aangenomen kan worden
beschouwd.

In stemming komt het amendement–
Vreugdenhil/Van der Vaart (stuk nr.
10, 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. 10 voorkomende amende–
ment als aangenomen kan worden
beschouwd.

Artikel I, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van de amendemen–
ten-Vreugdenhil/Van der Vaart
(stukken nrs. 9 en 10, I en II) en van
de amendementen-Vreugdenhil
(stuk nr. 13, I en II), wordt zonder
stemming aangenomen.

Artikel II en de beweegreden worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

In stemming komt de motie-Van der
Vaart/Vreugdenhil (21033, nr. 14).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, Groen Links, D66, de
Centrumdemocraten, het CDA, de
SGP, het GPV en de RPF voor deze
motie hebben gestemd en die van de
fractie van de VVD ertegen, zodat zij
is aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Gemeentelijke herindeling
noordoostelijk en midden
Zuid-Holland (20886)

(Zie vergadering van 16 mei 1990.)

De voorzitter: Wij moeten het
afwachten, maar ik sluit niet uit dat
uiteindelijk blijkt dat één amende–
ment is aanvaard. In dat geval is er
geen reden om de eindstemming uit
te stellen. Bestaat er bezwaar tegen,
de eindstemming direct na de
stemming over de artikelen en de
beweegreden te doen plaatsvinden,
indien mijn veronderstelling juist is?

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Mijnheer de voorzitter! Mijn fractie
heeft erop gerekend dat de stem–
ming over dit wetsvoorstel volgende
week zal plaatsvinden. Ik zou u willen
vragen, dit zo te houden.

De voorzitter: Dan zal ik straks
voorstellen, volgende week dinsdag
over het wetsvoorstel te stemmen.

In stemming komt het amendement–
Van der Heijden (stuk nr. 14, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de SGP, de RPF, de PvdA,
Groen Links en de Centrumdemocra–
ten 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 de andere op
stuk nr. 14 voorkomende amende–
menten als aangenomen kunnen
worden beschouwd.

In stemming komt het amendement–
Franssen (stuk nr. 15,1).

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 de andere op
stuk nr. 15 voorkomende amende–
menten als verworpen kunnen
worden beschouwd.

In stemming komt het amendement–
Van den Berg (stuk nr. 17, I).

De voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SGP, de RPF 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 de andere op
stuk nr. 17 voorkomende amende–

menten als verworpen kunnen
worden beschouwd.

In stemming komt het amendement–
Van den Berg (stuk nr. 13, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SGP, het GPV, de RPF 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 de andere op
stuk nr. 13 voorkomende amende–
menten als verworpen kunnen
worden beschouwd.

In stemming komt het amendement–
Franssen (stuk nr. 16, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de SGP, 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 de andere op
stuk nr. 16 voorkomende amende–
menten als verworpen kunnen
worden beschouwd.

Artikel 1, eerste lid, zoals het is
gewijzigd door de aanneming van het
amendement-Van der Heijden (stuk
nr. 14, I), wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel 1, tweede lid, zoals het is
gewijzigd door de aanneming van de
amendementen-Van der Heijden
(stuk nr. 14, II t/m IX), wordt zonder
stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel 1 wordt zonder
stemming aangenomen.

Artikel 2, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van de amendemen–
ten-Van der Heijden (stuk nr. 14, X
en XI), wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel 3, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van de amendemen–
ten-Van der Heijden (stuk nr. 14, XII
en XIII), wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel 4, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendement–
Van der Heijden (stuk nr. 14, XIV),
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voorzitter

wordt zonder stemming aangeno–
men.

Artikel 5, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van de amendemen–
ten-Van der Heijden (stuk nr. 14, XV
en XVI), wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel 6, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendement–
Van der Heijden (stuk nr. 14, XVII),
wordt zonder stemming aangeno–
men.

Artikel 7, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendement–
Van der Heijden (stuk nr. 14, XVIII),
wordt zonder stemming aangeno–
men.

Artikel 8, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendement–
Van der Heijden (stuk nr. 14, XIX),
wordt zonder stemming aangeno–
men.

Artikel 10, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendement–
Van der Heijden (stuk nr. 14, XX),
wordt zonder stemming aangeno–
men.

Artikel 11, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendement–
Van der Heijden (stuk nr. 14, XXI),
wordt zonder stemming aangeno–
men.

Artikel 12 wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel 13, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendement–
Van der Heijden (stuk nr. 14, XXII),
wordt zonder stemming aangeno–
men.

Artikel 14, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendement–
Van der Heijden (stuk nr. 14, XXIII),
wordt zonder stemming aangeno–
men.

De voorzitter: Als gevolg van het
aannemen van het amendement-Van
der Heijden (stuk nr. 14, XXIV) is een
artikel 14a ingevoegd.

Artikel 15 en de beweegreden
worden zonder stemming aangeno–
men.

De voorzitter: Ik stel voor, volgende
week dinsdag over het wetsvoorstel
te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen
over twee moties, ingediend bij de
interpellatie-Willems over de
Binneniandse veiligheidsdienst,
te weten:
- de motie-Willems over infiltratie in
de vredesbeweging (21553, nr. 1);
- de motie-Willems over uitlokking
van strafbare feiten door een
infiltrant (21553, nr. 2).

(Zie vergadering van 17 mei 1990.)

In stemming komt de motie-Willems
(21553, nr. 1).

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-Willems
(21553, nr. 2).

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.

Aan de orde is de beantwoording
van vragen, gesteld overeenkomstig
artikel 121 van het Reglement van
orde door de leden Apostolou en
Quint-Maagdenberg aan de minister
voor Ontwikkelingssamenwerking,
over de besteding van ontwikke–
lingsgelden door de medef inan–
cieringsorganisatie ICCO in de
Filippijnen.

D

De heer Apostolou (PvdA) Mijnheer
de voorzitter! Afgelopen zaterdag is
in NRC Handelsblad een artikel
gepubliceerd onder de titel "Neder–
lands ontwikkelingsgeld voor
guerrilla's, De Filippijnse connectie".
Dit artikel, en met name het bij dit
artikel afgebeelde schema, legt
dusdanige verbanden tussen
verschillende zaken, dat er sterk
gesuggereerd wordt, dat de medefi–
nancieringsorganisatie ICCO, de
Interkerkelijke coördinatiecommissie
ontwikkelingsprojecten, te Zeist
direct of indirect het gewapende
verzet in de Filippijnen met Neder–

lands ontwikkelingsgeld heeft
gesteund. Het artikel roept vragen op
en mijn fractie wil graag van de
minister voor Ontwikkelingssamen–
werking antwoord op de volgende
vragen.

1. Hebt u kennis genomen van het
artikel over de door de medefinancie–
ringsorganisatie ICCO bestede
ontwikkelingsgelden aan organisaties
in de Filippijnen?

2. Beschikte de voormalige
minister voor Ontwikkeüngssamen–
werking al geruime tijd over het
evaluatierapport van de missie aan
de Filippijnen? Was hij tevens op de
hoogte van het rapport-Wolters?
Welke actie heeft hij toen onderno–
men?

3. Waarom is geen nader onder–
zoek ingesteld? Waarom is deze
Kamer hierover niet geïnformeerd?

4. Vindt u, dat de huidige afspra–
ken, neergelegd in de financierings–
regeling tussen uw ministerie en de
medefinancieringsorganisaties,
voldoende waarborgen bevatten om
dergelijke situaties, aannemend dat
de kranteberichten juist zijn, te
voorkomen? Zo neen, welke stappen
overweegt u in dezen te onderne–
men?

5. Bent u bereid de medefinancie–
ringsorganisaties te verzoeken, in het
kader van de "impact-studie" het
aspect van de keuze van de partner–
organisaties in de ontwikkelingslan–
den expliciet uit te werken?

6. Bent u bereid deze Kamer op
korte termijn over deze zaak uitvoerig
te informeren in een brief waarin u
uw standpunt ter zake uiteenzet en
tevens kenbaar maakt welke
eventuele gevolgen u hieraan
verbindt?

D

Minister Pronk: Voorzitter! Ik zal
vraag voor vraag beantwoorden.

Het antwoord op de eerste vraag is
bevestigend. Wij hebben kennis
genomen van het desbetreffende
artikel, over de verschijning waarvan
wij tevoren waren geïnformeerd.

Vraag 2: is het waar dat de
voormalige minister voor Ontwikke–
lingssamenwerking reeds geruime
tijd over het desbetreffende rapport
van de missie aan de Filippijnen
beschikte? Was hij tevens op de
hoogte van het rapport-Wolters?
Welke actie heeft hij toen onderno–
men? Voorzitter! Zoals ik vorige week
donderdag in het overleg met de
vaste Commissie voor ontwikkelings–
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Pronk

De heer Apostolou (PvdA)

samenwerking uiteeen heb gezet,
worden ieder jaar, naast de afzonder–
lijke projectevaluaties, vier program–
ma-evaluaties verricht. In augustus
1988, bijna twee jaar geleden, is ook
een evaluatiemissie naar de Filippij–
nen gestuurd. Die heeft de vier
partnerorganisaties van ICCO op de
Filippijnen bezocht en een evaluatie
verricht. Zoals de Kamer weet,
gebeurt die evaluatie volgens de
afgesproken methoden. De evaluatie–
commissies bestaan uit vertegen–
woordigers van de Nederlandse
overheid, de desbetreffende
medefinancieringsorganisaties hier
en de partnerorganisaties afkomstig
uit het desbetreffende land zelf. Het
is dus een tripartiete evaluatie. Eén
van de vier partnerorganisaties van
ICCO die hierbij in augustus 1988
betrokken waren, was de KMU, de
Kilusang Mayo Uno. Het rapport van
de desbetreffende missie is een
aantal maanden later officieel
uitgebracht. Het draagt de datum
februari 1989.

Inmiddels was op het departement
bekend geworden dat een van de
missieleden had besloten na twee
dagen uit de missie te stappen. Dat
was prof. Wolters. Hem is in oktober
1988 verzocht een gesprek te voeren
op het departement. Dat gesprek
heeft toen plaatsgevonden. In dat
gesprek is duidelijk geworden dat de
heer Wolters geen deel wenste uit te
maken van de missie op basis van

twijfels die hij had aan de opzet van
de missie en aan de intentie van
enkele leden van de missie. Hem is
toen verzocht, zijn eigen reactie op
het evaluatierapport dat in februari
1989 officieel aan het departement
was uitgebracht op papier te zetten.
Hij heeft desgevraagd zijn eigen
rapport uitgebracht in april 1989,
twee maanden later. Het desbetref–
fende rapport is toen op het departe–
ment met de betrokken ambtenaren
besproken, ook in aanwezigheid van
de Nederlandse ambassadeur in
Manilla, die in die tijd aanwezig was
in Den Haag. Die besprekingen
namen enige tijd. Voordat die
besprekingen werden afgerond, heeft
de medefinancieringsorganisatie
ICCO zelf besloten haar relaties op te
schorten met de KMU. De ICCO
heeft dat toen echter besloten - dat
is ook bekend — naar aanleiding van
een andere aangelegenheid, namelijk
een verklaring die de top van de
Filippijnse KMLJ in die tijd heeft
uitgegeven waarin veel begrip tot
uitdrukking werd gebracht voor het
optreden van de Chinese autoriteiten
tegen de studenten op het Plein van
de Hemelse Vrede.

Ik ben hiermee reeds ingegaan op
het begin van vraag 3, waarom geen
nader onderzoek is ingesteld. Uit
hetgeen ik heb uiteengezet, blijkt dat
er van het begin af aan, zodra ten
departemente bekend was dat er zich
moeilijkheden hadden voorgedaan in

de desbetreffende missie, een
onderzoek is ingesteld. Men is
uitgenodigd om te komen spreken.
Die gesprekken en de uitnodigingen
om nadere stukken op te stellen
hebben geruime tijd geduurd. Dat
onderzoek heeft toen niet tot
beslissingen inzake de relatie met de
KMU geleid, omdat de ICCO
zelfstandig besliste haar relatie met
de desbetreffende organisatie om die
andere reden op te schorten. De
ICCO heeft tijdens die gesprekken
ten departemente overigens
meegedeeld dat zij beschikte over
goedgekeurde onafhankelijke
accountantsverklaringen - dat past
in het model van de programmafi–
nanciering, waarvoor reeds in 1980
is gekozen — waarin stond dat de
gelden door de KMU slechts gebruikt
werden voor het doel waarvoor ze
bestemd waren. Dat waren educatie–
ve programma's van de KMU. De
KMU is een organisatie die zich in
het kader van de Filippijnse vakbewe–
ging bezighoudt met trainingspro–
gramma's ten behoeve van arbeiders
binnen afzonderlijke bedrijven op de
Filippijnen.

Het opschorten van de relatie
tussen de ICCO en de KMU in
mei/juni 1989 heeft er vanzelfspre–
kend toe geleid dat er sedert die
datum geen nieuwe activiteiten via
de ICCO door de KMU zijn gestart,
gefinancierd uit Nederlandse
medefinancieringsgelden.

Naar aanleiding van het tweede
deel van vraag 3, namelijk waarom
de Kamer niet is geïnformeerd over
dat onderzoek, wijs ik erop dat het de
Kamer bekend is dat de vier pro–
gramma-evaluaties niet aan de
Kamer pleegden te worden toege–
stuurd. Er werd toen door de
regering dus geen uitzondering
gemaakt op een algemene regel. Het
gebeurde wel eens ad hoc, maar het
onderzoek was toen nog niet
afgesloten. Zoals ik al zei, besloot de
ICCO zelfstandig tot opschorting van
de relatie. Dat betekende dat de
gesprekken zouden doorgaan. De
ICCO wenste na die opschorting zelf
gesprekken te voeren over de KMU
inzake een eventueel hervatten van
de relatie. De regering wenste dat op
dat moment af te wachten.

Vorige week heb ik met de vaste
Commissie voor ontwikkelingssa–
menwerking een mondeling overleg
gehad inzake de jaarverslagen van de
medefinancieringsorganisaties over
het jaar 1988. Dat is dus het jaar
waarin de desbetreffende evaluatie is
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uitgevoerd. Ik heb toen aan de
commissie mijn beslissing meege–
deeld, dat de vier programma-evalu–
aties voortaan jaarlijks aan de Kamer
worden toegestuurd.

Vervolgens kom ik op vraag 4.
Daarbij ga ik in op de relatie tussen
het departement, de desbetreffende
medefinancieringsorganisatie en de
counterpart-organisaties in de
ontwikkelingslanden. De laatsten
worden uiteindelijk via het desbetref–
fende kanaal ondersteund in het
kader van het programmafinancie–
ringsmodel. Voor 1980 kenden wij
een projectenfinancieringsmodel,
waarbij project voor project werd
beoordeeld Voor de beslissmg kon
dus ook per project een toetsing van
de desbetreffende organisatie
plaatsvinden. Sedert 1980 is dat niet
meer het geval. Er zijn twee regelin–
gen om de procedure toch zo goed
mogelijkte doen verlopen. De ene
regeling is gebaseerd op de zoge–
naamde twijfelparagraaf, die de
Kamer bekend is. Dat is vorige week
nog aan de orde geweest in het
mondeling overleg. Op basis van de
regeling die tot stand is gekomen na
de in 1988 gehouden evaluatie van
de medefinancieringsregeling onder
leiding van de commissie-Rutten, is
beslist dat de regeling met betrek–
king tot de twijfelparagraaf zou
worden gehandhaafd. Die regeling
houdt in: "Medefinancieringsorgani–
saties hebben zich te doen onthou–
den van steunverlening aan activitei–
ten die ten doel hebben de politieke
onafhankelijkheid van een staat te
ondermijnen of een wettige regering
ten val te brengen met onwettige
middelen. Deze wettigheid respectie–
velijk onwettigheid zal niet uitsluitend
worden bepaald door de opvattingen
van de regering in het betrokken
land, doch getoetst worden aan
internationale standaarden."

Deze twijfelparagraaf is sedert hij
in 1980 in het leven werd geroepen,
voortdurend uitgangspunt geweest
van zeer goed overleg tussen het
departement en de medefinancie–
ringsorganisaties. Binnen het
departement is daarbij niet alleen de
desbetreffende directie die zich
bezighoudt met de hulpverlening via
de medefinancieringsorganisaties,
intensief betrokken. Dat geldt
namelijk ook voor de landendirecties
die zich bezighouden met de
hulpverlening aan de desbetreffende
landen, zoals de politieke landendi
recties van het Directoraat-generaal
politieke zaken. Zoals ik vorige week

aan de kamercommissie heb
meegedeeld, is naar onze opvatting
die twijfelparagraaf een belangrijk en
onmisbaar onderdeel van de totale
relaties in het kader van de ontwikke–
lingssamenwerking, die dient te
worden gehandhaafd. Hij heeft goed
gefunctioneerd.

Een volgend element van de
regeling, dat erop is gericht om
zoveel mogelijk waarborgen te
hebben om situaties zoals door de
vragensteller geformuleerd te
voorkomen, is gelegen in de accoun–
tantsverklaring. Zoals ik al zei,
beschikken de medefinancieringsor–
ganisaties over accountantsverklarin–
gen, die aangeven dat de desbetref–
fende middelen worden aangewend
voor de doeleinden waarvoor zij zijn
bestemd. Het is de Kamer bekend uit
het verslag, gemaakt naar aanleiding
van de regeling die onder leiding van
de heer Rutten in 1988 tot stand is
gekomen, dat er een protocol zal
komen waarbij de accountantsdien–
sten ten departemente en de
accountants van de afzonderlijke
medefinancieringsorganisaties zullen
zijn betrokken, om de desbetreffende
accountantsregels nader vast te
leggen. Ik heb vorige week al aan de
kamercommissie meegedeeld, dat
het desbetreffende protocol door de
accountantsdienst van het departe–
ment is opgesteld en al aan de
desbetreffende medefinancieringsor–
ganisaties was overgelegd. Wij zijn
op dit moment in afwachting van een
reactie.

Wij zijn zes a zeven maanden
geleden ten departemente begonnen
met het opzetten van een databank
van alle niet-gouvernementele
organisaties in alle ontwikkelingslan–
den waarmee via het medefinancie–
ringskanaal relaties zijn opgebouwd,
om zo goed mogelijk te kunnen
beschikken over volledige informatie
over afzonderlijke niet-gouvernemen–
tele organisaties in de desbetreffen–
de landen. Deze drie regelingen en
de twee aanscherpingen daarvan, die
ik net heb genoemd, worden door mij
beschouwd als stappen om de
afspraken die bestonden, nog
enigszins aan te scherpen, om te
komen tot zoveel mogelijk waarbor–
gen. Echter, ik moet daarbij natuurlijk
opmerken dat in het kader van het
programmafinancieringsmodel zelfs
een uitstekende toepassing van de
twijfelparagraaf en zelfs een
aangescherpte accountantscontrole
nooit een honderd procent garantie
kunnen geven. Wel kunnen die

maatregelen voorkomen dat nieuwe
activiteiten zullen worden onderno–
men. Inmiddels heeft het opschorten
van de relatie door ICCO met KMU in
december van het afgelopen jaar
geleid tot de beslissing van ICCO om
de relatie definitief af te breken. Er
vinden dus op dit moment helemaal
geen activiteiten, gefinancierd uit de
medefinanciering, meer plaats.

Het departement zelf heeft door
middel van specifieke missies
geprobeerd, nadere informatie te
krijgen nadat deze discussie had
plaatsgevonden over de counterparts
in de Filippijnen. Het is de Kamer
bekend dat er in november van het
vorig jaar een missie heeft plaatsge–
vonden, uitgevoerd door een
directeur-generaal van het departe–
ment, samen met de chef van de
Directie particuliere organisaties. Die
missie is mislukt, omdat de betrokke–
nen terecht kwamen in de destijds
gepleegde coup in Manilla, en zij hun
missie onverrichter zake moesten
afbreken. Momenteel wordt overwo–
gen, de desbetreffende missie alsnog
te doen plaatsvinden.

Ik kom toe aan vraag 5. Ik zal
daarover overleg voeren met de
MFO's. Dat gebeurt in het kader van
regelmatig overleg met hen. Ik mag
trouwens aannemen, dat zelfs zonder
dat ik dat verzoek tot hen richt, de
keuze van de counterpart-organisa–
ties in de desbetreffende landen een
belangrijk onderdeel vormt van de
evaluatie.

De laatste vraag luidt, of ik bereid
ben, de Kamer op korte termijn
uitvoerig over deze zaak te informe–
ren door middel van een brief waarin
ik mijn standpunt ter zake uiteenzet,
en of ik daarbij tevens kenbaar wil
maken welke eventuele gevolgen ik
hieraan verbind. Het antwoord
daarop is kort: "ja".

De voorzitter Het laatste is een
schoolvoorbeeld van hoe mondelinge
vragen kunnen worden beantwoord.

D

De heer Apostolou (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! Ik dank de minister
voor zijn zeer grondige antwoorden.
Ik constateer met voldoening, dat het
ministerie en de medefinancierings–
organisatie ICCO zeer zorgvuldig met
deze zaak zijn omgegaan. Er is ook
met accountantsrapporten gewerkt.
Deze zaak is dus op een heel goede
wijze bekeken. Ik constateer tevens,
dat de opschorting van de hulp aan
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Apostolou

KMU niet heeft plaatsgevonden op
grond van twijfels over de projecten
die deze medefinancieringsorganisa–
tie in de Filippijnen heeft uitgevoerd,
maar op andere gronden. Ik ben blij
met de toezeggingen van de
minister, zowel wat betreft het
contact over de impact-studie, als
wat betreft de brief aan deze Kamer.

Ik heb nog twee kleine aanvullende
vragen. De eerste betreft het
rapport-Wolters. Ik heb de ratio van
dit rapport niet helemaal begrepen.
Bewijst de heer Wolters in dit rapport
ondubbelzinnig, dat de vakbond KMU
geld heeft doorgespeeld naar het
gewapend verzet? Indien dat niet het
geval is, wat is dan de status van dit
rapport? Dan mijn tweede vraag. In
het artikel in NRC Handelsblad wordt
ook gesproken over een rapport van
de Filippijnse militaire inlichtingen–
dienst. Welke rol speelt dit rapport in
verband met deze zaak? Of speelt dit
rapport helemaal geen rol?

D

Minister Pronk: Voorzitter! Eerst een
opmerking vooraf over hetgeen de
heer Apostolou zei over het uiteinde–
lijk verbreken van de relatie tussen
KMU en ICCO, nadat deze eerst al
was opgeschort door ICCO. De
opschorting vond plaats naar
aanleiding van de reactie op de
Tsjernamin-verklaring van KMU. Het
verbreken van de relatie door ICCO

vond niet plaats op basis van die
verklaring, maar op basis van de
algemene twijfels van ICCO zelf over
de desbetreffende organisatie.

Ik ben dus niet alleen bereid de
Kamer te informeren over een en
ander, maar vooruitlopend daarop
ben ik ook bereid om het rapport–
Wolters reeds aan de Kamer te doen
toekomen. Het rapport is een reactie
op het evaluatierappport van de
missie, waar de heer Wolters zelf
verder geen deel van wenste uit te
maken. Ik heb het rapport zelf
grondig gelezen. Ik werd in novem–
ber verleden jaar, voorafgaande aan
de missie van de directeur-generaal
— deze missie is mislukt vanwege de
staatsgreep in Manilla — door de
heer Wolters geattendeerd op de
desbetreffende zaak. Ik heb het
rapport toen zelf opgevraagd en
gelezen. Ik vond het een uitstekend
rapport van een uitstekend, onbe–
vooroordeeld wetenschapper. Voor
zover ik mij herinner uit het desbe–
treffende rapport heeft de heer
Wolters toen niet vastgesteld, dat is
bewezen — dit is ook niet te bewijzen
— dat de bedragen besteed zouden
zijn, in tegenstelling tot hetgeen de
accountantsdients had verklaard, aan
andere doeleinden dan die waartoe
de bedragen waren bestemd. Ik heb
zoëven al gezegd dat er altijd twijfel
mogelijk is wanneer men wenst te
twijfelen. Men zou ook kunnen
twijfelen over de KMU. Op basis

Minister Pronk voor Ontwikkelingssamenwerking aan het woord. Naast hem minister Van
den Broek van Buiten/andse Zaken

daarvan is inderdaad de discussie
gestart die heeft geleid tot opschor–
ting van de relatie. De conclusies van
het rapport ga ik nu niet voorlezen.
Het lijkt mij het beste om het rapport
de Kamer te doen toekomen.

Voor zover ik weet, heeft de
rapportage van de Filippijnse
inlichtingendienst geen rol gespeeld
in de discussie die het vorig jaar ter
zake intern heeft plaatsgevonden. Ik
wil dat echter nog wel even nagaan
bij degenen die betrokken waren bij
de discussie toen. Het gaat dan om
de periode sedert de evaluatiemissie
in augustus 1988 tot het opschorten
van de relatie in mei 1989. Zodra ik
hierover meer weet, zal ik de Kamer
daarover schriftelijk informeren,
bijvoorbeeld bij gelegenheid van de
algemene informatie die ik zal
verstrekken naar aanleiding van
vraag 6.

D

De heer Van de Camp (CDA):
Mijnheer de voorzitter! De CDA-frac–
tie heeft ook met de nodige zorg
kennis genomen van de perspublika–
ties omtrent de hulpverlening via
ICCO aan KMU op de Filippijnen. Wij
zijn dan ook content met het feit dat
de relatie inmiddels verbroken is. De
gronden daarvoorzijn door de
minister voor Ontwikkelingssamen–
werking reeds beschreven. De vorige
week hebben wij mondeling overleg
gevoerd over de positie van de
medefinancieringsorganisaties. Toen
is ook heel nadrukkelijk de comple–
mentariteit van de organisaties in
relatie tot het Nederlandse beleid aan
de orde geweest. In aansluiting op
vraag 5 van de collega van de PvdA
vraag ik of de minister bereid is, de
eigenstandige verantwoordelijkheid
van de medefinancieringsorganisa–
ties ten aanzien van dit soort
hulpprojecten bij het onderzoek te
betrekken. Onze opvattting is dat die
eigenstandigheid niet altijd parallel
behoeft te lopen met het Nederland–
se beleid. Er is een duidelijke taak.
Echter, die eigen taak mag nooit
inhouden dat er uiteindelijk wordt
gekozen voor steun aan gewelddadig
verzet.

D

Minister Pronk: Voorzitter! Vorige
week tijdens het mondeling overleg
met de vaste Commissie voor
ontwikkelingssamenwerking hebben
wij ook al gesproken over de

Tweede Kamer Vragen
22mei 1990
TK69 69-3835



Pronk

eigenstandige verantwoordelijkheid.
De vertegenwoordiger van de
CDA-fractie heeft mij toen gevraagd
om in ieder geval de eigenstandige
verantwoordelijkheid intact te
houden en de desbetreffende
organisaties niet te zien als een soort
verlengstuk van het ambtelijk
apparaat. In het licht van die
discussie mag ik aannemen dat de
vraagstelling van de heer Van de
Camp niet andersom is bedoeld.
Uiteraard wens ik de eigenstandige
verantwoordelijkheid van de desbe–
treffende organisaties te blijven
respecteren in het kader van het
eenmaal gekozen programmafinan–
cieringsmodel, dat als zodanig
regelmatig wordt herbevestigd in de
Kamer. Dat neemt niet weg dat die
eigenstandige verantwoordelijkheid
grenzen heeft. De politieke grenzen
worden met name bepaald door de
twijfelparagraaf. De regels in het
kader van de aan te scherpen
accountantscontrole zijn de compta–
bele grenzen. Ik voeg er nog aan toe,
dat medefinancieringsorganisaties,
wanneer zij menen dat er in het kader
van de eigenstandige verantwoorde–
lijkheid contacten zouden moeten
kunnen worden opgebouwd met
andere counterpart-organisaties in
ontwikkelingslanden dan die welke er
bijvoorbeeld binnen de desbetreffen–
de grenzen geacht worden te zijn
door de Nederlandse regering, ook
over andere kanalen, financiële
middelen zouden kunnen beschikken.
De eigenstandige verantwoordelijk–
heid is op zichzelf een autonoom
gegeven binnen bepaalde grenzen
dat de mogelijkheden van de
medefinancieringsorganisaties, noch
die van de Nederlandse overheid
behoeft te beperken. De discussie
daarover blijf ik, via het desbetreffen–
de onderdeel van het ambtelijke
apparaat, voeren in de regelmatige
gesprekken met de medefinancie–
ringsorganisaties. Het kan verder ook
aan de orde komen in de discussie
naar aanleiding van de impact-studie
en wel als het gaat om de keuze van
de counterpart-organisaties in
ontwikkelingslanden.

Aan de orde is de beantwoording
van aanvullende vragen, gesteld
overeenkomstig artikel 121 van het
Reglement van orde door de leden
Weisglas en E.G. Terpstra aan de
minister voor Ontwikkelingssamen–
werking en van Buitenlandse Zaken,
over de besteding van ontwikke–

lingsgelden door de medef inan–
cieringsorganisatie ICCO in de
Filippijnen.

D

De heer Weisglas (VVD): Mijnheer
de voorzitter! De voldoening van de
Partij van de Arbeid over de gang van
zaken deelt de VVD-fractie voorals–
nog niet. Daarom wil ik nog een
aantal vragen stellen. De eerste
vraag is inmiddels beantwoord en die
sla ik daarom over.

2. Hoe reageren de ministers op de
mededeling van een ICCO-medewer–
ker in NRC Handelsblad dat het
mogelijk is dat geld via de Filippijnse
vakcentrale KMU bij het gewapend
verzet is terechtgekomen?

3. Hoe reageren de ministers op de
opmerking van de coördinator van de
"X min Y"-beweging: "Ik ben ervan
overtuigd dat geld van medefinancie–
ringsorganisaties bij groeperingen
die met het gewapend verzet
gelieerd zijn terechtkomt en via-via
komt het geld bij het gewapend
verzet zelf terecht." (Zie NRC
Handelsblad van 19 mei jl. en De
Telegraaf en Algemeen Dagblad van
21 mei jl.)

4. Welke concrete maatregelen zijn
in het verleden genomen teneinde te
trachten te voorkomen, dat Neder–
lands ontwikkelingsgeld terechtkomt
bij in de Filippijnen verboden
groeperingen en/of bij het gewapend
verzet?

5. Zijn de ministers bereid, thans
maatregelen te nemen, opdat
gegarandeerd kan worden — met
een streep onder "gegarandeerd" —
dat een dergelijke gang van zaken
vanaf heden niet meer mogelijk is?

6. Kan de ministervan Buitenland–
se Zaken zich herinneren, dat hij op
29 december 1987 op vragen
dezerzijds antwoordde, dat beschul–
digingen inzake betrokkenheid van
Nederlandse organisaties bij de
financiering van het gewapend verzet
in de Filippijnen bij gebrek aan bewijs
van de hand werden gewezen? (Zie
aanhangsel Handelingen nr. 232,
vergaderjaar 1987-1988.)

7. Is er in het licht van de nu aan
het licht gekomen nadere gegevens
aanleiding dat antwoord uit 1987 te
herzien?

D

Minister Pronk: Mijnheer de
voorzitter! Ik zal de vragen 2 tot en
met 4 beantwoorden.

Ik heb kennis genomen van de
mededeling van de ICCO-medewer–
ker in een artikel in NRC Handels–
blad, zoals geciteerd door de heer
Weisglas. Ik heb ook kennis geno–
men van het feit dat het bestuur van
de ICCO inmiddels een verklaring
heeft afgegeven, waarin het zich van
de verklaring van zijn medewerker,
zoals deze was geciteerd in NRC
Handelsblad, distantieert. De
verklaring van het bestuur van de
ICCO houdt onder meer de stelling in
dat er geen geld, noch van de
overheid, noch uit andere bronnen,
via de ICCO naar het gewapend
verzet in de Filippijnen is gegaan.
Mijn kanttekening daarbij is — want
die vraag kan dan ook gesteld
worden — dat men nooit een
garantie van honderd procent kan
geven. In die wetenschap heeft de
Kamer in 1980 gekozen voor het
programmafinancieringsmodel.

Verder is er altijd, in het kader van
iedere ontwikkelingsfinanciering, het
vraagstuk van de substitutie. Het
gaat er in het beleid dus alleen maar
om, de vertrouwensrelatie te
maximaliseren en de grenzen zo
scherp mogelijk in te stellen.
Daarvoor zijn maatregelen genomen.
Ik kom daar straks bij de beantwoor–
ding van vraag 4 op terug.

Ik zou de opmerking van de
eveneens in NRC Handelsblad
geciteerde coördinator van de "X
min Y"-beweging, gezien de
opmerking die ik heb gemaakt naar
aanleiding van het citaat van de
medewerker van de ICCO en de
verklaring van het bestuur van de
ICCO, voor rekening van de "X min
Y"-beweging willen laten.

Welke maatregelen zijn in het
verleden genomen teneinde te
trachten te voorkomen, dat Neder–
lands ontwikkelingsgeld terechtkomt
bij in de Filippijen verboden groepe–
ringen en/of bij het gewapend
verzet? Op deze vraag geef ik de
volgende antwoorden.

In de eerste plaats moet heel
duidelijk worden vastgesteld dat de
KMU als organisatie voor vakbonden
geen verboden organisatie in de
Filippijnen is. De Filippijnse regering
heeft deze organisatie niet verboden.
Dit feit is belangrijk bij het beant–
woorden van het tweede element,
namelijk de vraag welke maatregelen
in het verleden zijn genomen om te
trachten te voorkomen dat Neder–
lands ontwikkelingsgeld terechtkomt
bij het gewapend verzet. Op een
indirecte wijze wordt getracht dit te

Tweede Kamer Vragen
22 mei 1990
TK69 69-3836



Pronk

voorkomen. Ik heb daarover reeds
enige opmerkingen gemaakt in mijn
uitvoerige beantwoording van de
vragen van de heer Apostolou. Er is
naar aanleiding van de desbetreffen–
de gebeurtenis die door een kamerlid
voor de radio als een incident is
bestempeld, bewust actie onderno–
men. Verleden jaar november heb ik
mij meteen in de materie verdiept.
Naar mijn mening is door het
departement zeer adequaat gerea–
geerd, zodra kennis werd genomen
van de twijfels die waren gerezen in
de desbetreffende evaluatiemissie.

Dat heeft ertoe geleid, dat ik het
bestaande beleid op een aantal
punten heb aangescherpt. De
twijfelparagraaf blijft gehandhaafd.
De leden van de Kamer die verleden
week aanwezig waren zowel bij de
UCV over het landenbeleid als bij het
mondeling overleg met de vaste
Commissie voor ontwikkelingssa–
menwerking hebben mij tot tweemaal
toe eigener beweging horen zeggen,
dat ik het van beiang acht, in de
desbetreffende landen partnerorgani–
saties van medefinancieringsorgani–
saties inderdaad goed te toetsen op
hun democratische gehalte. Ik ben
overtuigd van die noodzaak omdat de
geloofwaardigheid van de Neder–
landse ontwikkelingssamenwerking
in het algemeen in het geding is. Dat
betekent dus onder meer: handha–
ving van de twijfelparagraaf. Deze
paragraaf dient op de juiste wijze te
worden gehanteerd in periodieke,
frequente gesprekken tussen
vertegenwoordigers van het departe–
ment en de medefinancieringsorgani–
satie.

Een tweede instrument is de
aangekondigde aanscherping van de
regels in het kader van het accoun–
tantsprotocol. Als derde noem ik de
eigenstandige beoordeling. Wij
hebben gesproken over de samen–
stelling van de missies. De missies in
het kader van de programmafinancie–
ring zijn tripartiet samengesteld:
vertegenwoordigers van de medefi–
nancieringsorganisaties, vertegen–
woordigers van de partnerorganisatie
in de ontwikkelingslanden en
vertegenwoordigers van het departe–
ment. Deze opzet van de evaluatie is
gebaseerd op wederzijds vertrouwen.
Ik ben van mening dat zodra zich een
bepaalde twijfel voordoet, wij niet
alleen het recht, maar ook de plicht
hebben om eigenstandig een zekere
toetsing bijvoorbeeld in het kader van
uit te sturen missies te doen
plaatsvinden.

Voorts noem ik de maatregel om te
komen tot een zo veel mogelijk up to
date zijnde databank van alle NGO's
in de betreffende organisaties. Ik
voeg daaraan toe dat ik momenteel
nadenk, niet naar aanleiding van dit
"incident", over eventuele andere
modaliteiten, zoals deze ook door
andere landen in het kader van de
medefinanciering worden toegepast.
Met ontwikkelingsorganisaties van
andere landen die dezelfde waarde
hechten aan medefinanciering via
particuliere medefinancieringsorgani–
saties wil ik daarover van gedachten
wisselen. Ik heb de indruk dat door
de Kamer jaar in jaar uit vertrouwen
is uitgesproken ter zake van de
medefinanciering.

De overige vragen waren gericht
aan collega Van den Broek.

D

Minister Van den Broek Voorzitter!
Na het voorgaande kan mijn ant–
woord kort zijn.

Het antwoord op vraag 5 luidt: ja.
Het antwoord op vraag 6 luidt als

volgt. De situatie van destijds stond
op zichzelf. Er waren onvoldoende
aanleiding en onvoldoende bewijs om
een beschuldiging te kunnen uiten
aan het adres van de organisaties als
door de vragensteller bedoeld. Wij
hebben toen weliswaar uitsluitend
gesproken over de rol van medefi–
nancieringsorganisaties. Nu er
nieuwe geruchten zijn over mogelijk
verkeerd doorsluizen van geld is er
natuurlijk altijd alle aanleiding,
daarnaar een onderzoek in te stellen.
De uitkomst van dat onderzoek zullen
wij graag aan de Kamer meedelen.

D

De heer Weisglas (VVD): Voorzitter!
Zouden de ministers een kwalificatie
willen geven van de totaliteit van het
in mijn ogen buitengewoon goed
gedocumenteerde artikel in NRC
Handelsblad van afgelopen zaterdag?

Geen honderd procent garantie,
zegt de minister voor Ontwikkelings–
samenwerking, maarwel maximale
garantie. Gelet op het artikel, spoor
ik de minister voor Ontwikkelingssa–
menwerking aan om verdere
concrete maatregelen te nemen om
te komen tot een betere garantie, dat
geen Nederlands belastinggeld
terechtkomt bij gewapend verzet,
waar ook ter wereld.

Voor rekening van de woordvoer–
der van de "X min Y"-beweging,

aldus de minister naar aanleiding van
vraag 3. Dat is buitengewoon
gemakkelijk. Het gaat om iemand die
de situatie ter plaatse buitengewoon
goed kent. Zijn eigen organisatie
geeft uit eigen fondsen openlijk geld
aan het gewapend verzet. Ik ben het
er niet mee eens, maar het is geen
belastinggeld. Zo iemand is toch wel
gekwalificeerd, lijkt mij. Hij zit als het
ware in het gewapend verzet, hij
komt ervoor uit. Die is toch wel
gekwalificeerd om een oordeel te
geven over datgene, wat er met
Nederlands belastinggeld gebeurt.

ICCO is uit de KMU gestapt om
geheel andere redenen: China. Dat is
toch een zijspoor? Anders zou ICCO
ertoch niet uitgegaan zijn? Hoe zit
het eigenlijk met de andere medefi–
nancieringsorganisaties in de
Filippijnen?

In het licht van de vragen gesteld
in 1987 en eerdere parlementarie
discussies over dit onderwerp menen
wij, dat de Kamer eerder op de
hoogte had moeten worden gebracht
van deze aangelegenheid.

Heeft de minister van Buitenlandse
Zaken van de Filippijnen recentelijk
nog over deze zaak, op welke wijze
dan ook, contact gezocht met de
Nederlandse minister van Buiten–
landse Zaken?

D

Minister Pronk: Mijnheer de
voorzitter! De eerste vraag was: Wat
is mijn oordeel over de kwaliteit van
het artikel in het NRC Handelsblad?
Hoge journalistieke kwaliteit,
uitstekende fact finding, een goed
artikel, zeer leesbaar, inhoudelijk
correct. Ik ben blij met een dergehjke
analyse van een onderdeel van het
Nederlands ontwikkelingsbeleid.

Mijnheer de voorzitter! ICCO is
eruit gestapt op basis van de
verklaring van de KMU met betrek–
king tot de gebeurtenissen in China
en de reactie van de Chinese
regering. ICCO heeft de beslissing
om er echt definitief uit te stappen
genomen op basis van twijfels
omtrent de relatie met KMU in haar
totaliteit. De aanvankelijke beslissing,
de opschorting betreffende, werd
genomen op basis van de China-ver–
klaring. De definitieve beslissing —
geen financiële relaties meer — werd
genomen op basis van de relatie met
KMU.

Mijnheer de voorzitter! De heer
Huindert is deskundig. "X min Y" is
een deskundige organisatie. Ik ben
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De heer Weisglas (VVD)

zelf tot 1971 voorzitter van "X min
Y" geweest. Ik ken de heer Huindert.
De "X min Y"-beweging is een
beweging die zich op een ander
terrein beweegt. Zij ontvangt geen
gelden vanuit de Nederlandse
overheid. De uitlating van de heer
Huinder wens ik voor zijn rekening te
laten. Wij zijn erop uit om te komen
tot een maximale garantie. Gelden
bestemd voor specifieke activiteiten
in ontwikkelingslanden, moeten daar
ook terechtkomen. De Kamer weet,
dat dit geldt voor de totale Neder–
landse hulpverlening. Zij heeft ook op
basis daarvan, in die wetenschap,
toch gekozen voor de introductie van
het programmafinancieringsmodel in
1980. Zij weet dat een honderd
procent waterdichte garantie nooit te
geven is. Zij spreekt de regering
echter terecht aan op een zo
waterdicht mogelijke garantie.

Mijnheer de voorzitter! Ik heb zelf
gesproken over de noodzaak om het
Nederlandse ontwikkelingsbeleid zo
geloofwaardig mogelijk te doen zijn.
Daarom heb ik, voorafgaande aan dit
overleg, eigener beweging, zoals ik
de vorige week aan de kamercom–
missie heb meegedeeld, een aantal
beslissingen genomen. Dat betreft
het doorgaan met de "twijfelpara–
graaf", het aanscherpen van de
accountantsverklaring, het zelfstan–
dig uitsturen van toetsingsmissies,
het opzetten van de desbetreffende
databank en het eigener beweging

aan de Kamer sturen van alle
programma-evaluaties. Die blijven
niet op het departement, maar
kunnen met de Kamer worden
besproken. Om tot dergelijke
aanscherpingen te komen was dit
incident, dat te betreuren is en zich
naar ik hoop niet zal herhalen, niet
nodig. De teneur van de opmerkin–
gen van de heer Weisglas was reeds
de vorige week door mij weergege–
ven in het overleg met de Kamer.

D

Minister Van den Broek: Voorzitter!
Ik herinner mij dat mijn Filippijnse
collega van buitenlandse zaken mij
nog recentelijk heeft aangesproken
op vermoedens over het doorsluizen
van geld naar verkeerde bestemmin–
gen door Nederlandse medefinancie–
ringsorganisaties. De afgelopen paar
jaren ben ik door de collega zowel
schriftelijk als mondeling een aantal
malen aangesproken over het
optreden van een niet geheel
onbekende groep in Utrecht en
mogelijke bijdragen van daaruit naar
het gewapend verzet.

Ik heb telkens en opnieuw, elke
keer als ik daarop werd aangespro–
ken, gevraagd of de collega mij van
nadere documenten en informatie
kon voorzien waarmee zijn vermoe–
dens respectievelijk beschuldigingen
zouden kunnen worden gestaafd. Die

heb ik nooit ontvangen. Ik kan dus
niets bevestigen en niets ontkennen.

Eén ding staat vast en dat heb ik
ook een– en andermaal tegen mijn
collega gezegd. Uit de aard der zaak
zou de Nederlandse regering in grote
verlegenheid zijn gebracht indien dit
werd bewezen, nog daar gelaten wat
wij eraan zouden kunnen doen, want
het gaat niet om een organisatie die
gelden van de overheid ontvangt. De
voormalige minister van Justitie zal
zich nog herinneren, dat ik ook een–
en andermaai heb gezegd dat
wanneer duidelijk zou worden dat
medewerkers van Nederlandse
organisaties zich buiten de kaders
van de Nederlandse rechtsorde
begaven en strafbare feiten pleegden
daarnaar zeker een onderzoek zou
worden ingesteld en dat passende
maatregelen zouden volgen.

D
Mevrouw Terpstra (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Ik heb in één minuut
nog een aantal vragen te stellen. De
eerste is, of de minister van Buiten–
landse Zaken op de hoogte was van
het rapport dat in ieder geval al vanaf
november bekend was bij minister
Pronk.

Mijn tweede vraag stel ik aan
minister Pronk. Hij zegt, natuurlijk
bereid te zijn om de Kamer te
informeren. Jazeker, maar daar
hebben wij dan een uitstekend,
inhoudelijk correct artikel van NRC
Handelsblad voor nodig! Verleden
week hebben wij tot twee keer toe
met elkaar gesproken. Bij de eerste
bespreking, die over de landenbeleids–
plannen, zijn de Filippijnen uitge–
breid aan de orde geweest. Het
tweede gesprek ging over de
medefinancieringsorganisaties en
hun jaarverslagen over 1988. Ook
daarbij is de buitenlandparagraaf, de
twijfelparagraaf, uitgebreid aan de
orde geweest. Pas nu dit rapport is
uitgelekt, ontvangt de Kamer deze
nadere informatie. Wat was de reden
voor de minister voor Ontwikkelings–
samenwerking om dit rapport, ja
zelfs de aanwezigheid ervan, aan de
Kamer te onthouden? Kan de
minister ons mededelen of er nog
meer geheime rapporten zijn op zijn
departement, opdat wij niet behoe–
ven te wachten op een nieuw
uitstekend artikel van NRC Handels–
blad?
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Van den Broek

D

Minister Van den Broek: Mijnheer
de voorzitter! Ik herinner mij niet, dit
rapport te hebben gezien, maar dat
zegt niet dat het mij niet ter kennis is
gebracht.

D

Minister Pronk: Mijnheer de
voorzitter! Ik heb niet gemeend om
de door mijn voorganger genomen
beslissing om het desbetreffende
rapport niet aan de Kamer te doen
toesturen, uit eigener beweging te
moeten wijzigen. Zoals ik verleden
week aan de kamercommissie heb
medegedeeld, heb ik besloten om in
de toekomst alle jaarlijks uit te
brengen studies over programma's,
financieringen en evaluaties uit
eigener beweging aan de Kamer te
doen toekomen. Er zijn dus geen
geheime rapporten. Het woord
"geheim" is dan ook niet correct. In
de toekomst zullen uit eigener
beweging alle rapporten aan de
Kamer worden toegestuurd. Zo zijn er
verzoeken van het departement aan
consultants en leden van missies om
iets op papier te zetten. Dat is dan
niet geheim, maar gewoon een
schriftelijke reactie op een verzoek
van het departement. Als de Kamer
daar niet uit eigener beweging door
het departement van op de hoogte is
gesteld, dan betekent dat nog niet
dat het een geheim rapport is.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Voorzitter! Ik neem
aan dat ik tijdens het vragenuur ook
iets aan u mag vragen. Het valt mij
op dat hier twee bewindslieden
aanwezig zijn en dat ik in twee series
vragen voor negen tiende deel
dezelfde antwoorden heb gehoord.
Dat vind ik eigenlijk wat inefficiënt. Ik
weet niet precies hoe dat komt, maar
ik ben wel van mening dat de Kamer
er een beetje op moet letten dat het
stellen van vragen maximaal effectief
wordt gemaakt. Eigenlijk snap ik niet
zo goed waarom in die minuut tijd
niet door een aantal VVD'ers
aanvullende vragen zijn gesteld. Dan
had het mij namelijk ook wat minder
tijd gekost. Deze gang van zaken vind
ik nauwelijks zinnig.

De voorzitter: Het staat de leden
van de Kamer vrij, mondelinge
vragen te stellen, die volgens een
nauwgezette procedure, neergelegd
in het Reglement van orde, worden

afgehandeld, uiteraard mits de
vragen elkaar niet overlappen.

Mevrouw Herfkens (PvdA): Dat was
dus het geval.

De voorzitter: Dat hangt van de
antwoorden af, die natuurlijk niet zijn
te voorzien.

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

van de Adviesraad voor het
wetenschaps– en technologiebe–
leid en opheffing van de Raad
van advies voor het weten–
schapsbeleid (Wet Adviesraad
voor het wetenschaps– en
technologiebeleid) (21096).

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D

De heer Van Gclder (PvdA):
Voorzitter! Is het wetsvoorstel geen
fluitje van een cent? Dat was de
eerste vraag van de woordvoerder
van de PvdA tijdens de behandeling
van het wetsontwerp Instelling van
een raad van advies voor het
wetenschapsbeleid. De heer Oele zei
toen, op 15 maart 1966: "Op het
eerste gezicht is het wetsontwerp
weinig belangrijk te achten. Men wil
zich bezinnen op de hoofdlijnen van
een overkoepelend en gecoördineerd
overheidsbeleid voor het weten–
schappelijk onderzoek en het
ontwikkelingswerk. Men heeft daarbij
behoefte aan ter zake kundige
gesprekspartners uit de sfeer van het
wetenschappelijk onderzoek en het
ontwikkelingswerk. Dat lijkt een
redelijk plan, dat geen aanleiding
biedt, hier veel drukte over te maken.
Het ligt, zo zou men zeggen, ver
buiten de sfeer van de landspolitiek."

Thans wordt het beleidsveld
waarover geadviseerd wordt,
verbreed. Het gaat niet langer alleen
om het wetenschapsbeleid, maar ook
om het technologiebeleid. De heer
Oele zei destijds dat er alle aanlei–
ding toe was, de oprichting van de
RAWB niet ongemerkt te laten
passeren. Ook ik vind het noodzake–
lijk, enige opmerkingen over de
nieuwe adviesraad te maken.

De RAWB zal de kwart eeuw niet
halen. Althans, ik verwacht niet dat
het nu nog een jaar zal duren,
voordat de nieuwe raad er is.
Intussen is het opvallend dat wij nog

steeds met dezelfde problemen
worstelen als in 1966 en er geen
adequate antwoorden op gevonden
hebben. Op het belangrijkste ervan
ga ik dieper in, te weten de relatie
tussen wetenschap, technologie en
de politiek.

Wetenschap en technologie blijken
van het grootste belang voor de
vooruitgang van ons land, niet alleen
in economisch opzicht. Hier doet zich
overigens het paradoxale verschijnsel
voor dat toeneming van research en
ontwikkeling niet zonder meer tot
een duidelijke stijging van de
arbeidsproduktiviteit of de produktie
leidt. Zoals gezegd, gaat het niet
alleen om bevordering van de groei
van de produktie. Op tal van andere
terreinen zijn onderzoek en ontwikke–
ling geboden om aan de behoeften
en mogelijkheden van ons land
invulling te geven.

Ook als het waar is dat nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van
wetenschap en technologie zich
veelal buiten de centrale overheid en
in de praktijk van de marktsector en
de onderzoekswereld aftekenen, is er
alle reden voor een politiek vastge–
steld, duidelijk kader voor een te
voeren wetenschaps– en technologie–
beleid. De redenen voor zo'n beleid
nemen alleen maar toe. Zij vloeien
voort uit de ontwikkelingen binnen de
wetenschap en technologie zelf. Wij
kunnen ons in een klein land zoals
het onze onmogelijk op alle terreinen
van wetenschappelijk en technolo–
gisch onderzoek actief betonen.
Daarvoor zijn de middelen te beperkt,
niet alleen in financieel opzicht.

Er dienen dus keuzes te worden
gedaan. Dit is recent nog nadrukkelijk
aan de orde geweest tijdens de
behandeling van de nota Zicht op een
nieuw onderzoekslandschap, kortom
over het wetenschapsbeleid in de
jaren negentig. De minister voor het
wetenschapsbeleid heeft het toen
uitdrukkelijk uitgesproken. Essentieel
is dat de keuzes uiteindelijk door de
politiek gedaan dienen te worden,
niet met het oogmerk, specifiek en
gedetailleerd in het onderzoeksveld
te interveniëren, maar om het kader
te scheppen voor het concreet te
voeren wetenschaps– en technologie–
beleid.

Ook is kennis nodig om nieuwe
problemen op te lossen. Het meest in
het oog springen de problemen die
samenhangen met het te voeren
milieubeleid, maar ook voor de
reïntegratie van WAO-gerechtigden
in het bedrijfsleven en het ontwikke–
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len van nieuwe vormen van onderwijs
is kennis noodzakelijk.

Verder moeten keuzes, als zij
eenmaal gedaan zijn, zo concreet
mogelijk worden uitgewerkt. Ik
bedoel dat er een samenhangend
wetenschaps–, technologie– en
bijvoorbeeld onderwijsbeleid gevoerd
dient te worden. Daaraan ontbreekt
het nog steeds te veel.

Ten slotte roepen de ontwikkelin–
gen binnen wetenschap en technolo–
gie steeds meer vragen op. Het
meest springen die in het oog in de
gezondheidszorg, de medische
technologie en allerlei aspecten van
biotechnologie, bijvoorbeeld
recombinant DNA-onderzoek.

Om al deze redenen is het
noodzakelijk, ons diepgaand te
bezinnen op de relatie tussen
wetenschap, technologie en politiek.
Ik maak deze opmerkingen, omdat de
geïntegreerde adviesraad weliswaar
een bijdrage aan deze prioriteiten–
stelling kan leveren, maar dit de
overheid vanzelfsprekend niet
ontslaat van het scheppen van een
helder kader voor het wetenschaps–
en technologiebeleid op hoofdlijnen
en het aangeven van de knelpunten
en de wijze waarop wij deze willen
aanpakken. Om dit element draait
het volgens mijn fractie en dat mag
wel eens duidelijker naar voren
komen. Ik hoop dat de regering in
ieder geval dit standpunt van mijn
fractie deelt.

Het is dus de taak van de regering,
deze politieke dimensie meer inhoud
te geven. Ik sluit mij hiervoor aan bij
de opmerking in de memorie van
toelichting dat ontwikkelingen die zijn
geschetst, de behoefte aan een
helder kader voor het wetenschaps–
en technologiebeleid op hoofdlijnen
vergroot. Hoe denkt de regering dit
in concreto uit te werken? Ik vraag
het zo nadrukkelijk, omdat het, nu wij
een nieuwe start willen maken met
de advisering over het te voeren
wetenschaps– en technologiebeleid,
niet alleen een kwestie kan zijn van
de integratie van de advisering op
twee te onderscheiden beleidsterrei–
nen, maar er ook een meerwaarde
ten opzichte van de oude situatie tot
stand moet komen. Kijk ik dan
vervolgens naar het wetsvoorstel,
dan komt de uitwerking van dit
thema lang niet in alle opzichten
goed uit de verf. In dit verband wil ik
verwijzen naar de achtergrond van
het wetsvoorstel, zoals geschetst in
de memorie van toelichting. Vanaf
het begin van jaren zestig zijn de

opvattingen over wetenschap en
technologie een aantal malen
veranderd. In de eerste fase lag de
nadruk op de wetenschapsontwikke–
ling zèlf. In de jaren zeventig
ontstond er een toenemende
belangstelling voor de doorwerking
van wetenschappelijke resultaten in
de maatschappij. Vanaf het einde van
de jaren zeventig brak het besef
door, dat technologische ontwikke–
ling bijdraagt aan het vergroten van
de economische groei. Vanuit dat
besef brak de Commissie voor de
uitbouw van technologiebeleid de
lans voor een aantal elementen van
het te voeren technologiebeleid.
Bovendien was er alles voor te
zeggen, de adviesfunctie voor
technologie– en wetenschapsbeleid
te integreren. Daarmee kan de
samenhang tussen de verschillende
stadia in het kennis– en integratietra–
ject vergroot en bewaakt worden.
Dat wil niet zeggen dat hetgeen ik
zojuist zei over die tweede fase —
het meer inpassen van wetenschap–
pelijke ontwikkelingen in hetgeen
voor de samenleving van belang is —
onder tafel hoort te verdwijnen. Ik
ben het met de ministers eens, dat er
niet altijd sprake dient te zijn of zelfs
kan zijn van een ethische paragraaf in
de adviezen, zoals gevraagd werd
door de RPF. Wel dient in advisering
acht geslagen te worden op de
behoeften en mogelijkheden van ons
land. Ik ga er ook van uit dat dit het
vertrekpunt van de regering is. Ik wil
graag meer duidelijkheid hebben
over de vraag, hoe de regering de
integratie van wetenschaps– en
technologiebeleid niet alleen wat de
advisering betreft wil doorvoeren,
maar die ook op een ruimer aantal
criteria wil laten slaan. Hetgeen mijn
fractie wenselijk acht, veronderstelt
méér dan wat er over de maatschap–
pelijke context van wetenschapsbe–
oefening en technologische ontwik–
keling op bladzijde 3 van de memorïe
van toelichting wordt opgemerkt. Er
is meer nodig dan eventuele
advisering over voorlichting en
bewustmaking van het maatschappe–
lijk belang van wetenschap en
technologie. Ook het omgekeerde
speelt een rol. Wat zijn de uitdagin–
gen en bedreigingen? Dit soort zaken
hoort integraal thuis in de advisering.
De regering kan dit versterken door
dergelijke elementen in de advie–
saanvragen mee te nemen. Ik vraag
dus, of ook de regering van mening
is dat zo'n geïntegreerde adviesaan–
vrage op meer doelstellingen moet

slaan dan uitsluitend op de relatie
wetenschap en technologie. Ik denk
daarbij met name aan de relatie met
de samenleving.

Zoals gezegd, kan het niet het de
adviescommissie zijn die het
benodigde heldere kader voor het
wetenschaps– en technologiebeleid
op hoofdlijnen vaststelt. Wel kan zij
op onderdelen een bijdrage daaraan
leveren. Daarom hecht mijn fractie
eraan dat het de eerst verantwoorde–
lijke ministers zijn die jaarlijks
aangeven, welke onderwerpen in
principe in het adviesprogramma
moeten worden opgenomen en dat
ook de Tweede Kamer daarover nog
opmerkingen kan maken. Voorts doet
de raad er in onze ogen verstandig
aan, zeer nadrukkelijk rekening te
houden met beleidsvoornemens
zoals verwoord in het wetenschaps–
budget en het beleidsoverzicht
technologie, zeker als die onderwerp
zijn geweest van een bredere
politieke discussie en daarmee het
politieke kader vormen voor het
wetenschaps– en technologiebeleid
op hoofdlijnen.

Al deze gedachten hebben de
fractie van de PvdA ertoe gebracht
nogal uitgebreid op de taakstelling
van de voorgestelde raad in te gaan.
Bij mijn fractie leefde de vrees dat
door de koppeling van de twee
adviestaken en door het tegelijkertijd
naar voren halen van het begrip
innovatietraject er een verlegging van
accenten zou optreden en daarmee
korte-termijnbelangen zouden gaan
overheersen. De regering heeft in de
memorie van antwoord nog eens
aangegeven, wat de specifieke
taakopdracht van de raad zal zijn: het
op hoofdlijnen adviseren. Daarbij
vindt een concentratie plaats op de
initiële fasen van het beleidsproces;
dus op probleemverkenning en
beleidsontwikkeling mede op basis
van gevoerd beleid. De door mijn
fractie gesignaleerde vrees is
daarmee in voldoende mate wegge–
nomen en dat zal zeker het geval zijn
als de regering zich kan vinden in het
bredere kader dat ik zojuist geschetst
heb en waarvoor overigens in de
stukken zo af en toe wel wat
handreikingen te vinden zijn. Zo viel
het bijvoorbeeld op, dat het begrip
kennistoepassing niet beperkt wordt
tot het meer technologisch, econo–
misch karakter van het innovatiebe–
grip maar tevens het gebruik in de
samenleving van de in alfa– en
gammawetenschappen gegenereer–
de kennis omvat.
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Doordat de vragen waarmee de
raad geconfronteerd wordt nogal
divers zijn en de zwaarte van de
adviestaken niet onderschat mag
worden, acht mijn fractie het een
goede zaak dat de regering heeft
voorgesteld het aantal leden van de
raad te verruimen tot minimaal negen
en maximaal twaalf. Bij de samen–
stelling van de raad dient men met
een aantal dimensies rekening te
houden. Het advieswerk staat of valt
met de samenstelling van die raad.
Dit brengt mij tot twee opmerkingen/
vragen.

In de eerste plaats is het van
doorslaggevend belang, dat de leden
de ingewikkelde wisselwerking
tussen wetenschap en technologie
en maatschappij kunnen doorzien en
daarbij een aifweging kunnen maken.
De eis die aldus geformuleerd is in
de memorie van toelichting wordt
door mijn fractie volledig onder–
steund.

In de tweede plaats vraagt mijn
fractie zich af of het niet goed is, in
het recruteringsgebied van leden van
de raad ook te kijken naar de
invalshoek van de werknemers. Zo
wordt gesteld, dat de afnemers van
produkten op het terrein van
wetenschap en technologie —
gewezen wordt op instellingen en
bedrijven — vertegenwoordigd
zouden dienen te zijn. Ik wil er de
aandacht voor vragen, dat dan niet
uitsluitend aan werkgevers gedacht
behoeft te worden, maar ook aan
werknemers of aan mensen uit die
kring. Zij zijn, hoe dan ook, de
dragers van de noodzakelijke
veranderingsprocessen in de
bedrijven. Ik wil hierop dus graag een
reactie van de regering.

Voorzitter! Ik rond af. De raad krijgt
een grote mate van vrijheid om de
eigen werkwijze te bepalen. Ik ga
ervan uit, dat dit een extra aanspo–
ring kan zijn om in het werk van deze
raad te participeren. Voor velen moet
dat ook een uitdaging zijn. Ik hoop
alleen, dat de eisen die ook in
praktische zin aan de potentiële
leden gesteld worden, zoals het
aantal dagdelen dat men ter
beschikking moet kunnen stellen,
geen belemmeringen opleveren.
Mocht dat zo zijn, dan hoop ik dat
snel aan de uitwerking van de
voorstellen begonnen kan worden.
Het adviesprogramma dat dan aan
deze Kamer zal worden gezonden,
mijns inziens een goede zaak, wacht
ik dan vervolgens met belangstelling
af.

D

Mevrouw Boers Wijnberg (CDA):
Voorzitter! De CDA-fractie heeft er
bij de schriftelijke voorbereiding geen
twijfel over laten bestaan, dat zij
voorstander is van de instelling van
de Adviesraad voor het weten–
schaps– en technologiebeleid. In het
technologiedebat, gehouden naar
aanleiding van het kabinetsstandpunt
over het rapport van de commissie–
Dekker, is van onze kant ook
aangedrongen op een snelle
totstandkoming van deze raad. Ik
hecht er wel aan, op dit moment nog
enkele opmerkingen te maken.

In de eerste plaats wil ik iets
zeggen over het algemene kader. Een
goede kennisinfrastructuur is van
groot belang voor de Nederlandse
samenleving. Het gaat daarbij om het
peil houden van kennis en kennisver–
werving, maar ook om het verbeteren
van het doorwerken van deze kennis
op alle terreinen van de samenleving.
In het rapport van de commissie–
Dekker spreekt men in dit verband
over het verbeteren van het kennis–
traject: het gehele proces vanaf het
fundamentele onderzoek tot en met
de toepassing van kennis in rendabe–
le produkten en diensten.

De CDA-fractie hecht er daarbij
aan, vast te stellen dat daarbij
uitsluitend concentratie op toepas–
baarheid van kennis in het bedrijfsle–
ven te beperkt is, hoe gunstig dat

ook is voor het financieel-economi–
sche draagvlak van ons land. In elke
samenleving zijn sociaal-culturele
ontwikkelingen van groot belang, ook
voor economische ontwikkelingen.
Bij de behandeling van het Weten–
schapsbudget 1990 en bij vele
andere gelegenheden hebben wij
namens de fractie in dit verband
gesteld, dat bijvoorbeeld fundamen–
tele kennis op het terrein van de
geesteswetenschappen essentieel is
om tot een evenwichtige ontwikke–
ling, ook op technologisch gebied, te
komen. Diep nadenken over normen
en waarden, over kansen en bedrei–
gingen van wetenschappelijke en
technologische ontwikkelingen is
naar de mening van mijn fractie een
voorwaarde voor een verantwoord
wetenschaps– en technologiebeleid
en voor verantwoorde beoefening
van wetenschap en toepassing van
technologie. Ook de daarbij aan de
orde zijnde ethische aspecten zullen
van meet af aan aan de orde moeten
komen en kunnen leiden tot het niet
entameren of niet voortzetten van
onderzoek.

De CDA-fractie is voorstander van
integrale advisering op het gebied
vart het wetenschaps– en technolo–
giebeleid. Beide coördinerende
ministers zijn penvoerders; het beleid
is kabinetsbeleid, voorbereid in de
onderraad voor wetenschaps– en
technologiebeleid onder voorzitter–
schap van de minister-president.

Mevrouw Boers-Wijnberg (CDA)
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Deze opzet, aangevuld met het
protocol van afstemming tussen de
departementen van Onderwijs en
Wetenchappen en van Economische
Zaken, moet borg staan voor een
evenwichtige aanpak. De RAWB
wordt opgeheven, maar materieel
zou je eerder kunnen spreken van
een proces waarbij de advisering van
de RAWB uitgegroeid is tot advise–
ring op het bredere terrein van de
kennisgeneratie en kennistoepassing.

De CDA-fractie vertrouwt erop, dat
in de AWT het gehele kennistraject
de vereiste aandacht krijgt, inclusief
de voorwaarden waarover hierboven
is gesproken en die ook zojuist door
de heer Van Gelder zijn besproken.
Het jaarlijkse adviesprogramma van
de AWT zal ook aan de Kamer
worden aangeboden, zodat wij elk
jaar de gelegenheid krijgen met de
ministers te spreken over de inhoud
daarvan. Dat is een goede zaak. De
CDA-fractie wil nu reeds stellen dat
advisering over een breder terrein
betekent dat het belang van elke
schakel in de kennisketen groot is.
De zwakte van een schakel is
beslissend voor het welslagen van
het totale beleid. Het gevaar dat het
wetenschapsbeleid, met name op die
gebieden die ver van marktgerichte
toepassing afliggen ofwel niet via de
markt tot verhoging van de kwaliteit
van onze samenleving leiden,
ondergesneeuwd raakt op grond van
de commerciële belangen van het
technologiebeleid, zal op deze wijze
gepareerd moeten worden.

Wetenschap en technologie; het
blijft mensenwerk. Natuurlijk moeten
de regels en procedures helder zijn.
Toch zal het ook wat deze raad
betreft aankomen op het aantrekken
van goede mensen, zowel vrouwen
als mannen. Bij de schriftelijke
voorbereiding is door mijn fractie al
gesteld dat het daarbij moet gaan om
deskundigen die in staat zijn over de
muren van hun eigen vakgebied te
kijken. De bij nota van wijziging
voorgestelde uitbreiding van het
aantal leden spreekt ons aan. Bij de
samenstelling van de raad moet ook
goed voeling worden gehouden met
ontwikkelingen in de relatief nieuwe
vakgebieden Dat vereist flexibiliteit,
die bereikt kan worden door het
gewijzigde artikel 21. De afstemming
met andere adviesorganen, zoals de
sectorraden, de Koninklijke academie
en de WRR, is op papier helder, maar
zal in de praktijk toch aandacht
blijven vragen. Ook hiervoor is de

toetsing van het jaarlijkse adviespro–
gramma een goed middel.

Bij de bemensing van het bureau
van de AWT met afbouw van het
secretariaat van de RAWB, waarbij
voor het personeel een voorrangsbe–
handeling geldt, zal naast vernieu–
wing een zekere continuïteit gewaar–
borgd dienen te zijn. Dit leidt in het
algemeen tot de vraag hoe de stand
van zaken is op het gebied van de
personele invulling van de AWT en
het secretariaat. Welke lijnen zijn op
dit gebied uitgezet? Daarbij wil ik
nogmaals aandacht vragen voor
deskundigheid op het gebied van de
informatie– en communicatietechno–
logie, omdat er naar mijn indruk in
adviserende lichamen richting
regering te weinig deskundigheid
aanwezig is op dit gebied

Het is duidelijk dat ontwikkelingen
op het gebied van wetenschap en
technologie zich afspelen in de
internationale context. Dat betreft
zowel de wetenschap en technologie
op zichzelf als de opinievorming en
de beslissingen die genomen moeten
worden op grond van goed aspecten–
onderzoek en fundamentele kennis
op het gebied van normen en
waarden. Oriëntatie op het buiten–
land zal in het wetenschapsbeleid en
in het technologiebeleid en daarmee
voor de Adviesraad voor weten–
schaps– en technologiebeleid
essentieel zijn. Europese onderzoeks–
programma's en technologische
samenwerking over de grenzen heen
vergen een alerte inzet van beide
coördinerende ministers om te
komen tot een ook voor de Neder–
landse samenleving waardevolle
participatie. Ook daar zal de AWT in
adviserende zin zijn bijdrage moeten
leveren.

Mijnheer de voorzitter! Ik wil
afsluiten met waarderende woorden
in de richting van de RAWB. Het
werk verricht door de voorzitter, de
leden en het secretariaat geeft daar
alle aanleiding toe. De adviezen van
deze raad hebben ook voor de
CDA-fractie een belangrijke rol
gespeeld bij de politieke stellingname
op het gebied van het wetenschaps–
beleid. Voor de nieuwe AWT is er de
taak om deze traditie op een breder
adviesterrein voort te zetten en
daarbij ook aandacht te besteden aan
de door mij in deze inbreng aangege–
ven aspecten van maatschappelijke
en ethische aard.

Bij de schriftelijke voorbereiding
heeft de CDA-fractie een lichte
voorkeur uitgesproken voor een

eerste evaluatie na een periode van
drie jaar. De beantwoording van de
minister konden wij best volgen op
dat gebied. Het is wel belangrijk om
vast te stellen dat het daarbij niet
alleen zal gaan om het functioneren
van de AWT zelf, maar ook om de
gehele beleidsmatige context. Wordt
de verkokering inderdaad doorbro–
ken? Dat zou door een onafhankelijk
orgaan of een onafhankelijke
commissie moeten gebeuren. Ikwil
dan ook besluiten met een suggestie.
Is dit niet iets voor een volgende
review van de OECD over het
Nederlandse wetenschaps– en
technologiebeleid?

D

Mevrouw Groenman (D66):
Voorzitter! Het wetsvoorstei dat de
instelling van een Adviesraad voor
het wetenschaps– en technologiebe–
leid regelt onder gelijktijdige
opheffing van de Raad van advies
voor het wetenschapsbeleid ziet er
simpel uit, maar versluiert een aantal
wezenlijke problemen. De doelstel–
ling zou je op het eerste gezicht
kunnen aanvaarden: het garanderen
van de eenheid van advisering over
het traject wetenschap en technolo–
gie. Zowel wetenschap als technolo–
gie heeft immers een grote invloed
op de ontwikkeling van de maat–
schappij. In 1966 — toen ook
Democraten 66 werd opgericht,
maar dat had er niks mee te maken
- werd de RAWB ingesteld. Toen
lag het accent op de wetenschaps–
ontwikkeling. In de jaren zeventig
ging het om de maatschappelijke
beïnvloeding van wetenschappelijke
ontwikkelingen: de afstemming van
onderzoek op de prioriteiten van de
samenleving. In 1982 werd de
minister van Economische Zaken
coördinator voor het technologiebe–
leid, omdat men — ook de Kamer —
toen van mening was dat technologi–
sche ontwikkelingen van groot
belang waren voor de economische
groei en de versterking van de
marktsector. Wetenschapsbeleid
bleef bij de minister van 0 en W,
technologiebeleid kwam dus bij de
minister van EZ.

Nu wordt voorgesteld, de advies–
functie voor beide terreinen te
integreren. Lost een dergelijke
integratie nu de spanning tussen
beide terreinen van overheidsbeleid
op? Op papier wel, maar in de
praktijk ook? De nieuwe adviesraad
zal onafhankelijk zijn. Dat is op
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zichzelf prima. Er zal een breed scala
van deskundigen in benoemd
worden: allemaal schapen met vijf
poten, die de ingewikkelde wissel–
werking tussen wetenschap,
technologie en maatschappij moeten
doorzien en afwegen. Bovendien
moeten zij actief zijn in de dagelijkse
praktijk, inzicht hebben in economi–
sche, politieke en bestuurlijke
verhoudingen, gevoel hebben voor
juridische en ethische vragen en over
adequate bestuurlijke kwaliteiten
beschikken. Allemaal prachtig! De
heer Van Gelder heeft er echter ook
naar gevraagd, waarop nu precies de
nadruk ligt. Als mensen al die dingen
in zich moeten verenigen, zijn er dan
criteria die zwaarder wegen dan
andere? Heeft de regering overigens
al een nieuwe voorzitter op het oog,
een voorzitter die de veronderstelde
harmonie in zich heeft tussen
enerzijds een fundamenteel weten–
schappelijke benadering en ander–
zijds een marktgericht denken?

Het instellen van de Adviesraad
voor het wetenschaps– en technolo–
giebeleid betekent dat de RAWB niet
voldeed en dat van de AWT een
meerwaarde wordt verwacht. Ook
andere fracties hebben daarop in de
stukken gewezen. De stukken lezend,
kan ik mij niet aan de indruk onttrek–
ken dat die meerwaarde volgens de
regering vooral ligt bij de adviestaak
die is gericht op de kennisoverdracht
en kennistoepassing, terwijl bij de
RAWB het accent op de kennisgene–
ratie lag. De RAWB wordt volgens de
regering te veel geïdentificeerd met
het veld van de wetenschapsbeoefe–
ning. Dat zou bij een verbreding van
de adviestaak van de RAWB een
nadeel kunnen zijn als het gaat om de
erkenning van adviezen over het
overheidsbeleid, gericht op het
vernieuwend vermogen in de
marktsector, dat in het technologie–
beleid een van de hoofdlijnen vormt.

De spanning in de adviestaak van
de nieuwe AWTtussen enerzijds
kennisgeneratie en anderzijds
kennisoverdracht en kennistoepas–
sing, waarbij de laatste vooral gericht
zijn op innovatie van de marktsector,
is in wezen de spanning tussen de
departementen van beide ministers
met wie wij vandaag spreken. Bij wie
moeten wij zijn als het gaat om de
afstemming van het onderzoek op de
prioriteiten van de samenleving? Wie
bepaalt trouwens deze prioriteiten? Is
fundamenteel milieu-onderzoek niet
een prioriteit? Wat gebeurt er als dat
niet op het advieswensenlijstje van

deze ministers voorkomt? Waarom
adviseert de AWT alleen aan deze
ministers en niet aan de regering?
Stel dat de AWT over milieu-onder–
zoek wil advlseren. Daarvoor moet hij
eerst toestemming vragen aan de
minister van EZ en 0 en W. Waarom
is dat het geval? Welke ruimte heeft
de AWT voor het adviseren over
lange-termijnvragen en strategische
onderwerpen? Hoe groot is met
andere woorden het risico dat de
markt van de korte termijn het
wetenschapsbeleid van de toekomst
bepaalt? De ministerraad heeft het
laatste woord. Er komt of er is een
protocol tussen de ministers van EZ
en 0 en W. Mag de Kamer dat
protocol ook hebben of is dat
geheim?

Prof. Van Bueren, tot vorig jaar
voorzitter van de RAWB, stelt in NRC
Handelsblad van 21 februari 1989
dat het wetenschapsbeleid in
Nederland vooral is gericht op het
bevorderen van de technologie en
dat is op zijn beurt weer gericht op
het bevorderen van de economie. Hij
noemt dat een marxistisch weten–
schapsbeleid. Hij stelt daartegenover
dat het wetenschapsbeleid zich ook
met sociale vraagstukken, zoals
milieu en gezondheid, zou moeten
bemoeien. Ik deel die mening. Ik ben
dus bang voor een te groot accent bij
de nieuwe AWT op het innovatietra–
ject.

Het vervelende is dat ik geen echt
alternatief heb voor het wetsvoorstel
dat wij nu bespreken. De Adviescom–
missie voor de uitbouw van het
technologiebeleid ging uit van een
termijn van drie tot vijf jaar, waarin
de organisatorische samenhang
tussen advisering over het weten–
schapsbeleid en advisering over het
technologiebeleid zou moeten
worden heroverwogen. Misschien is
het jammer dat nu tot een snelle
integratie is besloten. Er wordt nu in
de wet een evaluatiebepaling
opgenomen. Dat is tenminste iets, al
is de periode lang. Mij ontgaat de
ratio van die lange duur. Ik neem aan
dat bij die evaluatie ook de relatie
met bijvoorbeeld de Koninklijke
Nederlandse academie van weten–
schappen en de WRR aan de orde
komt. De regering doet het namelijk
wel voorkomen dat er best goede
taakafbakeningen te maken zijn,
maar dat moet in de praktijk nog
maar blijken.

Nog een paar laatste vragen. Wat
is de plaats van technology assess–
ment bij de AWT? Is het niet vreemd

dat landbouw geheel buiten het
adviesterrein van de AWT blijft,
hoewel dat niet met zoveel woorden
wordt gezegd?

Ten slotte een vraag over de plaats
van vestiging, die zeer belangrijk
wordt geacht. Is hier nog overleg
over met de coördinerend bewinds–
persoon voor het spreidingsbeleid
van de rijksdiensten?

Afsluitend merk ik op dat mijn
fractie niet echt gelukkig is met dit
wetsvoorstel. We vermoeden allerlei
competentieproblemen, niet in het
minsttussen "onze ministers" met
hun verschillende beleidsbelangen.

Ik moet mij, in verband met een
mondeling overleg met de staatsse–
cretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, voor het verdere
debat verontschuldigen, maar mijn
collega Tommel zal mij vervangen en
zo nodig adequaat reageren. Wij
hebben dus een taakverdeling binnen
de fractie (economische zaken en
wetenschapsbeleid) en wij stemmen
die zaken zo goed mogelijk op elkaar
af. U zult een en ander dus verder
van de heerTommel vernemen.

D

Minister Ritzen: Mijnheer de
voorzitter! Als coördinerend minister
voor het wetenschapsbeleid dank ik
de geachte afgevaardigden voor hun
steun voor en hun kanttekeningen bij
het wetsvoorstel tot regeling van de
Adviesraad voor het wetenschaps–
en technologiebeleid. Ik doe dat met
erg veel plezier. Als lid van de
commissie-Dekker ben ik betrokken
geweest bij het embryonale stadium
van deze raad en ik hoop mee te
mogen maken om ook aan de wieg te
kunnen staan van deze adviesraad.

De heer Van Gelder en mevrouw
Groenman stelden een vraag over de
algemene relatie tussen de AWT en
het wetenschapsbeleid. De AWT is
duidelijk een van de organen die
steun verlenen aan de verdere
ontwikkeling van ons wetenschaps–
en technologiebeleid. Ik herhaal nog
eens wat door de sprekers naar
voren is gebracht, namelijk dat de
ontwikkeling van wetenschap en
technologie voor ons land, dat verder
weinig andere natuurlijke hulpbron–
nen heeft, van wezenlijk belang is
voor de positie in zijn omgeving. De
overheid heeft daarvoor een
belangrijke verantwoordelijkheid, die
onder andere tot uitdrukking komt in
grote bedragen die via de rijksbegro–
ting ter beschikking worden gesteld
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voor het wetenschaps– en technolo–
giebeleid, in de orde van 5 mld. per
jaar. Maar daar eindigt die verant–
woordelijkheid van de overheid niet,
nee, de overheidsverantwoordelijkeid
gaat nadrukkelijk veel verder, zoals
ook benadrukt is in een aantal
betogen. Die verantwoordelijkheid
betreft ook de ethische aspecten van
het wetenschapsbeleid en externe
effecten, zoals effecten op het
milieu. Dan kan het gaan om
positieve externe effecten, waarbij
wetenschapsbeleid of het resultaat
daarvan in de vorm van nieuwe
kennis kan bijdragen aan de bevorde–
ring van een goede leefomgeving,
maar er is natuurlijk ook een
verantwoordelijkheid voor het
voorkomen van negatieve externe
effecten van technologie of weten–
schap, namelijk daar waar nieuwe
kennis of nieuwe technologische
vindingen zouden kunnen leiden tot
negatieve effecten op onze leefom–
geving.

De AWT is niet de enige organisa–
tie die actief is op het terrein van
advisering over wetenschaps– en
technologiebeleid. Juist waar het
meer specifieke elementen betreft,
zoals de ethische aspecten, zijn er
ook andere organisaties, zoals de
NOTA. Juist om het algemene beleid
goed te kunnen voeren, om de
overheidsverantwoordelijkheid goed
waar te kunnen maken, is het
belangrijk om een goede advisering
te hebben, om een goede toeleiding
te hebben van de kennis die in onze
samenleving bestaat over weten–
schapsbeleid en over het genereren
van nieuwe kennis en nieuwe
produktie-inzichten, die kunnen
worden toegepast in onze samenle–
ving vanuit wetenschapsconcepten.
Juist dle toeleiding vindt voor een
belangrijk gedeelte via de beoogde
AWT plaats.

De AWT-leden dienen dus in
eerste instantie goed op de hoogte te
zijn van wetenschappelijke ontwikke–
lingen. Zij dienen derhalve affiniteit te
hebben met de wetenschapsontwik–
keling, dus met het wetenschappelijk
bedrijf. Verder is zowel in de
memorie van toelichting als in de
memorie van antwoord al aangege–
ven, dat de AWT de overheid
adviseert, maar zich daarbij voortdu–
rend ook rekenschap dient te geven
van de beleidsvoornemens van de
overheid, zoals die worden geformu–
leerd in het wetenschapsbudget en in
het beleidsoverzicht technologie. Dat

laat overigens onverlet, dat er sprake
is van onafhankelijke advisering.

Ik wil vervolgens de vier kerndoe–
len van de AWT-advisering nog even
memoreren, vooral omdat dit de
kapstokken zijn voor de reacties op
een aantal gemaakte opmerkingen.
De AWT adviseert om te beginnen
over beleidsverkenningen. Wij
hebben in toenemende mate
behoefte aan dit onderwerp om met
behulp daarvan tot de andere zaken
te kunnen komen die van groot
belang zijn voor het wetenschapsbe–
leid. Ten dele hebben die overigens
al hun neerslag gevonden in de
wetenschapsbudgetten van de
afgelopen jaren en in de beleidsover–
zichten technologie. In de toekomst
zal dit in toenemende mate moeten
gebeuren. Het gaat daarbij met name
om een prioriteitenstelling vanuit
twee verschillende elementen. In de
eerste plaats gaat het daarbij om de
gewenste maatschappelijke ontwik–
kelingen. Dat zijn politieke prioritei–
ten. Tegelijkertijd moet dit gebeuren
vanuit een sterkte-zwakte-analyse.
Daarbij gaat het om de vraag wat
Nederland te bieden heeft. Waar is
Nederland goed in en waar is
Nederland minder goed in?

Dit hangt onmiddellijk samen met
een derde element, namelijk de
internationale aspecten. De heer Van
Gelder en mevrouw Boers hebben
hierover ook een aantal opmerkingen
gemaakt. Ik sluit mij daar volledig bij
aan. De internationale ontwikkeling
dwingt inderdaad tot het maken van
keuzen, maar er is nog een andere
invalshoek. In toenemende mate is er
voor de ontwikkeling van kennis
namelijk behoefte aan een redelijk
grote schaal van opereren. Dat
betekent, dat wij internationaal zullen
moeten samenwerken. Ook dit
brengt weer een keuzevraagstuk naar
voren. Wij kunnen namelijk niet
overal internationaal opereren. Dat
betekent weer, dat wij ons zullen
moeten beperken. Op dat punt zal de
AWT een belangrijke rol moeten
gaan spelen. De keuze zal dan
enerzijds moeten worden bepaald
door de politieke prioriteiten — wat
vinden wij zelf belangrijk? - maar
anderzijds ook door zaken waar wij
goed in zijn. Daarbij komt wederom
de sterkte-zwakte-analyse om de
hoek kijken. Ten slotte - dit is ook
wezenlijk — adviseert de AWT over
vraagstukken met betrekking tot de
kennisoverdracht. Ik kom daar straks
nog op terug.

Ik kan mij geheel vinden in de

opmerkingen van mevrouw Boers en
de heer Van Gelder waar het gaat om
het in den brede toepassen van
kennis. Bij technologiebeleid komt de
gedachte wel eens naar voren, dat de
kennistoepassing ter zake als het
ware wordt verengd tot produkten en
produktietechnologiën, die onmiddel–
lijk hun vertaling vinden in de markt.
Dit zou een onjuiste benadering zijn.
De benadering van een veel bredere
kennistoepassing is mijns inziens van
groot belang. Daarbij gaat het ook
om kennis die betrekking heeft op
bijvoorbeeld het onderwijsproduktie–
proces, de gezondheidszorg en het
stelsel van sociale zekerheid. Daar
verwees de heer Van Gelder naar. In
de memorie van toelichting is
daarom ook melding gemaakt van
kennistoepassing op het alfa– en het
gammaterrein.

Voorzitter: Van Dis

Minister Ritzen: Mijnheer de
voorzitter! Mevrouw Groenman en de
heer Van Gelder hebben een vraag
gesteld over de meerwaarde van de
AWTten opzichte van de RAWB. Er
was behoefte aan een uitbreiding van
de advisering ten opzichte van
hetgeen de RAWB sinds 1966 heeft
gedaan. Dat is duidelijk door de
commissie-Dekker geformuleerd. Op
dat moment deden zich twee
mogelijkheden voor. De eerste
mogelijkheid was om de advisering
gescheiden te houden. Dan had je
een advisering over het technologie–
traject en de kennistoepassing en
een advisering over het wetenschaps–
traject. Ik heb de discussies
daarover meegemaakt. Ik kan mij dus
heel goed voorstellen, dat mevrouw
Groenman niet helemaal gelukkig is
met de manier waarop de zaak er nu
uitziet, maar dat zij ook geen
alternatief heeft. Ik denk dat dit door
heel veel mensen als zodanig is
ervaren. Het zal niet altijd even
gemakkelijk zijn om te adviseren over
dat brede terrein. Het alternatief is
mijns inziens gevaarlijker en waar–
schijnlijk inefficiënter. Het zou
namelijk heel snel kunnen leiden tot
overlap, ook wat betreft competen–
ties. Ook zou het tot gevolg kunnen
hebben dat belangrijke taken blijven
liggen. Wij maken het onderscheid
tussen fundamentele kennis,
strategische kennis en toegepaste
kennis, maar als puntje bij paaltje
komt, weten wij niet precies waar wij
de cesuur zouden moeten aanbren–
gen. Het is moeilijk om in een
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instellingsbeschikking inzake een
technologieraad precies aan te geven
waar het werkterrein van deze raad
begint en waar het werkterrein
eindigt van de RAWB.

Mevrouw Boers-Wijnberg (CDA):
De minister is begonnen met te
zeggen dat hij lid is geweest van de
commissie-Dekker. Dat is een
aardige binnenkomer, die in dit
verband echter een beetje moeilijk is
te vatten. De commissie-Dekker
adviseerde namelijk om de trajecten
voorlopig gescheiden te houden en
pas later tot één adviesraad te
komen. Wij waren er van meet af aan
van overtuigd dat de trajecten niet
gescheiden moesten worden. Hoe
moet ik het standpunt dat de minister
nu probeert te verwoorden, rijmen
met het door de commissie-Dekker
uitgebrachte advies op dit punt?

Minister Ritzen: Ik probeer aan te
geven dat bij deze kwestie een groot
aantal overwegingen een rol spelen.
Ik kan mij de achtergrond van de
opmerking van mevrouw Groenman
ook goed voorstellen. Het gaat om
het zoeken naar de beste mogelijk–
heid om deze zaak geleidelijk aan
vorm te geven. Uitgangspunt daarbij
was en is de behoefte aan een
nadrukkelijke advisering over de
technologiekant. De commissie-Dek–
ker heeft na een heel lange discussie,
waarin allerlei alternatieven de revue
zijn gepasseerd, haar standpunt
geformuleerd. De inhoudelijke
benadering was dat er een gezamen–
lijke raad moest komen. Alleen was
er nog een strategisch aspect, te
weten het gezamenlijk optrekken. Ik
kan mij in die zin heel goed het
regeringsstandpunt voorstellen; als
je toch eenmaal naar dat gemeen–
schappelijk punt toewil, dan kun je
beter in een keer vanaf dat punt
beginnen. Overigens, gelet op de
termijn, zou er ook wat betreft de
door de commissie-Dekker beoogde
planning, nu al sprake zijn van een
gezamenlijke raad.

Er is dus wel degelijk een span–
ningsveld. Het zou onjuist zijn dit veld
te beschouwen als een probleem van
bureaucratisering of competentiever–
schillen tussen ministeries. Ik sluit
mij aan bij de opmerking van de heer
Van Gelder dat de criteria voor de
advisering niet te eng beperkt
moeten zijn tot de economische
ontwikkeling, in de zin van groei van
produktie of produktiviteit. Er zitten
ook ethische kanten aan. Bovendien

zijn er nog de externe effecten van
kennisontwikkeling en kennistoepas–
sing die behoren te worden betrok–
ken bij de advisering door de raad.

De heer Van Gelder heeft een
vraag gesteld omtrent de samenstel–
ling van de raad, in het bijzonder de
vertegenwoordiglng van verschillen–
de geledingen van de samenleving. Ik
denk dat het onjuist zou zijn om op
welke wijze dan ook vertegenwoordi–
gers in de raad te hebben. Tegelijker–
tijd lijkt het mij wel heel belangrijk dat
de verschillende geledingen van onze
samenleving zich kunnen herkennen
in de raad. Dat leidt mij ertoe om wat
betreft de AWT te kiezen voor
dezelfde formule als die welke van
toepassing is voor de RAWB. Ook uit
de kring van de vakbeweging kan dan
een persoon worden aangewezen die
zitting heeft in de AWT. Het gaat dan
wel om iemand die zonder last of
ruggespraak functioneert.

Mevrouw Boers heeft een aantal
opmerkingen gemaakt over de
samenstelling van de AWT specifiek
wat betreft de informatie– en
communicatietechnologie. Ze gaf aan
dat informatie– en communicatie–
technologieën in toenemende mate
van belang zijn voor onze samenle–
ving. Mijns inziens heeft dat ook al
zijn vertaling gevonden in de
samenstelling van de RAWB, waarin
een tweetal leden zaten met die
achtergrond. Het ligt zeker in de
bedoeling om ervoor te zorgen dat
personen met een achtergrond in de
informatie– en communicatietechno–
logie in de AWT worden ingescha–
keld. Daarnaast wil ik graag vermel–
den dat in de RABIN, de Raad van
advies voor bibliotheekwezen en
informatieverzorging, de advisering
in belangrijke mate plaatsvindt over
informatie– en communicatietechno–
logie, en specifiek over aspecten die
betrekking hebben op informatie bij
de overheid.

Mevrouw Boers heeft ook een
vraag gesteld over het geleidelijk aan
starten van die AWT. Daarbij is de
gedachte dat de RAWB geleidelijk
wordt ingesluisd, in die zin dat een
aantal leden van de RAWB gevraagd
zal worden om ook zitting te nemen
in de AWT. Ik wil overigens even
vermelden dat ik de waardering die
mevrouw Boers uitsprak voor het
functioneren van de RAWB, volledig
deel.

Mevrouw Boers heeft verder een
vraag gesteld over het verbreken van
de verkokering. Ik meen dat die
verkokering voor een deel te maken

heeft met een intern spanningsveld.
Het zal echter duidelijk moeten zijn
dat als de verkokering het gevolg is
van de structuur van onze overheid–
sorganisatie, die zich niet mag
vertalen in de advisering bij de AWT.
Het spreekt mij zeer aan om bij de
komende doorlichting door de OESO
van ons Nederlandse wetenschaps–
bestel dit punt te betrekken. De
vraag is echter wanneer het weer
opportuun zou zijn om de OESO te
vragen een dergelijke doorlichting te
doen plaatsvinden. De frequentie die
gebruikelijk is in dezen is tussen de
tien en vijftien jaar. Dat zou beteke–
nen dat er een redelijke evaluatiefase
komt, waarbij er in eerste instantie
sprake is van een interne fase van
evaluatie — de gebruikelijke interne
evaluatie van adviesorganen —
waarna vervolgens de doorlichting
door de OESO kan plaatsvinden.

Mevrouw Groenman heeft een
vraag gesteld over technology
assessment. Wij hebben daar de
NOTA voor. De NOTA is een aparte
adviserende organisatie. Naar
aanleiding van de bespreking in de
Kamer over het wetenschapsbudget
is aan de NOTA gevraagd om een
overzicht te geven van de verschil–
lende commissies die actief zijn op
het terrein van de ethische aspecten
van wetenschapsontwikkeling. Dat is
dus een voorbeeld van de wijze
waarop de NOTA functioneert in het
totaal van het wetenschapsbeleid.

Ik zie niet zo veel problemen met
de afstemming met de KNAW. De
KNAW beperkt zich namelijk
nadrukkelijk tot het functioneren van
de wetenschapsontwikkeling zelf.
Men houdt zich niet zo sterk bezig
met het wetenschapsbeleid. In het
algemeen lijkt zich daar geen
probleem voor te doen. Ik kan mij
ook heel goed voorstellen dat er zich
geen problemen hoeven voor te doen
met betrekking tot de WRR. Dat kan
inderdaad goed gecontroleerd
worden aan de hand van het
jaarlijkse programma van advisering
van de AWT.

Ik wil graag als laatste vermelden
dat ik met plezier de protocollen die
gemaakt zijn, zal doen toekomen aan
de Kamer. Ik besluit met de opmer–
king dat ik graag met spoed zou
willen beginnen aan de oprichting
van de AWT.

D

Minister Andriessen: Mijnheer de
voorzitter! Het betoog van mijn
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collega van Onderwijs en Weten–
schappen was zo compleet dat ik van
het woord afzie.

D
De heer Van Gelder (PvdA)
Voorzitter! Ik wil nog een paar
opmerkingen maken over dit
onderwerp. Wat ons allen bindt, is
duidelijk. Wij erkennen allemaal dat
wetenschappelijke en technologische
ontwikkelingen steeds vaker in
elkaars verlengde liggen. Daarom is
het verstandig beide ontwikkelingen
in samenhang te bezien.

De volgende vraag is hoe de
gewenste integratie zo goed mogelijk
uitgewerkt kan worden. Minister
Ritzen spreekt enthousiast zijn
verwachtingen uit over de Advies–
raad voor het wetenschaps– en
technologiebeleid. Ik zou willen dat
hij een zelfde enthousiasme uitdraagt
bij het stellen van prioriteiten door de
overheid van hetgeen wij al dan niet
belangrijk vinden. Voor de fractie van
de Partij van de Arbeid wordt de
sterkte-zwakte-analyse een testcase.
Daaruit moet naar voren komen wat
Nederlands sterke en zwakke punten
zijn, niet alleen in beperkte economi–
sche zin. Daaruit moeten de prioritei–
ten voortvloeien waaraan wij gestalte
willen geven. Daarover kunnen een
hoop adviezen worden ingewonnen.
Ik kan mij zelfs voorstellen dat de
minister de AWT wil laten adviseren
over beleidsverkenningen en het
stellen van prioriteiten. De prioritei–
tenstelling sec is een taak van de
overheid en van de politiek. Daarover
mag geen misverstand bestaan. Een
raad kan niet de activiteiten uitvoeren
die de regering zelf behoort te
ondernemen. Ik ben bang dat wij met
alle raden die wij oprichten dat
weleens uit het oog verliezen. Op die
manier verliezen wij ook de snelheid
en de flexibiliteit uit het oog die wij
zo graag in het beleid zouden zien
opgenomen.

Een raad kan en moet onafhanke–
lijk zijn. De vraag is dus: welke
opdracht wordt een raad meegege–
ven? Ik vind het belangrijk dat die
raad zich veel gelegen laat liggen aan
de beleidsvoornemens die door het
parlement zijn uitgesproken. Dat is
het heldere, richtinggevende kader
waarmee iedereen in het veld te
maken heeft. Naar mijn mening moet
dus duidelijk worden uitgesproken
dat in versterkte mate gewerkt moet
worden aan een helder kader voor de
hoofdlijnen van het wetenschaps– en

technologiebeleid. De minister heeft
in de discussie over het weten–
schapsbeleid in de jaren negentig
een aantal uitlatingen op dat terrein
gedaan. Ik hoop dat hetzelfde in
versterkte mate naar voren komt als
wij het hebben over de sterkte-zwak–
te-analyse in relatie tot het technolo–
giebeleid. Op die manier kan de
richting worden aangegeven voor het
onderwijs en andere beleidsterreinen
waarmee wij te maken hebben.

Als je verder praat over integratie,
rijst de vraag op welke terreinen al
niet instellingen zijn die de regering
en anderen kunnen adviseren. Het is
fantastisch dat wij de NOTA hebben.
Het onderzoek van de aspecten van
technologie is immers ongelooflijk
belangrijk. De PvdA-fractie heeft er al
een aantal malen gevraagd of het zin
heeft, bijvoorbeeld in het kader van
het technologiebeleid nieuwe
materialen te ontwikkelen als wij niet
weten, of deze over vijf a tien jaar,
als zij terugkomen in het afvalcircuit,
weer kunnen worden afgebroken. Je
moet dus bij dergelijke afwegingen
voortdurend de vragen betrekken
waarvoor je later komt te staan. Wij
moeten dat ook zoveel mogelijk
geïntegreerd bekijken. Je kunt niet
aan de ene kant stimulerende
maatregelen treffen bijvoorbeeld
voor het ontwikkelen van nieuwe
materialen om dan vier jaar later een
andere club te laten adviseren over
de vraag hoe die materialen kunnen
worden afgebroken. Vanuit die optiek
is integratie van de advisering over
de richting en de soort produkten die
wij in Nederland zouden moeten
ontwikkelen, van groot belang. Ook
daarin dient een grotere mate van
integratie tot stand te worden
gebracht. Dan blijft er onherroepelijk
een taak voor instellingen als de
NOTA. Ik vind het belangrijk om, nu
wij een adviesorgaan hebben voor
wetenschaps– en technologiebeleid,
deze raad zo veel mogelijk tracht de
door mij geschetste vragen bij zijn
taak te betrekken. Als dat gebeurt,
kunnen wij echt enthousiast aan de
slag.

D

Mevrouw Boers-Wijnberg (CDA):
Voorzitter! Ik dank de minister voor
zijn uiteenzetting en zijn antwoord op
de gestelde vragen. Ik ben blij dat hij
met mij van mening is, dat doorlich–
ting van de OESO op haar plaats zal
zijn. Wij behoeven niet meteen de
agenda's te trekken om de datum

vast te stellen. Zoiets doe je niet om
de paar jaar. Het gaat om de langere
termijn. Toch is wetenschaps– en
technologiebeleid een zeer dyna–
misch gebeuren en van beslissende
betekenis voor onze samenleving.
Dle OESO review dient niet op de
lange baan te worden geschoven. Ik
vind dat zeer belangrijk voor de
infrastructuur van onze samenleving.

Ik dank de minister ook voor zijn
toezegging dat hij aandacht zal
hebben voor deskundigheid op het
gebied van informatie– en communi–
catietechnologie. Ik ben het niet met
hem eens dat daarin geheel wordt
voorzien door de RABIN-advisering.
Dat is een deelgebied van het totaal.
Wij hoeven er verder niet over te
discussiëren.

Ik heb er behoefte aan, enkele
woorden te spreken aan het adres
van collega Van Gelder. De raad kan
nooit de plaats innemen van de
politiek, aldus de heer Van Gelder. Ik
ben daar niet zo bang voor. Je
behoeft er geen overdreven angst
voor te hebben. Natuurlijk moeten wij
de politieke keuzen maken. De
minister zendt het jaarprogramma
van de raad ook aan ons toe. Het is
aan ons om politieke keuzen te
maken. De raad moet onafhankelijk
zijn. Dat is zeer belangrijk. Vermen–
ging van politieke stellmgname en
advisering geeft geen helderheid. Het
is zaak, dat je onafhankelijk vanuit je
politieke overtuiging kunt reageren
op een onafhankelijke raad. De vrees,
die de heer Van Gelder uitsprak, deel
ik niet in totaliteit.

De heer Van Gelder (PvdAj: In de
memorie van toelichting staat, dat
het zo goed was, dat het vorige
kabinet zoveel mogelijk bestuurde op
afstand. Dat ontsloeg de overheid
niet van de plicht om aan te geven, in
welk kader die besturing zou moeten
plaatsvinden en op welke terreinen
advisering moest plaatsvinden.

Vervolgens wordt in de memorie
van toelichting gezegd - geschreven
onder het vorige kabinet — dat er
een helder kader nodig is voor
wetenschaps– en technologiebeleid.
Tot op de dag van vandaag ontbreekt
dat heldere kader. Ik hoop, dat deze
ministers hieraan zo snel mogelijk
invulling geven.

Mevrouw Boers-Wijnberg (CDA):
Dat is een algemene discussie. Ik had
enig bezwaar tegen de koppeling aan
de adviesraad, alsof die een enorme
verandering zou kunnen aanbrenen.
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Boers Wijnberg

Ik heb wel vertrouwen in de advies–
raad in het kader van de integratie.
Met alleen maar een adviesraad red
je het niet. Dat ben ik eens met de
heer Van Gelder.

D
De heer Tommel (D66): Mijnheer de
voorzitter! Ik moet mevrouw
Groenman verontschuldigen. Zij
moest naar een mondeling overleg
dat om vier uur begon. Dat is de
reden waarom ik de dank uitspreek
voor het antwoord op de door ons
gestelde vragen.

Essentieel is, dat de AWT adviseert
over het gehele terrein van het
wetenschaps– en technologiebeleid,
in aanmerking nemende de prioritei–
ten van de samenleving als geheel.
Dat lijkt ons een goed uitgangspunt.
Je vermijdt, dat er iets ontstaat als
een atmosfeer, waarbij toch prioriteit
wordt gegeven aan aspecten van
alleen maar economische groei, zoals
zojuist door de minister voor het
wetenschapsbeleid is geformuleerd.
Dat kan niet de prioriteit zijn. Daar
kan niet het enige aspect van de raad
liggen. Ik bespeur die spanning, die
in eerste termijn is gesignaleerd, zeer
wel. Er is een duidelijke tendens om
het wetenschapsbeleid en weten–
schappelijk onderzoek iets meer op
ander zaken te richten dan alleen
maar op de belangen van het
bedrijfsleven. Dat zijn korte-termijn–
belangen. Je moet ervoor oppassen,
dat die korte-termijnbelangen de
lange-termijnbelangen niet in de
wielen rijden. Als je alleen maar naar
dat soort zaken kijkt, kun je je, wat de
prioriteiten betreft, behoorlijk
verkijken. In het verleden is dit ook
regelmatig gebeurd. Ik zeg dus niet
namens mijn fractie, dat de AWT zich
daarmee niet moet bezighouden,
integendeel. Het is een belangrijk
punt, maar een en ander mag niet uit
het lood worden getrokken. Er zijn
andere zaken, zoals ethische
aspecten, technology assessment. Ik
zie niet, dat de raad het werk van de
NOTA gaat dupliceren. Collega Van
Gelder heeft het uitstekend ver–
woord. Technology assessment is
een integraal onderdeel van een
volwaardige advisering. Dat je op
onderdelen nadere uitwerking geeft
via een andere organisatie is prima,
maar het mag niet zo zijn, dat deze
aspecten worden vergeten of
onvoldoende worden meegenomen.
Dan zou de waarde van de AWT
aanzienlijk aan betekenis inboeten.

Voorzitter! Ik vraag nog aandacht
voor twee aspecten. Het eerste is,
dat het buitengewoon merkwaardig
is, dat landbouw, visserij en veeteelt
buiten deze raad blijven. Ik begrijp
goed, hoe dat gekomen is. Het is
historisch gezien een wereld apart.
Het is naar ons gevoel niet te
verdedigen om daar zo'n scherpe
cesuur aan te brengen. Het is een
kwestie van ooit een departementale
indeling. Als men vindt dat er in den
brede een advisering moet komen
over wetenschaps– en technologie–
beleid kan ik niet goed inzien waarom
bepaalde onderdelen daarvan daar zo
systematisch buiten gehouden
worden, alsof dat geen wetenschaps–
en technologiebeleid zou zijn.

Dat geldt voor het hele terrein:
voor het onderwijs en voor alle
facetten van het landbouwonderwijs.
Ik wil nog eens van de regering horen
of dat nu geen heroverweging
verdlent. Moet niet eens serieus en
ten principale worden bekeken of
daar een cesuur moet zijn en of die
er moet zijn op de plaats waar zij nu
is?

Wij hebben in eerste termijn
gevraagd naar de vestigingsplaats. In
de schriftelijke voorbereiding is ons
gebleken dat de vestigingsplaats niet
vastligt in de wet. Als je die ooit zou
moeten veranderen zou je anders een
wetswijziging nodig hebben. Dat lljkt
mij een heel redelijk argument. Ik
vraag ook niet om die nu alsnog vast
te leggen. Er werd wel de opmerking
bij gemaakt dat de vestigingsplaats
van buitengewoon groot belang was.
Vandaar, dat wij nu heel nieuwsgierig
zijn welke plaats het is en hebben
gevraagd wat de opvatting daarover
is van de minister die belast is met
de coördinatie van het spreidingsbe–
leid rijksdiensten. Die is er ongetwij–
feld bij betrokken geweest. Wat was
zijn oordeel erover?

D
Minister Ritzen: Mijnheer de
voorzitter! Ik begin graag met
volledig te onderschrijven wat door
de heer Van Gelder naar voren is
gebracht, zoals ik dat heb gedaan bij
de behandeling van het Weten–
schapsbudget. In mijn ogen maken
wij juist te weinig gebruik van de
mogelijkheden tot afweging van
verschillende wetenschapsgebieden.
Ik heb dat met vrijwel dezelfde
woorden gezegd bij de behandeling
van het Wetenschapsbudget. Het lijkt
er vaak op alsof onze verdeling van

middelen over verschillende weten–
schapsgebieden en over de plaatsen
waar instituten zich bezighouden met
wetenschapsontwikkeling, alsof dat
een vast gegeven formule is. Dat is
mijns inziens een onjuiste benade–
ring, zeker als wij vaststellen dat onze
verdeling van middelen over
wetenschapsterreinen een andere is
of in ieder geval sterk afwijkt van die
in een aantal landen in onze omge–
ving. Dat dwingt ertoe er nog eens
goed over na te denken en vervol–
gens vast te stellen op grond van
welke criteria het nu precies gebeurt.

Ik heb toen ook aangegeven dat wij
nog betrekkelijk weinig instrumenten
hadden om tot een andere verdeling
te komen, of als het ware de huidige
verdeling te valideren. Ik denk aan
instrumenten in termen van verken–
ningen, van sterkte-zwakte-analyses
en ten slotte — dat zou er bovenop
komen - van het stellen van
prioriteiten. Prioriteiten stellen kan
alleen als je goede informatie hebt. Ik
onderschrijf dat graag, waarbij ik
opmerk dat de bouwstenen van
informatie om tot prioriteitenstelling
te komen mede moeten worden
aangeleverd door een AWT, maar ik
tegelijkertijd zeg dat bouwstenen
nooit de architect kunnen vervangen.
De architectuur zal altijd voorbehou–
den zijn aan de overheid, aan de
bewindspersonen op dit terrein.

Graag onderschrijf ik nog eens dat
de criteria voor de prioriteitenstelling
niet uitsluitend enge criteria van
economische groei mogen zijn,
omdat wij weten hoe sterk de
toekomstige economische groei de
toekomstige leefbaarheid kan
beïnvloeden. Bij criteria voor het
aandragen van bouwstenen gaat het
ook om milieu en ethische aspecten.

De heer Tommel stelde een vraag
over de vestigingsplaats. Daarvoor
kunnen wij een aantal criteria
noemen. Dat er door die vestigings–
plaats sprake moet zijn van een
goed kunnen functioneren is een heel
algemeen criterium. Het brengt met
zich dat in de redelijke nabijheid een
groot aantal centra van kennis te
vinden moeten zijn. Dat werpt een
aantal schaduwen vooruit. Er is op dit
moment nog geen definitieve keuze
gemaakt.

De heer Tommel (D66): Ik heb
gevraagd of de coördinerende
minister voor de spreiding van de
rijksdiensten er ook bij betrokken is
en wat zijn opvattingen erover zijn.
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Ritzen

Minister Ritzen: Eerlijk gezegd moet
ik u het antwoord daarop schuldig
blijven. Misschien mag ik u dat nog
schriftelijk mededelen. Ik ben er niet
van op de hoogte dat er een gesprek
met de betrokken bewindspersoon
heeft plaatsgevonden.

De afstemming met landbouw
spreekt mij zeer nadrukkelijk aan. Het
is overigens niet zo dat de AWT zich
formeel niet mag bemoeien met
landbouw. Het ligt vrij duidelijk voor
de hand dat het landbouwonderzoek,
ook het toegepaste en zeker het
fundamentele dat op den duur wordt
vertaald in het strategische of
toegepaste landbouwonderzoek,
onder de advisering van de AWT valt.
Dit is iets om verder te ontwikkelen.
Ik zie op dit moment geen aanwijzin–
gen voor de scheiding die volgens
sommigen zou kunnen ontstaan en
die ertoe zou kunnen leiden dat
landbouw er volledig buiten wordt
geplaatst. Dat is niet mijn opvatting
over de AWT.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

De voorzitter: Ik constateer, dat er
geen behoefte is aan artikelsgewijze
behandeling.

Het wetsvoorstel wordt, na goedkeu–
ring van de onderdelen, zonder
stemming aangenomen.

De vergadering wordt van 16.25 uur
tot 19.00 uur geschorst.

Voorzitter: Deetman

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

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

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

G
De heer Schoots (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! Het uitgangspunt
verwoord in de Minderhedennota,
dat het streven van de regering erop
gericht is, rechtmatig hier te lande
verblijvende vreemdelingen een aan
Nederlanders gelijkwaardige plaats in
de samenleving te bieden, werd en
wordt door mijn fractie volledig
onderschreven. Gelet op en als
uitvloeisel van voornoemd streven is

de regering van oordeel dat vreem–
delingen onder voorwaarden in het
kader van de Algemene bijstandswet
op één lijn met Nederlanders gesteld
dienen te worden. Met het onderha–
vige voorstel tot wijziging van de
Algemene bijstandswet inzake de
bijstandsverlening aan vreemdelin–
gen wordt getracht, een en ander te
formaliseren. Naar mijn beste weten
wordt echter voorgesteld, in de wet
vast te leggen wat in de dagelijkse
uitvoeringspraktijk grosso modo
reeds moet geschieden.

Mijn fractie sluit zich aan bij het
oordeel van de regering dat het
bijstandsbeleid het vreemdelingenbe–
leid niet mag doorkruisen. Dat wil
zeggen: wil men als vreemdeling in
beginsel in aanmerking komen voor
een uitkering krachtens de Algemene
bijstandswet, dan dient men aan
voorwaarden te voldoen die in de
Vreemdelingenwet zijn omschreven
dan wel een direct gevolg ervan zijn.

Vreemdelingen zijn volgens het
voorstel als volgt te onderscheiden:
1. legale vreemdelingen;
2. vreemdelingen zonder geldige
verblijfstitel maar met instemming
van het bevoegde gezag hier
verblijvende;
3. vreemdelingen die geen verblijfs–
vergunning hebben, maar in wier
geval niet tot uitzetting wordt
overgegaan, de zogenaamde
gedoogden;
4. illegale vreemdelingen.

Vat ik de voorstellen van de
staatssecretaris als volgt goed
samen? Voor vreemdelingen uit de
eerste drie door mij genoemde
groepen zijn er geen vraagtekens
inzake het recht op bijstand. In
beginsel komen zij voor bijstand in
aanmerking. Toch stel ik er een
vraagje over. In de nota naar
aanleiding van het eindverslag
schrijft de staatssecretaris dat de
verklaring bedoeld in artikel 84,
eerste lid, van het wetsvoorstel dient
te worden afgegeven, als de
vreemdeling zich overeenkomstig het
bepaalde bij of krachtens de
Vreemdelingenwet bij het hoofd van
de plaatselijke politie heeft gemeld
en hij slechts ingevolge een last tot
uitzetting uit Nederland kan worden
verwijderd en een dergelijke last niet
is gegeven dan wel de uitvoering
ervan van rechtswege, bij beslissing
van het bevoegde gezag of door de
rechter tijdelijk achterwege blijft. Hoe
denkt de staatssecretaris te bevorde–
ren dat de bovengenoemde verkla–

ring in alle gevallen daadwerkelijk
wordt afgegeven?

In de praktijk dreigt een nieuwe
categorie gedoogde vreemdelingen
te ontstaan, namelijk zij die feitelijk
ongemoeid worden gelaten. Aan de
sociale dienst geeft de vreemdelin–
genpolitie geen verklaring voor hen
af. Hierdoor kan de sociale dienst
niet tot verlening van bijstand
overgaan. Hoe denkt de staatssecre–
taris, eventueel in samenwerking met
haar collega van Justitie, tot een
oplossing in dezen te komen? Deze
situatie is naar mijn mening in strijd
met het net door mij genoemde.

lllegale vreemdelingen komen niet
voor bijstand in aanmerking, tenzij er
naar het oordeel van burgemeester
en wethouders van de verblijfplaats
een acute noodsituatie is. Het komt
mij als verstandig voor, geen poging
te ondernemen om in de wet vast te
leggen wat onder "acute noodsitua–
tie" verstaan wordt of moet worden.
Het desbetreffende uitvoeringsor–
gaan, het college van burgemeester
en wethouders ter plaatse, is mijns
inziens goed in staat een en ander
zelfstandig te beoordelen. Daarenbo–
ven, opsomming van acute noodsitu–
aties in de wet heeft het gevaar in
zich, dat deze als uitputtend wordt
ervaren.

Het wetsvoorstel biedt illegale
vreemdelingen niet de mogelijkheid
gebruik te maken van de rechtsmid–
delen van hoofdstuk III. De staatsse–
cretaris gebruikt hiervoor het
argument dat de illegale vreemdeling
die meent dat hij in een acute
noodsituatie verkeert, er belang bij
heeft dat in beroep zo snel mogelijk
en in hoogste instantie - de Kroon
— onherroepelijk wordt vastgesteld,
of hem bijstand verleend dient te
worden. Een lange beroepsgang
verdraagt zich naar haar oordeel niet
met de toetsing van het element
"acuut". Ik ben dit met haar eens.
Wat verstaat de staatssecretaris
onder "zo snel mogelijk"? Aan welke
termijn moet ik daarbij denken?

Voorzitter! Ik koppel hieraan nog
een vraag. Welke voorzieningen
staan voor de gemeente open
wanneer het hoofd van de plaatselij–
ke politie weigert gegevens, zoals
bedoeld in artikel 84, door te spelen
naar de sociale dienst?

Door middel van het voorlopig
verslag bij het wetsvoorstel Gemeen–
telijke basisadministratie heeft ook
mijn fractie uitgesproken, het
bevolkingsregister te zien als het
bestand dat informatie over de
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Schoots

verblijfsrechtelijke status dient te
bevatten. Dit betekent dat wij thans
akkoord gaan met het controlesy–
steem waarbij de informatie afkomstig
is van de vreemdelingenpolitie
respectievelijk het hoofd van de
plaatselijke politie. Wij blijven een en
ander echter betrekken bij de
behandeling van het wetsvoorstel
Gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (21123). Ik
wacht met belangstelling het
antwoord van de staatssecretaris af.

D

Mevrouw Groenman (D66):
Voorzitter! Het leek in 1988 zo'n
simpel wetsvoorstel. Nu — twee jaar
later — zijn wij dan eindelijk toe aan
de plenaire behandeling.

Ik zal mij in mijn bijdrage aan dit
debat beperken tot een tweetal
hoofdzaken die ook na de schriftelij–
ke voorbereiding voor mijn fractie
nog steeds de hete hangijzers
vormen van dit wetsvoorstel.

Dat betreft in de eerste plaats de
kan-bepaling. Het wetsvoorstel
beoogt door middel van een wijziging
van artikel 1 en van artikel 84 van de
ABW twee doelen na te streven: ten
eerste de volledige gelijkstelling aan
Nederlanders van vreemdelingen met
een geldige verblijfstitel - dat is
prima — en ten tweede het groten–
deels formaliseren van de huidige
bijstandspraktijk met betrekking tot
vreemdelingen die in Nederland met
instemming van het bevoegd gezag
verblijven. Volgens de memorie van
toelichting is het de bedoeling, de
rechtspositie van bedoelde gedoogde
vreemdelingen te versterken.

Mijn fractie moet helaas constate–
ren dat de regering in de nota naar
aanleiding van het eindverslag op
bladzijde 7 zelf opmerkt, dat de
formulering van artikel 84 de
mogelijkheid biedt om door middel
van een algemene maatregel van
bestuur de aanspraak op bijstand van
de "gedoogden" te beperken. De
regering stelt zelfs uitdrukkelijk dat zij
de mogelijkheid om via een AMvB
het recht op bijstand te beperken,
open wil houden. Mijn fractie is
daarover erg verbaasd.

De regering geeft toe dat in ons
land zowel voor verdrags– als voor
niet-verdragsvreemdelingen de
mogelijkheid moet bestaan om in de
noodzakelijke kosten van het bestaan
te voorzien, indien een voorliggende
voorziening ontbreekt. Voor ver–
dragsvreemdelingen die zonder

geldige verblijfstitel, maar mèt
instemming van het bevoegd gezag
en dus rechtmatig hier verblijven,
gelden de bepalingen van het
Europees verdrag betreffende de
sociale en medische bijstand (artikel
11.a) en de EG-verordening 1612/
68, artikel 7, lid 2. Uit die verorde–
ning vloeit voort dat voor de
toepassing van de ABW bedoelde
verdragsvreemdelingen op gelijke
wijze behandeld moeten worden als
Nederlanders. Kan de staatssecreta–
ris aangeven waarom in de memorie
van antwoord op bladzijde 3 dan de
discretionaire bevoegdheid tot
bijstandsverlening met name voor de
niet-verdragsvreemdeling van
betekenis is? Voor welke groepen
geldt dat dan? Ook voor de niet-ver–
dragsvreemdelingen is de kan-bepa–
ling volgens de regering zelf in strijd
met vaste jurisprudentie van de
Kroon. De regering geeft in haar
memorie van antwoord op bladzijde
3 uitdrukkelijk aan dat "het weigeren
van bijstand aan niet-verdragsvreem–
delirtgen, die niet onrechtmatig in
Nederland verblijven (...), in strijd
moet worden geacht met de in het
algemeen rechtsbewustzijn levende
beginselen van behoorlijk bestuur".

Mijnheer de voorzitter! De regering
geeft de Kamer zelf de argumenten
waarom het wetsvoorstel, zoals het
nu luidt, rammelt. Strikt gerede–
neerd, zou naar de mening van mijn
fractie uit een oogpunt van behoorlijk
wetgevingsbeleid de huidige,
voorgestelde facultatieve bepaling
dan ook moeten worden omgezet in
een imperatieve, daar zij, en de
regering erkent dit ook, reeds een
imperatieve strekking heeft.

Mijn fractie is dan ook niet onder
de indruk van het argument van de
regering, dat dit allemaal niet kan,
omdat er sprake zou kunnen zijn van
een "aanzuigende werking van de
ABW". Mijn fractie beschouwt de
ABW als het sluitstuk van ons
sociale-zekerheidsstelsel.

Voorzitter! Mijn fractie is niet blij
met het groeiend aantal zogenoemde
gedoogden onder asielzoekers. Het
justitieel beleid zou helderder
moeten zijn en deze groepen
vreemdelingen zouden, naar de
mening van mijn fractie, een geldige
verblijfstitel moeten kunnen krijgen,
bijvoorbeeld een vergunning voor
verblijf op humanitaire gronden,
waardoor zij het recht op bijstand
krijgen.

D66 acht het van groot belang dat
het asielbeleid gekenmerkt gaat

worden door meer duidelijkheid,
waardoor juist deze vreemdelingen
zekerheid verkrijgen over hun status.
Wij willen dan ook niet stimuleren,
dat deze steeds groter wordende
groep gedoogden verblijfsrechtelijk in
een vacuüm blijft, terwijl op grond
van de ABW het onvervreemdbare
recht op bijstand wordt toegekend.
De vrees is niet denkbeeldig, dat het
asielbeleid hierop in toenemende
mate inspeelt en dat deze groep
mensen, ondanks het bestaan van
het recht op bijstand, voorts juridisch
in het onzekere wordt gelaten. Door
de kan-bepaling te handhaven,
bestaat enerzijds de mogelijkheid tot
bijstandsverlening, eventueel bij
AMvB nadrukkelijk toegekend, en
anderzijds de mogelijkheid tot het
creëren van een aan de orde zijnde
voorziening. Mijn fractie ziet de
redelijkheid van een kan-bepaling wel
in, hoewel het strikt wetgevingstech–
nisch gezien beter een moet-bepa–
ling, een bepaling met een imperatie–
ve strekking had kunnen zijn. Er is nu
dus sprake van een kan-bepaling.
Wèl verlangt mijn fractie van de
staatssecretaris duidelijkheid over de
AMvB. Door middel van een AMvB
mag er alleen sprake zijn van
verbetering van de rechtspositie door
het verkrijgen van een recht op
bijstandsuitkering. Mijn fractie wil
zodoende helderheid over de door de
staatssecretaris in de nota naar
aanleiding van het eindverslag
geopperde mogelijkheid om beper–
kingen aan te brengen ingeval van
"extremiteiten". Wat zijn dat dan?

Het tweede punt is de rechtmatig–
heid van het verblijf. In de schriftelij–
ke voorbereiding heeft mijn fractie er
duidelijk voorkeur voor uitgesproken,
dat de controle op de verblijfsrechte–
lijke status van vreemdelingen, wat
de toelating tot collectieve voorzie–
ningen zoals de Algemene bijstands–
wet betreft, onder verantwoordelijk–
heid van de gemeente valt. Daarom
willen wij de gemoderniseerde
gemeentelijke basisadministratie, de
GBA, toerusten met verblijfsrechtelij–
ke gegevens, zodat door middel van
deze GBA-gegevens de sociale
diensten de gewenste informatie
kunnen krijgen. D66 wil in de
toekomst de verificatie van de
verblijfsrechtelijke status van
vreemdelingen via de bevolkingsad–
ministratie laten lopen. De sociale
diensten krijgen zodoende hun
gegevens van de te vormen GBA.
Natuurlijk moet er sprake zijn van een
nauwe relatie tussen GBA en
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vreemdelingenadministratie, zodat
aan de hoge eisen van betrouwbaar–
heid en duidelijkheid van de gege–
vens recht wordt gedaan. Naar onze
mening moet de GBA zodoende
uitgerust worden met het gegeven
"verbüjfstitel". Op die manier denkt
mijn fractie een eind te maken aan de
constante gang van vreemdelingen
naar de vreemdelingenpolitie,
aangezien op den duur alle instanties
hun informatie via de GBA verkrijgen.
De vreemdeling behoeft zich niet
langer aan allerlei loketten te
legitimeren, waardoor de discrimina–
toire basis uit de controle wordt
gehaald.

Mijn fractie constateert dat de
regering deze visie niet deelt. Het
argument van de regering, dat
illegalen zich niet langer meer in de
bevolkingsadministratie zullen laten
opnemen, omdat er een nauwe band
zal bestaan tussen GBA en de
vreemdelingenregistratie, heeft mijn
fractie niet overtuigd. Verreweg het
grootste deel van de illegale
vreemdelingen zal zich ook op dit
moment immers niet bij de afdeling
bevolking op eigen naam, of met het
eigen adres laten inschrijven.

Mijn fractie vindt het bijzonder
vreemd, dat het kabinet het gegeven
"verblijfstitel" niet in de te vormen
gemeentelijke basisadministratie wil
opnemen. Hoe moet men de
opvatting van de staatssecretaris
beoordelen in het licht van de
opvatting van haar collega van
Binnenlandse Zaken? Mede naar
aanleiding van commentaar van het
Nederlands centrum buitenlanders,
moet mijn fractie constateren, dat in
de schriftelijke voorbereiding van het
wetsvoorstel Gemeentelijke basisad–
ministratie de meerderheid van de
Kamer voor het aanwijzen is van het
bevolkingsregister als instantie die de
verblijfsrechtelijke status moet
registreren. Bovendien heeft reeds in
1986, bij de herziening van de
vreemdelingenwetgeving, de
meerderheid van de Kamer door
middel van de motie-Krajenbrink/
Wiebenga (19532, nr. 7) de wens
uitgesproken, dat "de controle op de
wettigheid van het verblijf zal
geschieden in het kader van de
bevolkingsadministratie". Op dit punt
verwacht ik van de staatssecretaris
een reactie.

D

Mevrouw Doelman-Pel (CDA):
Voorzitter! Het verheugt de CDA–

fractie dat in het wetsontwerp het
recht op bijstand voor Nederlanders
en legale vreemdelingen op een en
dezelfde manier wordt geregeld. Het
is onzes inziens onjuist om de ene
groep via een circulaire rechten te
geven en de andere groep via de wet,
terwijl het om dezelfde rechten gaat.

Worden Nederlanders onder meer
gecontroleerd op domicilie, zo
worden vreemdelingen getoetst op
rechtmatig verblijf en op de verblijfs–
titel. Een discussiepunt tot nu toe
dat naar ik vrees nog wel enige tijd
zal duren, is de vraag bij wie
rechtmatigheid gecontroleerd moet
worden. Zolang de Wet op de GBA
en de herziening van de Vreemdelin–
genwet niet in de Kamer zijn
behandeld, zal de controle volgens
de CDA-fractie niet anders dan via de
vreemdelingenpolitie kunnen
plaatsvinden. Daarbij moet ik
aantekenen dat de CDA-fractie
meermalen heeft uitgesproken dat zij
voor controle is via de GBA. In de
nota naar aanleiding van het
eindverslag geeft de staatssecretaris
aan dat zij de weg van controle via de
gemeentelijke bevolkingsadministra–
tie tot nu toe geen begaanbare weg
vindt, omdat de vreemdelingenpolitie
dan ook regelmatig het bevolkingsre–
gister zou moeten kunnen controle–
ren. Afgezien van de vraag of dit nu
wel zo'n praktische oplossing is, Is de
bevolkingsadministratie met een
ander doel in het leven geroepen. Wij
gaan akkoord met de toetsing via de
vreemdelingenpolitie, maarwillen bij
de Wet op de gemeentelijke bevol–
kingsadministratie graag op deze
discussie terugkomen.

Een ander punt waarvoor nog niet
alles helemaal helder en duidelijk is
geregeld, is onder andere de
verplichting die de politie zal hebben
om inderdaad aan te geven op welke
verblijfstitel men in ons land is. In de
memorie van antwoord naar
aanleiding van het voorlopig verslag
wordt gezegd dat de minister van
Justitie in artikel 45 van het Voor–
schrift vreemdelingen het een en
ander zo spoedig mogelijk zal
regelen. Dit is nog niet geregeld,
maar ik denk dat het erg goed is voor
de rechtsbescherming dat men goed
weet hoe het geregeld wordt, opdat
men ook niet wordt benadeeld.

Als wij praten over legale vreemde–
lingen, kan het niet anders dan dat
wij ook spreken over de illegale
vreemdelingen. Voor de CDA-fractie
is het duidelijk dat illegale vreemde–
lingen niet aangewezen zijn op de

ABW en daar ook geen rechten aan
kunnen ontlenen, tenzij het gaat om
acute noodsituaties en levensbedrei–
gende situaties. Wij onderschrijven
dat uitgangspunt nog steeds,
alsmede het uitgangspunt dat de
ABW en de Vreemdelingenwet elkaar
niet mogen doorkruisen. Het leven
zou heel wat eenvoudiger zijn als de
scheiding tussen legaal en illegaal
altijd heel duidelijk en snel te trekken
zou zijn, niet alleen uit een oogpunt
van uitvoerbaarheid, maar ook uit
een oogpunt van rechtszekerheid.
Wij kennen in Nederland aardig wat
vreemdelingen van wie het aanneme–
lijk is dat zij soms nog lange tijd
moeten wachten op de zekerheid of
zij mogen blijven en zo ja, op welke
titel dan wel of zij verwijderd zullen
worden.

Over de uitgangspunten van de
ROA hoeven wij op dit ogenblik niet
verder te discussiëren. Voor de
CDA-fractie is deze voorziening nog
altijd heel goed bruikbaar in het
kader van het vreemdelingenbeleid.
Aan de gedoogden "kan" echter
bijstand worden verleend, zoals ook
staat in artikel 84. In de praktijk van
de uitvoering van de bijstand blijkt
het eerder een vanzelfsprekendheid
dan een afweging van aanvraag tot
aanvraag. Deze gang van zaken zou
pleiten voor een gelijke behandeling
van gedoogden en legale vreemdelin–
gen. Toch kan ik de afwegingen die
de staatssecretaris maakt heel goed
volgen, omdat het uiteindelijk gaat
om een groep die zeer gedifferentie–
erd is en waarvan niet altijd zeker is
of de status ook gehandhaafd blijft
èn omdat er een evenwicht moet zijn
tussen vreemdelingenbeleid en
bijstandsbeleid. Vervolgens kennen
wij ook nog de voorliggende
voorziening. Zo kunnen wij ons er ook
in vinden dat de mogelijkheid wordt
geregeld om bij AMvB nadere regels
te stellen. Dat vinden wij in het kader
van flexibiliteit goed, hoewel wij
meteen moeten opmerken dat
"flexibel" niet wil zeggen "wille–
keur". Zoals uit de memorie van
antwoord naar aanleiding van het
eindverslag blijkt, is ook de staatsse–
cretaris dat niet van plan. Ik reken er
echter wel op dat de staatssecretaris
bij wijziging van het beleid of bij een
nieuwe AMvB deze aan de Kamer zal
voorleggen.

De staassecretaris zegt niet in
strijd te handelen met Europese
verdragen en jurisprudentie. Zoals
blijkt, zijn de meningen daarover nog
steeds verdeeld. Gezien onze
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ervaring, zou het in elk geval goed
zijn als de staatssecretaris ons kan
mededelen dat deze wijzigingen
inderdaad sporen met het beleid van
de andere lidstaten van de EG.

Wij kunnen ons goed vinden in het
feit dat dezelfde rechtsingang van
kracht is voor mensen die hier legaal
verblijven en voor mensen voor wie
de kan-bepaling geldt. Wij kunnen
ons ook vinden in de rechtsingang
die voor illegalen geldt. Zij hebben
slechts in bijzondere situaties recht
op bijstand. Het lijkt ons zeer voor de
hand liggend, dat dit door één
instantie wordt beoordeeld.

Hoewel de thans voorliggende
wetswijziging niet direct de bijstands–
verlening regelt aan achterblijvende
gezinsleden van iemand die in zijn
land van herkomst zijn dienstplicht
vervult, wil ik toch opmerken dat het
in de geest van deze wetswijziging is
als iegale vreemdelmgen op dezelfde
gronden worden beoordeeld als
Nederlanders.

Tot slot wil ik nog iets opmerken
over de positie van de groep
"ongemoeiden". Hoewel ik meen dat
die thans terecht niet ter discussie
staat, wil ik toch zeggen dat ik het
erg belangrijk vind als voor deze
groep vrij snel duidelijkheid ontstaat.
Deze discussie dient echter niet te
worden gevoerd in het kader van de
ABW, maar in het kader van het
vreemdelingenbeleid.

Ik rond mijn betoog af. Het gaat
om een kleine wetswijziging, maar zij
is toch belangrijk voor mensen in ons
land. Het is belangrijk om te weten
van welke voorziening men gebruik
kan maken.

D

De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): Mijnheer de voorzitter! De
CD vindt de voorliggende wetswijzi–
ging uiterst ongelukkig. De regering
poogt immers een aantal vreemdelin–
gen onder de Algemene bijstandswet
te laten vallen, terwijl in het wets–
voorstel niet bij voorbaat duidelijk is
welke vreemdelingen het worden. Er
is natuurlijk een groot verschil tussen
legale en illegale vreemdelingen. Het
mag niemand vreemd in de oren
klinken dat mensen die legaal op ons
grondgebied verblijven, daaraan
natuurlijk enige rechten kunnen
ontlenen. Aan die legaliteitsvergun–
ningen zouden natuurlijk bepaalde
eisen ten grondslag kunnen liggen,
die op dit moment echter niet ter
discussie staan.

Voor legale vreemdelingen wordt
een beroep op de Algemene
bijstandswet mogelijk, terwijl zij
daaraan op geen enkele wijze via
premies of andere betalingen hoeven
te hebben bijgedragen. Zij komen
soms naar ons land en kunnen vrijwel
onmiddellijk een beroep doen op de
algemene voorzieningen. Bovendien
is er een grote groep, een grijs
gebied, tussen legaal en illegaal.
Daarvoor moeten dan, zoals het
wetsvoorstel duidelijk maakt, de
burgemeester en wethouders
inspringen. Dat wordt in een AMvB
geregeld; in de wet wordt het niet
vastgelegd. De situatie zou zich vrij
snel kunnen wijzigen, dus zou via de
AMvB snel kunnen worden bijge–
stuurd. De regering kan bovendien,
als dat in het uiterste noodgeval
moet, nog steeds uitkeringen doen
verschaffen aan de desbetreffende
vreemdeling. Het wordt natuurlijk
steeds minder duidelijk voor wie dat
bedoeld is. Is dat voor de grijze
groep legalen, voor wie op dit
ogenblik misschien een zekere
gedoogperiode geldt?

Er is niet alleen een verschil. Hoe
stelt de regering bijvoorbeeld vast of
die mensen inderdaad onvermogend
zijn? Ik wil niet zeggen dat iedere
vreemdeling die hier bijstand
aanvraagt, miljonair is met een
Zwitserse bankrekening. Dat is echter
al voorgekomen. Hoe wil de regering
dat vaststellen? Gaat zij alleen maar
uit van de situatie in Nederland, of
heeft zij een bredere kijk op deze
gang van zaken? Kan de regering ook
voorkomen dat vreemdelingen, die
toch moeilijk te identificeren en te
kwalificeren zijn, niet op meer
plaatsen bijstand aanvragen, dus niet
alleen in Nederland maar in diverse
Europese landen? Ik wil niet zeggen
dat dit in grote aantallen voorkomt,
maar het is wel af en toe de praktijk.

Bij de toenemende armoede in
Nederland lijkt het wenselijk dat wij
dat armoedeverschijnsel niet
scherper accentueren door mensen
in de samenleving aan hun lot over te
laten. Nederland verklaart de
voorzieningen van de ABW reeds in
hoognodige gevallen van toepassin–
gen, zeker wanneer het gaat om
mensen die langdurig aanwezig zijn.
Vindt de regering dan niet dat door
het geven van een wettelijke regeling
de zuigkracht naar ons land wordt
vergroot? Immers, een wettelijke
regeling van dezelfde uitkering
verhoogt de status van de uitkering.
Heeft de regering enig inzicht in het

effect daarvan en de mogelijke
toeloop, meer dan nu is voorzien?

Mijnheer de voorzitter! Het zal uw
Kamer niet verbazen dat de Centrum–
democraten deze verbreding van de
ABW uiterst ongelukkig vinden,
omdat de vergoedingen bij mensen
terechtkomen die mogelijk — en
hoogstwaarschijnlijk - aan onze
samenleving nog geen bijdrage
hebben geleverd bij haar vorming,
totstandkoming en welvaartsniveau,
en er van wederkerigheid met de
landen van herkomst in de meeste
gevallen geen sprake zal zijn, nog
afgezien van de aantallen die daarvan
gebruik zouden maken. Wij vinden
het betreurenswaardig dat misschien
door een ingrijpende ontwikkeling op
dit gebied de algemene bijstand
verder uit zijn krachten groeit en zal
worden verlaagd, ook voor de
Nederlandse bevolking. Wij zijn daar
tegen.

De heer Linschoten (VVD): Mag ik
een vraag stellen?

De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): Ja hoor, u mag er zelfs meer
stellen!

De voorzitter: Dat bepaalt de
voorzitter. Het woord is aan de heer
Linschoten.

De heer Linschoten (VVD): Ervan
uitgaande dat u het wetsvoorstel
hebt bestudeerd...

De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): Ja.

De heer Linschoten (VVD): ...vraag
ik u, hoe u in vredesnaam tot de
conclusie kunt komen dat dit
wetsvoorstel heeft te maken met
mensen die op geen enkele manier
een bijdrage aan onze samenleving
hebben geleverd. Ik wijs op de
artikelen 9 en 10 van de Vreemdelin–
genwet, waaruit blijkt dat het mensen
kan betreffen die een arbeidsverle–
den van een lange reeks van jaren in
Nederland hebben opgebouwd en die
belasting en premies hebben betaald.
U kraamt hier onzin uit!

De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): Nee, natuurlijk niet. Ik heb
ook de krant gelezen, dus ik weet dat
de VVD actie zal ondernemen.

De heer Linschoten (VVD):
Misschien is het verstandiger
wanneer u...
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De voorzitter: Nee, de heer
Janmaat antwoordt nu op uw
interruptie.

De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): Deze wetswijziging kan ook
van toepassing zijn op mensen die
nog niet gewerkt hebben, hier
politiek asiel aanvragen, en dan
zonder middelen gebruik moeten
maken van die wet.

De heer Linschoten (VVD): Met
welk onderdeel van dit wetsvoorstel,
bestaande uit drie artikelen, bent u
het eens, en met welke onderdelen
bent u het niet eens?

De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): In het wetsvoorstel wordt
onderscheid gemaakt tussen
verschillende categorieën vreemde–
lingen. Zoals gezegd zouden de
illegalen er hoogstwaarschijnlijk niet
onder vallen, tenzij B en W ook daar
nog hoge nood aanwezig acht, maar
voor de rest kunnen de mensen, als
ze een wettelijke verblijfstitel hebben
of wanneer ze verblijven in de grijze
gedoogzone, aanspraak maken op
deze wet. Zoals de WD reeds in het
voorlopige verslag heeft vermeld,
geeft zij toe dat die uitkering in de
praktijk reeds vaak voorkomt, en de
wettelijke regeling alleen maar achter
de gegroeide praktijk aanholt.

De heer Linschoten (VVD): Mijn
vraag was, met welk onderdeel van
dit wetsvoorstel u het wel eens bent.

De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): Wij zijn het niet eens met het
gehele wetsvoorstel, omdat wij
vinden dat de bestaande praktijk
gewoon kan worden gehandhaafd,
zonder dit in wettelijke vorm neer te
leggen, aangezien dit een status aan
de uitkering verleent die volgens de
CD een ongewenste zuigkracht
uitoefent op vreemdelingen om hier,
in nog sterkere mate dan nu al het
geval is, naar toe te komen. Wij zijn
het dus met het gehele wetsvoorstel
niet eens.

De heer Linschoten (VVD): U bent
het met geen enkel onderdeel van
deze wet eens?

De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): Precies.

De heer Linschoten (VVD): U bent
het er dus ook niet mee eens dat
mensen die hier gedurende een

lange reeks van jaren hebben
gewerkt en belastingen en premies
hebben betaald zoals alle Nederlan–
ders, op basis van deze codificatie
een bijstandsuitkering zouden kunnen
krijgen? Daar bent u het mee oneens?

De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): Ja, omdat de CD denkt dat,
als vreemdelingen hier langdurig een
bijdrage hebben geleverd aan de
samenleving en zij door ontwikkelin–
gen in onze samenleving dat niet
verder kunnen doen, zij hetzij het
Nederlanderschap moeten aanvra–
gen, dan wel terug moeten gaan naar
eigen land.

De heer Linschoten (VVD): Ook in
die situatie kun je geconfronteerd
worden met het gegeven dat het
enige tijd duurt voordat je het
Nederlanderschap verkrijgt, en u
vindt dat ook in die situatie de
mensen in het dal moeten worden
gestort en op geen enkele manier
een uitkering mogen krijgen? Is dat
de positie van de Centrumdemocra–
ten? Dat is dan duidelijk.

De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): Ik begrijp dat de heer
Linschoten aan zijn harde interrupties
harde conclusies wil verbinden, maar
die conclusies moeten dan wel van
mij komen, en niet van hem. Wij
vinden dat het ontbreken van een
wettelijke regeling van de huidige
praktijk een extra motivering voor die
mensen is om naar het eigen land
terug te gaan. Die huidige praktijk
komt er namelijk op neer, dat de
mensen die het Nederlanderschap
niet willen aanvragen — deze
mensen willen dat dus niet hebben
— en in een moeilijke periode komen,
toch van de bijstand gebruik kunnen
maken.
! De heer Linschoten (VVD): Nee,
niet tevreden, maar het zou verstan–
dig zijn als de heer Janmaat zijn
opmerkingen een beetje in lijn brengt
met het gedrag van zijn fractie in de
Kamer.

De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): Dat doe ik toch!

De heer Linschoten (VVD): Ik stel
vast, dat hij mij in de eerste plaats
niet weet aan te geven, gegeven zijn
standpunt, met welke onderdelen van
deze wet zijn fractie wel kan leven.

De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): Met geen enkel onderdeel.

De heer Linschoten (VVD): !k stel
ook vast, dat er van zijn kant geen
enkel wijzigingsvoorstel is ingediend
om het aan de orde zijnde wetsvoor–
stel in overeenstemming te brengen
met zijn eigen opvattingen. Dat
maakt het allemaal wel erg goed–
koop.

De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): Dat maakt het helemaal niet
goedkoop, voorzitter. Ik treed hier
niet voor het eerst op! Ik heb in het
verleden al enkele malen amende–
menten op wetsvoorstellen inge–
diend, maar die zijn gewoon wegge–
wuifd. Eén tegen 149! Als de heer
Linschoten denkt, dat er hier een
soort werkverschaffing bestaat voor
een eenmansfractie, dan vergist hij
zich. Ik bepaal van tevoren zeer
goed, ook aan de hand van de
stukken, of het enige zin heeft om te
amenderen. Als dat niet het geval is,
dan mag het een triomf voor de VVD
zijn, dat er geen amendement wordt
ingediend, maar was zijn fractie er
dan wel voor? Ik heb de VVD-bijdra–
ge in de stukken gelezen. Is zijn
fractie er voor om het wetsvoorstel in
die zin bij te stellen, dat alleen maar
de kleine groep die de heer Linscho–
ten noemt, wettelijk aanspraak zou
kunnen maken op een uitkering? Als
hij dat amendement indient, dan
heeft hij in ieder geval mijn steun. Ik
zal het niet indienen, want dan steunt
de heer Linschoten het bij voorbaat
niet.

D

De heer Van Middelkoop (GPV):
Mijnheer de voorzitter! Zo werd het
toch nog boeiend en verhelderend.

Het onderhavige wetsvoorstel
beoogt een praktijk die in de loop der
jaren is gegroeid en door de
jurisprudentie mede is vorm gege–
ven, in de wet vast te leggen. De
rechtszekerheid is daarmee gediend.
Ik acht dat een verbetering van de
situatie en geen verslechtering, zoals
bijvoorbeeld de Vereniging vluchte–
lingenwerk Nederland schreef in een
commentaar.

In het wetsvoorstel wordt een
onderscheid gemaakt tussen drie
categorieën vreemdelingen. Zij die
een legale status hebben, degenen
van wie nog niet duidelijk is of zij een
legale status zullen verkrijgen en zij
die een illegale status hebben.
Omtrent de tweede categorie
bestaan de meeste vragen. Ik kom
daar zo op terug.
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De gemeentelijke sociale dienst
voert uiteraard geen eigen vreemde–
lingenbeleid, maar dient naadloos
aan te sluiten bij het ter zake door
Justitie gevoerde beleid. De informa–
tieverschaffing van de vreemdelin–
gendienst aan de sociale dienst dient
daarom duidelijk te zijn en niet voor
misverstanden vatbaar. In overleg
met de staatssecretaris van Justitie
zijn de regels die hierop betrekking
hebben, aangescherpt. Toch zit er
nog wel enige ruimte in de regelge–
ving. De vreemdelingenpolitie kan
nalatig zijn bij het afgeven van de
verklaring aan de sociale dienst over
de status van de vreemdeling.
Misschien is het nog erger en wordt
zelfs geweigerd om zo'n verklaring af
te geven. Ik weet niet of die ruimte er
in de praktijk is, maar voor de
betrokkene — daar gaat het toch
primair om — kan dat heel vervelen–
de consequenties hebben. Hij kan
een legale status hebben, maar door
het uitblijven van de verklaring valt hij
toch in de categorie illegalen. Welke
waarborgen kent de nieuwe regeling
bij Justitie voor een vlotte informatie–
verschaffing van de vreemdelingen–
politie aan de sociale dienst?

De beslissing tot bijstandsverlening
is vatbaar voor het normale admini–
stratieve beroep, maar daaraan
vooraf gaat een bureaucratische
handeling, namelijk het verstrekken
van een papier met een stempel, de
verklaring. De aanwezigheid van dat
papier is in feite beslissend voor de
vraag, of er al of niet bijstand kan
worden verleend en of er dus recht
op bijstand bestaat. Daarom lijkt een
beroepsgang ten aanzien van de
handelwijze van de vreemdelingen–
politie zeker zo zinvol als één ten
aanzien van de handelwijze van de
sociale dienst.

Het verschaffen van de informatie
door de gemeentelijke bevolkingsad–
ministratie is voorlopig nog niet
mogelijk. Ik heb er twijfels over of dat
ook wenselijk is. Immers, de GBA zou
dan de beschikking krijgen over
gevoelige zaken als de al dan niet
legale status van vreemdelingen. Ik
weet niet of dat een verbetering is.

Veel kritiek is er gekomen op de
zogenaamde kan-bepaling in artikel
84. Het gaat hier om personen van
wie over het verzoek tot toelating
nog niet is beslist, dan wel personen
die hier nog verblijven in afwachting
van hun uitzetting. Krachtens
internationale verdragen en Neder–
landse jurisprudentie zal in de
meeste gevallen toch bijstand

moeten worden verleend. Het laat
zich denken dat ook deze categorie,
net als de eerste, wordt behandeld
als Nederlanders en op dezelfde voet
recht wordt gegeven op een
bijstandsuitkering. De regering kiest
hier echter niet voor, omdat de
categorie twijfelgevallen zo divers is.

Ik kan wel begrip opbrengen voor
die keus, te meer omdat de mogelijk–
heid bestaat bij AMvB subgroepen
aan te wijzen die recht hebben op
een bijstandsuitkering. Helemaal
bevredigend is die situatie toch niet,
omdat niet duidelijk wordt gemaakt
welke subgroepen dat zijn en hoe
groot of klein het aantal mensen is
dat dan niet voor bijstand in aanmer–
king komt.

Het alternatief is echter niet
aantrekkelijk. Dan zou ook deze hele
categorie op gelijke voet met
Nederlanders behandeld moeten
worden. Dat zou betekenen dat
iedere vreemdeling geacht wordt een
legale status of een tijdelijke legale
status te hebben totdat het tegen–
deel blijkt. Het lijkt mij, zoals ook in
de stukken is vermeld, dat daarvan
een behoorlijke aanzuigende werking
kan uitgaan. Echter, wanneer
gekozen wordt voor een kan-bepaling
moet wel duidelijk zijn op grond van
welke criteria een sociale dienst een
beslissing neemt over het al dan niet
toekennen van het recht op bijstand.
Zou de staatssecretaris daarop nog
eens kunnen ingaan?

Wanneer er sprake is van illegale
vreemdelingen is er als regel geen
recht op bijstand, tenzij er een acute
noodsituatie is ontstaan waarin het
weigeren van bijstandsverlening
ethisch gezien zonder meer onaan–
vaardbaar is. Als hoofdregel is dit
een juist uitgangspunt.

Ik kan niet meegaan met de
redenering van bijvoorbeeld het
Nederlands juristen comité voor de
mensenrechten, dat illegalen die
worden gedoogd, aan dat gedogen
een recht op bijstand kunnen
ontlenen. Volgens het NJCM gaat het
uit mensenrechtelijk oogpunt niet aan
om niet tot verwijdering over te gaan,
maar de betrokken vreemdeling in
principe verstoken te doen zijn van
middelen van bestaan. Dat zijn wel
erg zware woorden. Wie is namelijk
verantwoordelijk voor die situatie?
Toch primair de vreemdeling die
tegen het uitdrukkelijk bevel tot
verwijdering om welke reden dan ook
toch in Nederland blijft. Dat kan de
overheid niet worden aangerekend.
Aan het feit dat niet met de sterke

arm tot fysieke verwijdering wordt
overgegaan, maar dat het verblijf
wordt gedoogd, kunnen toch geen
rechten worden ontleend?

Dit is overigens wel een illustratie
van het feit hoe snel het normbesef
kan uitslijten als met medeweten van
de overheid illegale situaties worden
gedoogd. Het is in dit verband
trouwens goed erop bedacht te zijn,
dat er een ontwikkeling op gang kan
komen, voor zover die al niet op gang
is gekomen, die uiteindelijk vraagt
om een soort regularisatie. Het
begint bij niet uitzetten; dat wordt
gedogen van een verblijf; in acute
noodsituaties is er recht op bijstand;
naarmate het illegale verbiijf langer
duurt, zal er meer kans ontstaan op
zo'n noodsituatie; het begrip "acuut"
wordt steeds meer uitgewerkt en ten
slotte vindt iedereen dat aan een
langdurig illegale situatie die steeds
meer genormaliseerd is, maar een
eind moet komen door de situatie te
legaliseren. De staatssecretaris zal
zich herinneren dat er in de jaren
zeventig nogal wat gesproken is in
dit huis over het legaliseren van
buitenlandse werknemers die al een
hele tijd een bijdrage hadden
geleverd aan de Nederlandse
samenleving en zij zal nog wel weten
hoe moeilijk de beslissingen destijds
waren. Ik denk niet dat dit een
ontwikkeling is voor de categorie
mensen waarover wij het nu hebben,
die wij wenselijk moeten achten. In
dit verband dan toch maar de vraag
of je van sociale diensten mag
verlangen dat ze maar steeds doen
alsof hun neus bloedt wanneer een
illegale vreemdeling zich voor
bijstand meldt. Ik blijf het toch
vreemd vinden dat de ene overheids–
dienst weet heeft van een illegaal feit
en dit voor de andere overheids–
dienst die dit soort feiten moet
opsporen, verzwijgt.

Ik zou er uiteraard niet voor zijn
gedurende een acute noodsituatie
daadwerkelijk tot verwijdering over te
gaan — dat zou wel zeer inhumaan
zijn — maar ik ga er wel van uit, dat
na beëindiging van die acute situatie
alsnog tot verwijdering wordt
overgegaan. Ik realiseer mij overi–
gens dat deze staatssecretaris daar
niet over gaat.

Een rechtvaardig optreden
tegenover illegale vreemdelingen
komt namelijk de positie van legale
vluchtelingen ten goede.
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Brouwer

D
Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Voorzitter! Mijn fractie staat kritisch
tegenover het voor ons liggende
voorstel van wet. Enerzijds is er een
vooruitgang te bespeuren op het
gebied van de gelijke behandeling
van Nederlandse ingezetenen en hier
verblijvende vreemdelingen. Dat
wordt nu in de wet vastgelegd.
Anderzijds wordt nog steeds een
verschil gemaakt tussen Nederlandse
ingezetenen en hier verblijvende
vreemdelingen. De laatsten zullen bij
een bijstandsaanvraag nog steeds
geconfronteerd worden met de
vreemdelingenpolitie die de sociale
dienst de nodige informatie moet
verschaffen. Dat vormt voor ons een
probleem in dit wetsvoorstel, want
het Kan stigmatiserend werken. Een
dergelijke controle moet haast wel op
discriminatoire gronden plaatsvin–
den. De normale gang van zaken,
controle door de GSD bij de gemeen–
telijke basisadministratie, zou naar
onze mening ook voor hen van
toepassing moeten zijn. De staatsse–
cretaris zegt daarover in de nota naar
aanleiding van het eindverslag: "dat
zou overwogen kunnen worden". Een
vage en wat ons betreft onvoldoende
toezegging. Ik nodig de staatssecre–
taris dan ook uit, op dit punt
concreter te zijn.

Voorts wordt in het wetsvoorstel
open gehouden of niet-verdrags–
vreemdelingen bijstand kunnen
krijgen. Dat zou kunnen betekenen
dat vreemdelingen die hier, al dan
niet tijdelijk, met instemming van de
overheid verblijven geen bijstand
krijgen, terwijl men ook geen
werkvergunning heeft. Dergelijke
ongewenste situaties dienen
voorkomen te worden. Dit probleem
zal met name gelden voor niet-ver–
dragsvreemdelingen die geen geldige
verblijfstitel hebben, de "gedoogde"
vreemdelingen. De hele gang van
zaken blijft onduidelijk. Mijn fractie
pleit ervoor hun, als zij met toestem–
ming van de overheid in Nederland
verblijven, in ieder geval bijstand te
verlenen. De kan-bepaling geeft hier
te veel rechtsonzekerheid. Als het de
bedoeling is van de regering om het
vreemdelingenbeleid en het bij–
standsbeleid te laten sporen, dan
moeten de toestemming tot verblijf
en het recht op bijstand onlosmake–
lijk met elkaar verbonden zijn. Het
voorstel van wet geeft de mogelijk–
heid dit nader te regelen middels een
algemene maatregel van bestuur.

Bepaalde groepen kunnen gelijkge
steld worden met Nederlanders,
maar dat hoeft niet. Ik vraag de
staatssecretaris duidelijk te maken
waarom die kan-bepaling in de wet
blijft staan, terwijl tegelijkertijd de
mogelijkheid van een algemene
maatregel van bestuur wordt
geschapen. De schriftelijke voorbe–
reiding was op dit punt niet erg
helder.

Voor de niet-verdragsvreemdelin–
gen met een geldige verblijfstitel is
de kan-bepaling minder problema–
tisch, omdat de praktijk uitwijst dat zij
recht hebben op bijstand. Maar
waarom ten aanzien van hen dan ook
geen rechtsplicht? Dat ontgaat mijn
fractie ten enenmale. Inmiddels is in
de praktijk een nieuwe groep
gedoogde vreemdelingen ontstaan,
die niet expliciet als zodanig wordt
erkend, maar die wel ongemoeid
gelaten wordt. Zij blijven verstoken
van bijstand, omdat het hoofd van de
plaatselijke politie geen verklarmg zal
afgeven aan de sociale dienst, zoals
vereist. Dit nu lijkt mij een zeer
moeizame, zo niet een zeer onge–
wenste situatie te scheppen. Ik
verwijs naar de argumenten die door
het NCB in haar brief van 11 mei
jongstleden zijn geschreven. Wij
onderschrijven die argumenten. Ik wil
graag van de staatssecretaris horen
hoe zij de financiële problemen van
deze groep mensen, die je kunt
voorzien, te lijf wil gaan, te meer daar
in deze situatie van rechtsonzeker–
heid de politie gaat bepalen wie wel
en wie geen bijstand gaat krijgen. Dat
lijkt ons niet de taak van de politie.

Ten aanzien van de hier in
Nederland verblijvende illegalen blijft
de situatie duister. Aan hen wordt
slechts bijstand verleend indien
sprake is van een acute noodsituatie.
Wat dat precies is, blijft onduidelijk.
Het bepalen daarvan wordt, zo
hebben wij uit de schriftelijke
voorbereiding begrepen, vooral aan
de sociale diensten overgelaten. De
vraag is echter of daar toch niet
meer richting aan gegeven zou
moeten worden door de staatssecre–
taris. Hoe is de praktijk op dit
moment? Zou de staatssecretaris
daar in haar antwoord op in kunnen
gaan?

Tot slot wil ik nog een vraag stellen
over de rechtsgang van illegale
vreemdelingen. Waarom is voor hen
een zo vreemde en afwijkende
beroepsgang in dit wetsvoorstel
gecreëerd? Naar mijn mening valt
niet in te zien waarom het college

van burgemeester en wethouders
geen oordeel kan uitspreken. Kan de
staatssecretaris ook hierop een
toelichting geven?

D

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! In dit
wetsvoorstel wil de regering komen
tot een wettelijke regeling van de
bijstandsverlening aan vreemdelin–
gen. In plaats van een stapel
circulaires komt er een wettelijke
regelmg, straks eventueel ingevuld
met AMvB's. Voor de desbetreffende
vreemdelingen komt daardoor meer
rechtszekerheid en voor de gemeen–
telijke sociale diensten meer
duidelijkheid. Uitgangspunt is dat
alleen personen die deel uitmaken
van de Nederlandse samenleving een
beroep kunnen doen op collectieve
voorzieningen, zoals de Algemene
bijstandswet. Ten opzichte van hen
heeft de Nederlandse samenleving
een zorgplicht. De Algemene
bijstandswet is als vangnet, als
laatste voorziening in nood, een
wezenlijk en ideologisch onderbouwd
instrument. Wij delen dat uitgangs–
punt. Zij die tot de Nederlandse
samenleving behoren, leveren hun
aandeel aan die samenleving,
bijvoorbeeld via arbeid, en hebben
verplichtingen, zoals het betalen van
belasting. Daartegenover staat dat zij
recht hebben op bepaalde voorzie–
ningen. Rechten en verplichtingen
moeten met elkaar in evenwicht zijn.

Tot de Nederlandse samenleving
behoren uiteraard mensen met de
Nederlandse nationaliteit, maar
daarnaast ook legaal in ons land
verkerende buitenlanders. Ook zij
delen in de rechten en plichten van
de Nederlandse samenleving. Een
ongelijke behandeling van Nederlan–
ders en deze categorie buitenlanders
zou dan ook niet terecht zijn. Voor
een groot deel van de legaal in ons
land verblijvende buitenlanders is de
Staat door internationale verdragen
trouwens verplicht tot een gelijke
behandeling.

Anders ligt het met de categorie
illegale buitenlanders. Zij behoren
niet tot de Nederlandse samenleving.
Het recht op een bijstandsuitkering
zou in hun situatie het evenwicht
tussen rechten en plichten in die
samenleving doorkruisen. Een
algemene plicht tot bijstand voor
iedere ingezetene, zoals het Neder–
lands centrum voor buitenlanders
voorstelt, gaat voor ons dan ook een
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Van der Vlies

stap te ver. In noodgevallen kan een
illegaal verblijvende buitenlander een
beroep doen op de bijstand. Terecht.
Een mens in nood mag men niet aan
zijn lot overlaten Dat is een kwestie
van moraal, of meer fundamenteel:
van christenplicht. Wanneer bijvoor–
beeld iemand dringend medische
verzorging nodig heeft, mag hem die
ongeacht zijn verblijfsstatus bepaald
niet worden geweigerd. Wel hebben
wij op dit punt een paar vragen.

Kan de staatssecretaris ook bij
benadering aangeven hoe vaak in de
afgelopen jaren door illegaal in ons
land verblijvende buitenlanders een
beroep is gedaan op de bijstand?
Wanneer een illegaal verbhjvende
buitenlander een beroep op de
bijstand gedaan heeft, wordt dat dan
doorgegeven door de GSD aan de
vreemdelingenpolitie? Welke
consequenties heeft dit voor de
betreffende vreemdeling? Kan de
staatssecretaris misschien ook in het
algemeen een schatting geven van
het aantal illegaal verblijvende
buitenlanders in Nederland?

Tussen illegaal en legaal verbli jven–
de buitenlanders zit de groep die
weliswaar niet over een geldige
verblijfstitel beschikt, maar die door
de overheid wordt gedoogd. Het gaat
om vreemdelingen die in afwachting
zijn van een definitieve beslissmg op
hun verzoek tot toelating, of die in
afwachting zijn van uitzetting.
Enerzijds behoren zij niet of nog niet
tot de Nederlandse samenleving,
anderzijds wordt hun aanwezigheid
wel gedoogd. Een discretionaire
bevoegdheid aan de gemeentelijke
sociale diensten inzake de verlening
van bijstand aan deze categorie sluit
naar onze mening goed aan bij de
sterk verschillende situaties waarin
de betrokkenen zich bevinden. Wel
vragen wij ons af toe hoever die
discretionaire bevoegdheid strekt.
Uiteraard zijn de gemeentelijke
sociale diensten gebonden aan de
jurisprudentie. Welke ruimte hebben
zij daarnaast? Kan de ene dienst
andere criteria aanleggen dan een
andere? In hoeverre kan daardoor
rechtsongelijkheid ontstaan? Een
rijksregeling zoals de Regeling
opvang asielzoekers sluit die
ongelijkheid in ieder geval uit. Ik
wacht op de beoordeling door de
staatssecretaris van hierover
gehouden beschouwingen. Ik denk
daarbij ook aan het intussen door de
WD-fractie aan de Kamer voorgeleg–
de amendement.

Het bevreemdde ons dat de

staatssecretaris bij de schriftelijke
voorbereiding geen inzicht kon geven
in het aantal gedoogde vreemdelin–
gen. Worden die nergens, ook niet
door de vreemdelingenadministratie,
geregistreerd? Indien de staatssecre–
taris niet weet hoeveel gedoogde
vreemdelingen er in Nederland zijn,
kan zij ook geen schatting maken van
de eventuele financiële gevolgen van
dit wetsvoorstel. Dat is op zichzelf
ietwat onbevredigend. Het vreemde–
lingenbeleid en de verlenmg van
bijstand aan vreemdelingen hangen
immers ten nauwste met elkaar
samen. De Vreemdelingenwet geeft
de juridische status aan van een
vreemdeling. Op grond van die status
wordt al dan niet bijstand verleend.

Wanneer het gaat om de vraag
waar de GSD de status van een
vreemdeling moet verifiëren, ligt de
vreemdelingenadministratie voor de
hand. Gegevens over met name de
gedoogde vreemdelingen zijn voor de
GSD relevant. Zijn die gegevens ook
steeds adequaat vermeld in de
vreemdelingenadministratie? Kan de
GSD ook op korte termijn over de
nodige gegevens beschikken? Dat er
met betrekking tot gedoogde
vreemdelingen met een uniforme
verklaring gewerkt gaat worden, zal
voor de sociale diensten in ieder
geval verduidelijkend zijn.

Voorzitter! In discussie is geweest,
of de GSD niet beter de status van
een vreemdeling kan verifiëren bij de
bevolkingsadministratie. Naar onze
mening heeft de staatssecretaris
terecht, gezien de samenhang met
het vreemdelingenbeleid, voor dit
moment voor de vreemdelingenad–
ministratie gekozen. In de bevol–
kingsadministratie worden de
ingezetenen vermeld, ongeacht of zij
legaal of illegaal in ons land zijn. Een
algemeen recht op bijstand voor
iedere ingezetene gaat ons te ver.
Indien in de op stapel staande
gemeentelijke basisadministratie het
onderscheid tussen legaal en illegaal
verblijvende ingezetenen gemaakt zal
worden, is er wel een aanknoping–
spunt. De vraag, wat wel en wat niet
in de GBA thuishoort, is overigens nu
niet aan de orde.

Ten slotte willen wij van de
staatssecretaris weten hoe in de ons
omringende landen de bijstandsverle–
ning aan vreemdelingen is geregeld,
met name de groep gedoogde
vreemdelingen. Wij staan voor een
goede behandeling van vreemdelin–
gen, laat daarover geen misverstand
bestaan, maar wij leven niet op een

eiland. Wanneer Nederland op dit
punt ver boven andere ons omringen–
de staten uitsteekt, kan dat een sterk
aanzuigende werking hebben. Ik denk
daarbij aan de ontwikkelingen als
gevolg van het Schengen-akkoord en
aan de open grenzen in 1992. In dat
geval kan de behandeling van
vreemdelingen onder druk komen te
staan. Dat is een ongewenste
ontwikkeling.

D

De heer Linschoten (VVD):
Mijnheer de voorzitter! Als je dit
wetsontwerp bekijkt, moet je bijna tot
de conclusie komen dat het vreem–
delingenrecht in Nederland een
rommeltje is, als ik dat zo mag
zeggen. Je moet je als wetgever in
het kader van de Algemene bij–
standswet in alle mogelijke bochten
wringen om het beleid in het kader
van de bijstandswet aan te laten
sluiten bij hetgeen wij met elkaar
hebben afgesproken op het gebied
van het vreemdelingenrecht. Toch zul
je dat als bijstandswetgever moeten
doen, omdat naar de mening van de
fractie van de VVD de bijstandswet
en het beleid op dat punt per
definitie volgend zijn, als het gaat om
het vreemdelingenbeleid. Het is niet
mijn bedoeling om over het vreemde–
lingenbeleid een discussie te voeren
met de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. Het is
haar pakkie-an niet.

Goed aan dit wetsontwerp is, dat
het op belangrijke onderdelen de
praktijk codificeert: circulaires
inruilen voor veel duidelijkere
wetgeving in formele zin. Dat is goed
voor de uitvoerders en voor de
betrokkenen. Het geeft duidelijkheid
en rechtszekerheid.

In de schriftelijke voorbereiding en
in de plenaire behandeling tot nu toe
zijn een groot aantal vragen gesteld
en beantwoord. Er is een groot aantal
zaken opgehelderd. Ik wil mij in dit
plenaire debat beperken tot de drie
maatregelen van dit wetsontwerp.
Allereerst de regeling met betrekking
tot vreemdelingen die hier te lande
verblijven op grond van een verblijfs–
titel, gelegen in artikel 9 of 10 van
de Vreemdelingenwet. De tweede
categorie betreft vreemdelingen die
worden gedoogd, c.q. die niet
kunnen worden uitgezet. Het gaat om
gevallen, waar bijstand kan worden
verleend en waar nadere regels
kunnen worden gesteld in een
algemene maatregel van bestuur. De

Tweede Kamer Algemene Bijstandswet
22 mei 1990
TK69 69-3855



Linschoten

derde categorie betreft de vreemde–
lingen die hier in Nederland illegaal
verblijven.

Wat de eerste categorie betreft, is
wat de fractie van de VVD betreft,
geen discussie mogelijk. Hier hoort
sprake te zijn van gelijke behandeling
van alle andere vergelijkbare gevallen
in Nederland. Dat onderdeel van het
wetsvoorstel heeft dan ook onze
hartelijke steun.

Ik kom dan te spreken over de
tweede categorie: vreemdelingen die
in Nederland worden gedoogd
Tijdens de schriftelijke voorbereiding
is gediscussieerd over de kan-bepa–
ling. Moet dit soort zaken bij wet in
formele zin worden geregeld of
moeten nadere regels worden
gesteld in een algemene maatregel
van bestuur? Laat ik beginnen met de
opmerking, dat de staatssecretaris
gelijk heeft, als zij zegt, dat zij op dit
moment niet precies in beeld kan
brengen — kwalitatief en kwantitatief
— om welke groep het gaat. Wellicht
is voor de wetgeving op dit moment
nog veel belangrijker dat de groep zo
divers en zo wisselend is, dat wij er
helemaal geen zicht op hebben hoe
die groep er in de toekomst ooit uit
gaat zien. Dat betekent dat je er bij
wetgeving in formele zin erg
voorzichtig mee moet zijn om al te
stellige bepalingen op te nemen,
zeker als je niet van tevoren weet op
welke groepen mensen die bepalin–
gen eventueel op een gegeven
moment van toepassing kunnen zijn.

De VVD-fractie steunt de kan-be–
paling neergelegd in het wets–
ontwerp dan ook. Voor ons staat niet
vast dat ieder moment en in alle
gevallen aan mensen die in Neder–
land kortere of langere tijd worden
gedoogd een bijstand moet worden
verleend als ware men Nederlander.
Wij kunnen ons voorstellen dat er
nadere regelingen voor specifieke
groepen of individuen worden
getroffen, die afwijken van de
uitkeringen die worden verstrekt op
basis van de Algemene bijstandswet.
Bovendien kunnen wij ons voorstel–
len, dat vooral de problematiek van
de groep mensen die geen langduri–
ge verblijfstitel hebben de komende
jaren bij het opengaan van de
grenzen enorm in diversiteit zal
toenemen. Er zullen grote groepen
mensen in Nederland verblijven met
verschillende typen rechtstitels, met
verschillende typen gedoogsituaties
en met daaraan wat ons betreft ook
gekoppeld verschillende rechten en

plichten, die wel met elkaar in
overeenstemming moeten zijn.

De fractie van de VVD is dan ook
tot de conclusie gekomen, dat wij in
het wetsontwerp zelf, in de wet in
formele zin, niet verder moeten gaan
dan te bepalen dat in al die situaties
bijstand kan worden verleend, maar
dat verder bij gelede wetgeving
nader, wat ons betreft in een
algemene maatregel van bestuur,
moet worden bepaald hoe de
uitkeringsregelingen er precies
uitzien en onder welke omstandighe–
den aan welke groepen een uitkering
wordt verstrekt.

Om dat te reaiiseren heb ik
inmiddels een amendement inge–
diend, dat gelukkig tijdig is rondge–
deeld.

Mevrouw Groenman (D66): Ik wil
nog wat vragen over de tweede
categorie, want ik kan mij er niet zo'n
goede voorstelling van maken hoe de
praktijk zal zijn. Er moeten dus bij
algemene maatregel van bestuur
nadere regels worden gesteld. Geldt
dat per groep of per individu? Wie
beoordeelt dat? Wanneer gebeurt
dat? Kunt u wat concrete voorbeel–
den geven?

De heer Linschoten (VVD): Ik denk
dat zo'n algemene maatregel van
bestuur in eerste instantie een
regeling moet geven hoe naar onze
opvatting een bijstandsuitkering
verstrekt moet worden aan mensen
die in Nederland worden gedoogd.
Wat mij betreft is er dan een
belangrijk verschil tussen de situatie
waarin iemand een bepaald aantal
dagen wordt gedoogd en een veel
structurelere situatie. Ik vind dat de
positie van de gedoogde een nadere,
duidelijkere regeling behoeft dan
alleen een wetsbepaling bij wet in
formele zin, dat er bijstand kan
worden verleend.

Hoe men dat geregeld wil hebben
is wat mij betreft voor een belangrijk
deel afhankelljk van discussies en
conclusies die wij in het vreemdelin–
gendebat rnoeten hebben en trekken.
Dat moet goed en duidelijk worden
geregeld. Daarvoor is naar onze
stellige overtuiging een algemene
maatregel van bestuur nodig. De
kan-bepaling in het wetsartikel is
onvoldoende duidelijk.

Mevrouw Groenman (D66): U
verschuift dan het probleem van
Justitie naar Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, als ik het goed

heb. Het gaat om verschillende
groepen. U wilt dat nader regelen.
Volgens mij is de eerste beoordeling
aan Justitie: wat voor een soort titel
heeft iemand? Hoe lang duurt die
titel? Wat ons betreft kan dat korter.
De procedures moeten snel worden
afgewerkt. De afweging moet
volgens uw amendement echter nog
eens worden overgedaan bij Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. De
situatie ontstaat dan dat men het bij
Justitie niet precies wil of kan
regelen en er dus maar wat nadere
regelingen in het kader van de
Algemene bijstandswet worden
gemaakt. Dan zit je niet goed

De heer Linschoten (VVD): Dat is
ook niet de bedoeling. Ik had er aan
het eind van mijn verhaal nog een
nadere opmerking over willen maken.
Ik vind bijvoorbeeld dat in de
algemene maatregel van bestuur,
anders dan wij nu in de formele wet
kunnen regelen, het heel goed
mogelijk zou zijn op het punt van de
kosten afspraken te maken tussen
Justitie en Sociale Zaken en Werkge–
legenheid. Mij Is bijvoorbeeld
onduidelijk waarom nu op basis van
deze bepaling de Algemene bij–
standswet inclusief een deel van de
gemeentebegroting wordt gebruikt
om een oplossing te vinden voor het
maar uitblijven van besluitvorming bij
Justitie. Als men iemand in Neder–
land gedoogt gedurende een periode
die naar ons oordeel langer is dan
strikt noodzakelijk is, heeft dat
meteen financiële consequenties
voor de rijksoverheid, maar ook voor
de gemeente die het aangaat.

Ons staat voor ogen dat de
materieelrechtelijke situatie goed
wordt bepaald in een algemene
maatregel van bestuur. Wat ons
betreft betekent dat ook een
integratie met andere regelingen in
de sfeer van WVC, zoals de ROA-re–
geling. In de algemene maatregel van
bestuur moet de materiële positie
geregeld worden van alle mensen die
geen structurele verblijfstitel hebben,
maar tijdelijk gedoogd worden, in
afwachting van nadere beslissingen.
Dat is de bedoeling van het amende–
ment; dat moet naar ons oordeel aan
de orde komen in het debat, waarin
het om meer gaat dan alleen maar de
Algemene bijstandswet.

Mijnheer de voorzitter! Over de
derde categorie, de illegaal in
Nederland verblijvende mensen, kan
ik heel erg kort zijn. De VVD-fractie is
van mening dat mensen die illegaal
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Linschoten

in Nederland verblijven, geen
bijstandsuitkering behoren te krijgen.
Punt! Nu klinkt dat heel erg cru en ik
realiseer mij dat op dit punt een, zij
het heel kleme, nuancering noodza–
kelijk is. Op zichzelf is mijn fractie
van oordeel dat zich zodanige
noodsituaties kunnen voordoen, dat
er sprake kan zijn van zodanig
dringende redenen, dat je - en dit
zeg ik in het verlengde van wat de
heer Van der Vlies naar voren bracht
— als overheid niet voorbij kunt gaan
aan het gegeven dat je de enige bent
die op dat moment de noodzakelijke
zorg kan verlenen. In die situatie
moet natuurlijk een voorziening
worden getroffen. In de nu voorge–
stelde regeling staat dat, indien er
dringende redenen zijn — en die zijn
niet voldoende afgebakend — het
college van burgemeester en
wethouders beslissingen kan nemen
met betrekking tot deze zaken. Dat
vind ik een te ruime formulering. Op
basis van deze wettelijke regeling
mag in Nederland in ieder geval geen
situatie onstaan waarin een van
plaats tot plaats verschillend
gemeentelijk vreemdelingenbeleid
wordt gevoerd. Dat kan en mag niet
de bedoeling zijn van dit onderdeel
van deze wijziging van de Algemene
bijstandwet. Het gaat hierbij niet om
beleidsvrijheid; het moet echt gaan
om zeer acute noodsituaties. De heer
Schoots kan dan wel zeggen dat wij
dit gerust kunnen overlaten aan de
colleges van burgemeester en
wethouders, maar dat vindt mijn
fractie toch iets te gemakkelijk. Met
hem ben ik van oordeel dat wij er hier
niet in zullen slagen om een limitatie–
ve lijst op te sommen. Juist als het
om zeer acute noodsituaties gaat,
zullen wij nooit in staat zijn om een
dergelijke lijst te produceren, maar
wil mijn fractie met een dergelijke
formulering in de wet akkoord
kunnen gaan, dan zal de staatssecre–
taris in haar antwoord wat nader en
concreter moeten ingaan op de vraag
wanneer sprake is van zeer acute
noodsituaties.

De voorzitter: Mij is gebleken dat
de staatssecretaris bereid is, nog
hedenavond te antwoorden, mits zij
korte tijd de gelegenheid krijgt, haar
antwoord voor te bereiden. Derhalve
stel ik voor, de vergadering te
schorsen tot 20.25 uur.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt van 20.04 uur
tot 20.25 uur geschorst.

D

Staatssecretaris Ter Veld: Voorzit–
ter! Ik spreek mijn dank uit voor de
overwegend positieve inbreng van de
kamerleden bij dit wetsvoorstel,
waarmee inderdaad wordt beoogd,
de bijstandsverlening aan vreemde–
lingen, die in de huidige wet is
gegrond op een facultatieve kan-be–
paling, het huidige artikel 84 ABW,
een goede grond te geven door aan
een vreemdeling die op een legale
verblijfstitel in Nederland verblijft,
gelijk te behandelen als een Neder–
lander.

Dit komt voort uit de Minderheden–
nota, waarin de regering te kennen
heeft gegeven dat zij ernaar streeft,
rechtmatig in Nederland verblijvende
leden van minderheidsgroepen een
aan die van Nederlanders gelijkwaar–
dige plaats in onze samenleving te
bieden. Vreemdelingen met een
geldige verblijfstitel, dus die met een
verblijfsvergunning of een vestigings–
vergunning, toegelaten vluchtelingen,
worden in het wetsvoorstel volledig
met Nederlanders gelijkgesteld.
Tegelijkertijd is de gelegenheid benut
om voor de overige in Nederland
verblijvende vreemdelingen de
bestaande bijstandspraktijk groten–
deels te formaliseren. Dit betekent
dat aan gedoogde vreemdelingen
bijstand kan worden verleend en dat
aan illegale vreemdelingen met
uitzondering van de acute noodsitua–
tie geen bijstand kan worden
verleend. Dit is een uitwerking van
het beginsel dat personen die geen
deel van de Nederlandse samenle–
ving mogen uitmaken, in het
algemeen van de collectieve
voorzieningen uitgesloten zijn, maar
personen die uitdrukkelijk wel deel
van de Nederlandse samenleving
mogen uitmaken, in het algemeen
een aan die van Nederlanders
gelijkwaardige plaats wordt toege–
kend.

Gedoogden vormen hierin een
tussengroep. Zij mogen niet, nog niet
of niet meer deel van de Nederlandse
samenleving uitmaken, maar
tegelijkertijd is het hun wel toege–
staan, zich in Nederland op te
houden. Omdat zij geen deel van de
Nederlandse samenleving mogen
uitmaken, is het naar onze opvatting
juist, voor hen geen rechtsplicht tot
verlening van bijstand op te nemen.
De omstandigheid dat zij zich in

Nederland mogen ophouden, brengt
echter mee dat zo nodig in hun
bestaanskosten wordt voorzien. De
huidige kan-bepaling biedt hiervoor
voldoende soelaas, te meer daar
hierin uitdrukkelijk voor de voortzet–
ting van het huidige beleid is
gekozen en dus de huidige jurispru–
dentie een rol speelt. Ik kom er straks
op terug. Het is wel duidelijk en blijkt
ook uit de huidige jurisprudentie dat
weigering van bijstand aan iemand
aan wie het is toegestaan, zich in
Nederland op te houden, in strijd
wordt geacht met de beginselen van
behoorlijk bestuur.

Misschien is het goed, eerst in te
gaan op de vraag wat gedoogde
vreemdelingen zijn. Het blijkt
bijzonder moeilijk, in het kader van
dit wetsvoorstel een heel duidelijke
omschrijving te geven, maar ik meen
in artikel 84 van het wetsvoorstel een
duidelijke uiteenzetting te hebben
gegeven, misschien wat uitvoerig,
niet al te bondig, maar wel volledig
juist. Een gedoogde vreemdeling valt
niet onder artikel 1, "Met de
Nederlander bedoeld in het eerste lid
wordt gelijkgesteld de hier te lande
verblijvende vreemdeling die op
grond van artikel 9 of 10 van de
Vreemdelingenwet gerechtigd is in
Nederland te verblijven", maar wel
onder artikel 84, "doch die blijkens
schriftelijke gegevens van Onze
Minister van Justitie dan wel het
hoofd van de plaatselijke politie niet
wordt uitgezet, of niet kan worden
uitgezet". Het is voor de gedoogde
vreemdelmg dus essentieel dat er
een papiertje is. Ik kom er straks op
terug.

Er zijn dus drie groepen: aan
Nederlanders gelijkgestelde, hier
legaal verblijvenden, gedoogden die
een papiertje van de vreemdelingen–
politie of de minister van Justitie
hebben waarop staat dat zij gedoogd
worden, en illegalen, onder wie ook
degenen die ongemoeid worden
gelaten, maar geen schriftelijke
toestemming hebben om zich hier
langdurig of kortstondig op te
houden. Misschien is het goed dat ik
na deze algemene uiteenzetting over
de vraag, welke drie groepen dit
wetsvoorstel onderscheidt, duidelijk
maak dat wij te allen tijde het beleid
van Justitie volgen. Het is dus
bepaald niet zo, dat op grond van het
feit dat de bijstandsverlening aan
vreemdelingen in de wetgeving goed
geregeld zou zijn, het vreemdelingen–
beleid van Justitie zou worden
doorkruist of beïnvloed. De vraag, of
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Ter Veld

het wetsvoorstel wellicht een
aanzuigende werking zou kunnen
hebben, moet ik absoluut negatief
beantwoorden. Legale vreemdelin–
gen — zij die reeds toegelaten zijn -
worden gelijkgesteld aan Nederlan–
ders; voor gedoogden wordt het
huidige kan-bepalingsbeleid gehand–
haafd en voor illegalen bestaat er
geen recht op bijstand tenzij er
sprake is van een acute noodsituatie.
Er is dus in dezen absoluut geen
sprake van aanzuigende werking.

Als wij zien hoe een en ander zich
verhoudt tot het buitenland, kunnen
wij hooguit constateren dat wij in
Nederland per definitie een uitzon–
deringsbepaling kennen ten aanzien
van de ons omringende landen,
omdat wij een Algemene bijstands–
wet hebben. Ik kan ook met absolute
zekerheid zeggen, dat deze wijziging
ons niet in strijd brengt met enig
internationaal verdrag. Wij kunnen
wel constateren dat men in de ons
omringende landen een zeer
verschillende benadering heeft ten
aanzien van de mate waarin men een
met bijstand vergelijkbare uitkering
toekent.

De heer Linschoten (VVD): Ik vind
dit antwoord van de staatssecretaris
iets te gemakkelijk. Het zou zo
kunnen zijn dat een goede regeling in
het kader van de Algemene bij–
standswet met betrekking tot
vreemdelingen die hier gedoogd
worden, mensen ertoe kan bewegen
te kiezen voor Nederland in plaats
van voor een ander land, waar men,
als men uiteindelijk de status van
gedoogde krijgt, een veel minder
gunstige regeling krijgt. Zo iets kan
toch op zichzelf een aanzuigende
werking hebben?

Staatssecretaris Ter Veld: Het
beleid van Justitie is bepalend voor
de vraag, of iemand hier gedoogd is;
niet het beleid van Sociale Zaken.
Dat is puur volgend. Het kan er geen
enkele invloed op hebben.

De heer Linschoten (WD): Dat ben
ik met de staatssecretaris eens.
Echter de beslissing van een
vreemdeling - een vluchteling
bijvoorbeeld - die naar Europa gaat,
of hij zijn eerste aanvraag indient bij
land A, B, C of bij Nederland, zou
beïnvloed kunnen worden door
regelingen die in een bepaald land
bestaan. Als Nederland verreweg de
meest aantrekkelijke regelingen
heeft, zou dat op die primaire

beslissing een aanzuigende werking
kunnen hebben, ook als de betrokke–
ne in alle andere landen ook gedoogd
zou worden naar verloop van tijd.

Staatssecretaris Ter Veld: Ik neem
aan dat bij de overwegingen, waarop
iemand een aanvraag indient om tot
enig land toegelaten te worden, zeer
veel argumenten een rol kunnen
spelen. Nogmaals, de vraag, of men
een gedoogde-status krijgt, is niet
afhankelijk van de bijstandsverlening.
De beantwoording van de vraag, hoe
streng en hoe aanzuigend ons beleid
ten aanzien van vreemdelingen is, is
dus absoluut en uitsluitend aan
Justitie. Het zou ook volstrekt onjuist
zijn om met de bijstandsverlening het
beleid van Justitie te doorkruisen.

De heer Linschoten (VVD): Er is
geen sprake van een doorkruisen van
het beleid van Justitie. Ik kan mij
voorstellen dat de staatssecretaris
zegt: in alle gevallen waarin er sprake
is van een gedoogsituatie geven wij
de rechten die gebaseerd zijn op de
Nederlandse wetgeving. Als die
rechten in Nederland aanmerkelijk
beter zijn dan in de ons omringende
landen, kan dat echter wel een
aanzuigende werking hebben. De
betrokken vluchteling zou bij zijn
allereerste beslissing waar hij heen
wil gaan in Europa, zijn keuze kunnen
laten bepalen door de regelingen in
een bepaald land. Het gaat dan niet
om het doorkruisen van het beleid
van Justitie, maar om de eerste
basiskeus: waar dien ik mijn eerste
aanvraag tot een verblijfsvergunning
in?

Staatssecretaris Ter Veld Ik kan mij
voorstellen dat bij die beslissing zeer
veel overwegingen een rol spelen. Er
zijn zeer veel verschillende vreemde–
lingen. Van sommigen stellen wij het
zelfs op prijs dat zij Nederland een
aantrekkelijk land vinden. Nogmaals,
de wijze waarop het toelatingsbeleid
in Nederland plaatsvindt, is een zaak
van Justitie. Natuurlijk kan Nederland
voor somrnigen een aantrekkelijke
functie hebben. Voor anderen is het
wellicht een zeer onaantrekkelijk
land. Ik kan mij niet voorstellen, dat
de bijstandswetgeving daarbij van
doorslaggevende aard zal zijn. Het
wetsvoorstel is puur volgend en wijkt
wat de gedoogden betreft niet af van
de huidige wetgeving. De enige
uitzondering op dat punt is, dat wij
voor gedoogden op het gebied van
de rechtsmiddelen een verbetering

hebben aangebracht, namelijk door
hen in de beroepsmogelijkheden
gelijk te stellen aan Nederlanders.

Er is een vrij uitgebreide discussie
geweest over de vraag: waar
verifieert men of iemand gedoogd is?
Kan dit niet gebeuren bij de gemeen–
telijke bevolkingsadministratie? Ik
begrijp goed dat deze vraag aan de
orde is geweest. Op dit moment is,
mede in samenwerking met een
werkgroep van de sociale diensten,
de vreemdelingenpolitie en mijn
ministerie, een voorstel gedaan voor
de verificatie door de vreemdelingen–
politie. Wij zijn van plan die verifica–
tie daar te evalueren. Inderdaad, in
de Kamer zijn, aan de hand van het
voorlopig verslag van de gemeentelij–
ke bevolkingsadmmistratie, door alle
fracties vragen gesteld over de
mogelijkheid om gebruik te maken
van de GBA als informatiebron voor
verblijfsgegevens. Ook op dit punt
ben ik in de praktijk volgend. Ik zal
iedere nieuwe mogelijkheid tot
administratie en het verkrijgen van
inlichtingen over de verblijfstitel
natuurlijk beoordelen aan de hand
van wetgeving. Hoe zal de gemeen–
telijke bevolkingsadministratie er
gaan uitzien? Ik vind, dat mijn collega
de minister van Binnenlandse Zaken,
hierop het beste kan antwoorden in
haar memorie van antwoord. Daarin
kan zij de verdere uitwerking van de
gemeentelijke bevolkingsadministra–
tie aangeven.

Het blijft essentieel, dat de status
van de vreemdeling getoetst kan
worden en dat dit gebeurt op
accurate wijze met actuele gegege–
vens. Voor de gedoogden zou zich
daarbij een probleem kunnen
voordoen. Bij de GBA kan het aantal
gedoogden wisselend zijn. Soms is
men korter en soms langer gedoogd.
De GBA is in dit verband wellicht niet
de meest juiste plaats. Indien er
echter een andere instantie of
systeem komt om deze controle uit
te oefenen, ga ik de mogelijkheid
daarvan natuurlijk bestuderen en
pleeg ik overleg met mijn collega's
van Justitie en Binnenlandse Zaken
over de vraag of aanpassing mogelijk
is. Daarbij zal ik nagaan of op de
aangegeven manier betere resultaten
verkregen worden. Daarbij denk ik
aan de rechtszekerheid en een goede
uitvoeringspraktijk van de Algemene
bijstandswet. Op dit moment is de
discussie over de GBA aan de orde.
Wij behandelen nu deze wet en ik
stel voor: verificatie bij de vreemde–
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lingenpolitie. Dat is ook de gemeen–
ten voorgesteld.

Ik kan mij goed voorstelen dat in
dezen vragen zijn gerezen. Er zijn
hierover met name vragen gesteld
door de heer Schoots. Hij vroeg: wat
gebeurt er als de vreemdelingenpoli–
tie geen duidelijk uitsluitsel geeft
over de status? Ik heb zelf dan de
neiging te denken aan artikel 1401
BW: een onrechtmatige daad. De
belangen van betrokkene kunnen op
deze manier namelijk geschaad
worden. Ik weet niet of dit ook de
opvatting van Justitie is. Het
ministerie van Justitie heeft de
Kamer naar aanleiding van een
overleg, gehouden op 22 februari
1990 over de verblijfsrechtelijke
positie van afgewezen asielzoekers
die niet verwijderd kunnen worden,
toegezegd, dat de Kamer hierover
een brief zal krijgen waarin onder
meer aandacht zal worden besteed
aan de problematiek van niet
verwijderbare asielzoekers. Gelet op
de complexiteit van deze materie,
heeft de staatssecretaris van Justitie
de adviescommissie voor vreemde–
lingenzaken ter zake om advies
verzocht. De staatssecretaris van
Justitie heeft dat advies zojuist
ontvangen. Ik verwacht dat hij daar
snel op ingaat.

Ook mevrouw Doelman stelde een
vraag over de aanpassingen van de
voorschriften inzake vreemdelingen
ten behoeve van de verklaring van de
vreemdelingendienst aan de GSD.
Hieraan wordt gewerkt. Ik neem aan,
dat de aanpassingen tijdig, voordat
de wet in werking treedt, zullen zijn
afgerond. De huidige situatie is, dat
degenen die geen schriftelijke
verklaring hebben dat zij hier mogen
verblijven, onder de categorie
"illegalen" vallen. Het lijkt mij — dit
is natuurlijk de invalshoek van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
— een normale zaak wanneer
daartegen een beroep zou kunnen
worden gevoerd. lemand kan van
mening zijn, dat voor hem of haar ten
onrechte een dergelijk belangrijk
papier niet is toegekend, terwijl
betrokkene er wel belang bij heeft.

Ik wijs er wel op, dat het enkele
feit, dat iemand door capaciteitsge–
brek niet kan worden opgespoord en
uitgezet, terwijl deze niet behoort tot
de hier gedoogden, natuurlijk geen
reden kan zijn om toch tot uitkering
over te gaan ingevolge de Algemene
bijstandswet.

De heer Schoots (PvdA): Voorzitter!

De staatssecretaris sprak over een
beroepsprocedure. Wat wil zij
daarmee zeggen? Misschien wordt
door de gemeentepolitie geen
verklaring afgegeven. Kan dan niet
eerst een bezwaarschriftenprocedure
bij het college van B en W ingesteld
worden?

Staatssecretaris Ter Veld: Stel dat
iemand geen uitkering kan krijgen,
omdat hij niet tot de categorie
gedoogden behoort. Als deze
persoon meent dat hij wel tot die
categorie behoort, kan deze de
beslissing aanvechten met een
procedure op grond van de Vreem–
delingenwet, zoals die in de toe–
komst gestalte zal krijgen. Zou dat
niet mogelijk zijn, dan moet de
beslissing aangevochten kunnen
worden op grond van artikel 1401
BW, omdat het dan een onrechtmati–
ge daad zou zijn. Mijns inziens is het
langs die weg mogelijk te constate–
ren dat iemand geen rechten kan
ontlenen aan het feit dat hij niet
actief wordt opgespoord en uitgezet,
maar hier toch wel hoort te zijn.
Nogmaals, dit punt is aan de orde. Ik
zal aan mijn collega van Justitie
doorgeven dat bij de behandeling van
dit wetsvoorstel uitdrukkelijk door de
Kamer is gevraagd om in het kader
van de situatie van gedoogden een
beroepsprocedure tegen het niet
afgeven van een verklaring door de
vreemdelingendienst aan de orde te
stellen.

De heer Van der Vlies vroeg
hoeveel gedoogden er eigenlijk zijn.
Aangezien het gaat om vreemdelin–
gen die hangende een procedure op
grond van de Vreemdelingenwet in
ons land mogen verblijven, is het niet
mogelijk het aantal te weten op een
bepaalde peildatum. Bovendien
wisselt dat aantal voortdurend.
Daarbij kan worden opgemerkt dat
een substantiële groep gedoogden
behoort tot de asielzoekenden die
onder de voorliggende voorziening
van de ROA zijn gebracht. Zoals u
wellicht weet, kent de ROA de
mogelijkheid van een verlenging van
drie maanden voor voorbereidingen
om het land te verlaten.

Bijna iedereen heeft gevraagd hoe
het zit met de kan-bepaling en
waarop zo'n algemene maatregel van
bestuur slaat. De kan-bepaling is in
feite een voortzetting van het
bestaande beleid, waaronder de
gebruikelijke jurisprudentie ook
doorgaat. Normaal gesproken
betekent de kan-bepaling dat men

recht heeft op bijstand zonder dat
daartoe een rechtsplicht bestaat.

De voorgestelde mogelijkheid om
met betrekking tot bijstandsverlening
aan gedoogde vreemdelingen nadere
regels te stellen, is uitdrukkehjk
bedoeld om bepaalde groepen
gedoogde vreemdelingen onder de
rechtsplicht tot bijstandsverlening te
kunnen brengen zoals bedoeld in
artikel 1, derde lid, van de wet.
Daarnaast is het mogelijk dat, zij het
slechts als een ultimum remedium,
een algemene maatregel van bestuur
nodig is om te voorkomen dat een
voorliggende voorziening tot stand
moet worden gebracht. Kijkend naar
het verleden, zou gewezen kunnen
worden op de regeling voor van de
hier verblijvende Tamils voordat de
huidige situatie met de ROA en
dergelijke tot stand kwam. De
maatregel is dus in eerste instantie
bedoeld voor het positieve effect om
groepen gedoogden onder de
rechtsplicht tot bijstandverlening te
brengen. Het sluit niet per definitie
uit, zoals ik ook in de schriftelijke
voorbereiding heb aangegeven, dat
zich een situatie voordoet die ons
noodzaakt in een AMvB nadere
regels te stellen. Daarmee worden
die vreemdelingen niet buiten de
Algemene bijstandswet gesteld, maar
kunnen zij binnen de bijstandswet
toch met nadere regels geconfron–
teerd worden. Nogmaals, het is een
ultimum remedium.

Mevrouw Doelman vroeg of die
AMvB's aan de Kamer kunnen
worden voorgelegd. Ik heb er geen
enkel bezwaar tegen. Dergelijke
AMvB's zullen toch altijd voor advies
moeten worden voorgelegd aan de
SER-commissie sociale voorziening
en aan de Raad van State.

Mevrouw Groenman (D66): Mijn
probleem is dat, zoals ook blijkt uit
de stukken, die algemene maatregel
van bestuur er ook op gericht kan zijn
de rechten te beperken. Daar zit voor
mij een beetje de pijn. Gelijkstellen
oké! Als er geen voorliggende
voorziening is, dan is er recht op
bijstand. Maar waarom moet er dan
een mogelijkheid zijn om dat recht
nog eens te kunnen beperken? Wordt
het dan iets tussen een voorliggende
voorziening en de AMvB in: u mag
niet dit en u krijgt niet dat? Wat moet
ik mij daarbij voorstellen?

Staatssecretaris Ter Veld: Op dit
moment heb ik absoluut geen enkele
AMvB ter zake in mijn hoofd. Ik kan
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alleen maar verwijzen naar wat zich
in de grote steden heeft voorgedaan
met onder anderen de Tamils. Toen
was een onhoudbare situatie aan de
orde, zoals massale huisvesting in
brandgevaarlijke pensions. Om daar
een eind aan te maken, is er destijds
voor gekozen een voorliggende
voorziening te creëren. Ik zou mij
kunnen voorstellen dat ik die AMvB
nodig heb als ultimum remedium,
niet om mensen buiten de bijstand te
plaatsen, maar om binnen de bijstand
nadere regels te kunnen geven. Het
is bepaald niet de bedoeling om
voortdurend met AMvB's te komen.
Wanneer een AMvB alleen bedoeld
kan zijn als een ultimum remedium in
een specifieke situatie die ik nu niet
kan omschrijven, maar die ik wel
aangeef door te verwijzen naar
situacies in het verleden met
bijvoorbeeld de Tamils, waarbij
bepaalde groepen gedoogden onder
een voorliggende voorziening werden
gebracht, dan kan zo'n AMvB
absoluut niet verplicht worden
gesteld, zoals de heer ünschoten in
zijn amendement voorstelt. Boven–
dien zou ik absoluut niet weten, hoe
ik als medewetgever uit de voeten
kan met de bepaling in de wet dat ik
een AMvB moet maken, zonder dat
in de wet zelve staat waarvoor die
AMvB is bedoeld en welke gronden
daarin moeten worden opgenomen.
Dat lijkt mij als medewetgever toch
redelijk in strijd met onze aanwijzigin–
gen voor de wetgeving. Nogmaals,
die AMvB's zijn niet bedoeld om altijd
te gelden. De eerste bedoeling is een
positieve. De tweede bedoeling is om
als ultimum remedium te kunnen
worden gebruikt in een situatie
waarin de voorliggende voorziening
niet de meest aangewezen weg is en
het wenselijk is om mensen toch
binnen de bijstand te houden. Zoals
ik al tegen mevrouw Doelman heb
gezegd, heb ik er geen enkel bezwaar
tegen om de Kamer in kennis te
stellen van een adviesaanvrage ter
zake aan de SER en om daarover, als
de Kamer dat wenst, met de Kamer
te spreken.

Mevrouw Groenman (D66): Ik
begrijp het niet. Je hebt of de
bijstand of een voorliggende
voorziening. U wilt daar bij AMvB iets
tussenin creëren, hetgeen wel eens
minder zou kunnen zijn dan de
rechten van de Algemene bijstands–
wet. Volgens mij is dat in strijd met
internationale bepalingen en de
regels van behoorlijk bestuur.

Staatssecretaris Ter Veld: Nee. Als
ik in strijd kom met de regels van
behoorlijk bestuur, is het lets dat niet
kan. Het kan alleen wanneer het zou
betekenen dat gedoogde vreemdelin–
gen er qua rechtspositie op achter–
uitgaan. Het is dus uitsluitend de
bedoeling in een specifieke, niet nu
te omschrijven noodsituatie. Het
ontbreken van dit beleidsinstrument
heeft geleid tot het voor bepaalde
groepen vreemdelingen creëren van
een voorliggende voorziening.
Daarmee worden zij dan buiten de
bijstandsvoorziening geplaatst. Het
kan zijn dat in de toekomst bij zo'n
specifieke situatie ook wordt
besloten om een voorliggende
voorziening te creëren. Dat is
mogelijk.

Mevrouw Groenman (D66): Als je
die voorliggende voorziening niet
creëert, dan moeten deze mensen
gewoon in de bijstand. lets anders is
er immers niet.

De heer Linschoten (VVDj:
Voorzitter! Ik begrijp het standpunt
van de staatssecretaris niet. Het is
immers volstrekt helder, wat ik heb
bedoeld met wat in de algemene
maatregel van bestuur moet worden
geregeld: de positie van de gedoog–
den in het kader van de Algemene
bijstandswet. Als je dat niet doet,
ontstaat er volgens mij een rommel–
tje. In de wet hebben wij een kan-be–
paling. De materiële positie van de
betrokkenen wordt vervolgens
bepaald in een stelletje circulaires. Ik
kan mij best voorstellen dat de
staatssecretaris ambtelijk is geadvi–
seerd om dat zo te laten, want dat
geeft het departement behoorlijk veel
flexibiliteit. Voor de rechtszekerheid
van de betrokkenen en de duidelijk–
heid van de wetgeving zou het echter
heel goed zijn als deze zaak bij
algemene maatregel van bestuur
wordt geregeld. Dat is helemaal niet
in strijd met de regels voor wetge–
vingstechniek. Juist voor de duidelijk–
heid en de rechtszekerheid is het
goed om die zaak materieel te
regelen en niet aan circulaires over te
laten.

Staatssecretaris Ter Veld: Het feit
dat wij ervoor hebben gekozen om
het beleid ter zake te handhaven,
zoals in het wetsvoorstel staat,
betekent dat ook de jurisprudentie
ter zake geldt. De kan-bepaling heeft
in de bestaande jurisprudentie een
imperatieve strekking. Derhalve is de

ruimte voor de uitvoeringsorganen
van de Algemene bijstandswet
bepaald niet groot, maar uitermate
miniem. De kan-bepaling is impera–
tief; dat is ook de toets van het
behoorlijk bestuur. Deze kan-bepa–
ling zorgt er wel voor dat de Neder–
landse Staat niet de rechtsplicht tot
bijstandsverlening heeft. Zou die
rechtsplicht wel aanwezig zijn, dan
zou Nederland een duidelijke
uitzondering vormen ten opzichte van
de omringende landen. Dan hebben
wij namelijk de rechtsplicht om
iedereen die hier is gedoogd, van
bijstand te voorzien. Dat is bijna een
juridisch bezwaar tegen het vastleg–
gen van de rechtsplicht. De normale
uitvoeringspraktijk, inclusief de
beroepsgang, is echter voor gedoog–
den en voor de mensen die onder
artikel 1, derde lid, vallen, volstrekt
dezelfde.

Wat is dan de bedoeling van de
AMvB? Dat is in de eerste plaats om
de mogelijkheid te hebben, bepaalde
groepen gedoogden onder die
rechtsplicht te brengen. Dat is in de
tweede plaats om als ultimum
remedium te dienen, namelijk door
het mogelijk te maken dat nadere
regels kunnen worden gesteld zonder
het creëren van een voorlopige
voorziening. Nogmaals: ik ben zeer
wel bereid om die AMvB's aan de
Kamer voor te leggen; daartegen heb
ik geen enkel bezwaar.

De heer Linschoten (VVD): Het
probleem van de AMvB die u wilt
voorleggen, is dat niet alles daarin
wordt geregeld. U pikt er gewoon de
zaken uit die u bij AMvB wilt regelen;
de rest wordt in circulaires geregeld.
Ik begrijp uw standpunt. De rechts–
plicht als zodanig is een juridisch
gegeven. Verder stel ik vast dat het
wel of niet in deze wet neerleggen
van de rechtsplicht voor de praktijk
buitengewoon weinig betekenis
heeft. Dat afwegend tegen de mate
van duidelijkheid die je verschaft aan
betrokkenen — degenen die de
regeling moeten uitvoeren — geldt,
juist vanuit een oogpunt van
wetgevingssystematiek, dat het
laatste het zwaarste weegt. Dan mag
ook duidelijk zijn aan de groepen
gedoogden, onder welke omstandig–
heden zij wel en onder welke
omstandigheden zij geen recht
hebben op een uitkering. Laten we
dat maar gewoon goed regelen in
een algemene maatregel van
bestuur, waarover we in deze Kamer
met de staatssecretaris praten, dan
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hebben we in ieder geval meer
duidelijkheid dan alleen maar de
kan-bepaling die nu in de wet staat.

Staatssecretaris Ter Veld: Ik begrijp
dit volstrekt niet. De thans voorlig–
gende wetgeving geeft volstrekte
duidelijkheid. Voor gedoogden geldt
geen rechtsplicht, nee, er wordt
bijstand verleend volgens de
kan-bepaling, onderworpen aan de
toetsing van de beginselen van
behoorlijk bestuur. Dat betekent dat
er van geen enkele willekeur sprake
kan zijn. De bijstand wordt gewoon
verleend. Dat is op zichzelf geen
probleem: hier geldt dezelfde
beroepsgang als voor de mensen die
vallen onder artikel 1. Het enige
verschil is een juridisch verschil,
namelijk het ontbreken van een
rechtsplicht. Een algemene maatre–
gel van bestuur maakt hooguit,
omdat een dergelijke maatregel moet
voortvloeien uit een wet, volstrekt
onduidelijk waarin de wet dan een
afwijking geeft. Als er al een
algemene maatregel zou moeten
komen — de wet is overigens
volstrekt duidelijk — zou dat alleen
zijn om de rechtsplicht in te voeren
voor groepen die thans vallen onder
artikel 84 (nieuw), dan wel — als
ultimum remedium — om in de
gelegenheid te zijn, niet meer als een
voorliggende voorziening, maar in
het kader van de Algemene bij–
standswet, nadere regels te stellen in
zeer specifieke situaties. In het
verleden zijn wij al eens genoodzaakt
geweest tot het creëren van een
voorliggende voorziening.

De heer Linschoten (VVD): We
kunnen de casusposities hier niet
allemaal de revue laten passeren,
maar juist gelet op het gegeven dat
er op dit moment onduidelijkheid
bestaat over de vraag, wat er in de
toekomst onder "gedoogde" wordt
verstaan, lijkt het mij heel erg
verstandig om de positie materieel in
een algemene maatregel van bestuur
vast te leggen, waarbij wat mij
betreft ook geregeld kan worden,
onder welke omstandigheden er
geen sprake is van het verlenen van
een volledige bijstandsuitkering. Daar
verzet zich niets tegen. We weten dat
het thema, wie er wel of niet
gedoogd is in Nederland, een heel
ingewikkeld thema is, dat de
komende jaren nog de nodige
ontwikkeling kan doormaken. Met dat
in het achterhoofd zeg ik: laten we
de positie van betrokkenen goed

regelen in een algemene maatregel
van bestuur, wat materieel recht is,
dan kunnen we ook vanuit de
bijstandswet goed in de gaten
houden wat de rechtspositie is.

Staatssecretaris Ter Veld: Ik begrijp
absoluut niet, hoe hier de indruk zou
kunnen worden gewekt dat in de wet
zoals die thans voorligt, enige
onduidelijkheid bestaat over de
vraag, aan welke mensen bijstand
moet worden verleend. Het kan best
zijn dat het beleid vanuit Justitie het
aantal gedoogden vergroot of
verkleint — in dat geval zijn wij
volstrekt volgend — maar in artikel
84 van de wet staat uitdrukkelijk, wat
gedoogden zijn: zij die niet behoren
onder artikel 1, derde lid, doch
gerechtigd zijn in Nederland te
verblijven blijkens schriftelijke
gegevens van onze minister van
Justitie, dan wel van het hoofd van
de plaatselijke politie. Het is volstrekt
duidelijk wat een gedoogde is in het
kadervan de bijstandsverlening. Daar
is absoluut geen AMvB voor nodig.
Dat maakt de codificatie alleen maar
onduidelijk en zou dus onjuist zijn,
ook vanuit de aanwijzingen voor de
wetgever.

Ik kan mij echter voorstellen dat de
heer Linschoten zelf in de war is
geraakt door de hele discussie die
plaatsvindt, bijvoorbeeld rondom de
feitelijk ongemoeiden en de groep
illegalen, en daar wil ik nu graag op
terechtkomen. Wat zijn feitelijk
ongemoeiden? Dat zijn mensen die
geen schriftelijke verklaring hebben
van onze minister van Justitie of van
het hoofd van de vreemdelingenpoli–
tie dat zij het land niet kunnen en niet
zullen worden uitgezet. Zij zijn hier
dus illegaal. Maar het komt inder–
daad voor dat ze door capaciteitspro–
blemen bij de vreemdelingendienst,
zaken waar ik niet over ga, hier
desalniettemin ongemoeid worden
gelaten. Dan behoren zij desalniette–
min vanuit de bijstandsfilosofie tot de
groep illegalen. Mevrouw Brouwer
vroeg, hoe ik de financiële problemen
van deze feitelijk ongemoeiden oplos.
Dat doe ik dus niet. Op basis van de
ROA kan men, nadat tot uitzetting
wordt gelast, nog drie maanden hier
verblijven. Daar wordt overigens nog
nader naar gekeken. In het kader van
de bijstandsverlening wordt die
kwestie echter niet opgelost. Eén
recht is wel vastgelegd en dat komt
erop neer, dat voor illegalen, of het
nu om een groep feitelijk ongemoei–
den gaat of om een andere groep, de

mogelijkheid bestaat om bijstand te
verkrijgen in acute noodsituaties.
Vraag mij niet wat acute noodsitua–
ties zijn, want daarover gaat de
gemeente. Er is ook een beroeps–
gang mogelijk. Deze is vrij eenduidig,
want men kan rechtstreeks naar de
Kroon. De beroepsgang is ook niet
lang, omdat iemand het recht heeft,
zeker in een acute noodsituatie, om
zeer snel een uitspraak te krijgen
over wat hij of zij kan verwachten.
Wat is zo snel mogelijk? Ik heb
natuurlijk niet het recht om te zeggen
hoe snel het moet, maar in de
praktijk wordt een dergelijke
aanvraag in het algemeen binnen
twee weken in behandeling genomen
en volgt de uitspraak binnen een
maand. Ik ben overigens bereid om
dit probleem van snelheid bij acute
noodsituaties nog eens aan de
behandelende instantie voor te
leggen en dan direct mee te delen,
dat de Kamer graag zou zien dat er in
zulke situaties ook daadwerkelijk
snelheid wordt betracht. Hoe vaak
komt dit voor? Geen idee, want de
weinige gevallen die in de jurispru–
dentie voorkomen, geven zeer weinig
informatie over de praktijk. Wordt
iemand die bijstand krijgt in het kader
van een acute noodsituatie gemeld
aan de vreemdelingenpolitie? Wij
hebben niet de indruk dat dit het
geval is. Deze regeling is overigens in
1985 in een circulaire aan de sociale
diensten bekend gemaakt.

Voorzitter, volgens mij heb ik nu
met een zekere snelheid alle vragen
van de Kamer behandeld. Zo dit niet
naar tevredenheid is gebeurd, dan
kunnen mij in tweede termijn nog een
heleboel vragen worden voorgelegd.

D

De heer Schoots (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! Ik dank de staatssecre–
taris voor haar snelle, doch wat mij
betreft duidelijke beantwoording. Zij
heeft voldoende gezegd over de
kwestie van de drie groepen
vreemdelingen, legaal, illegaal, met
of zonder, enzovoorts. Zij heeft in
ieder geval duidelijk aangegeven, dat
deze groepen recht hebben op
bijstand.

Ik heb nog wel een probleem met
de groep die feitelijk ongemoeid
wordt gelaten. Ik besef terdege dat ik
deze staatssecretaris daar niet op
kan aanspreken. Ik noem de kwestie
toch, omdat het toch een onderdeel
is van haar beleid. Wij praten over
een groep illegaal in Nederland
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verblijvende mensen, die feitelijk
uitgezet zou moeten worden. Deze
mensen komen niet in aanmerking
voor bijstand, maar worden onge–
moeid gelaten. De logica van de
anatomie en de fysiologie volgend,
ontstaat er een keer een acute
noodsituatie Je kunt namelijk niet zo
lang zonder eten en drinken Daarbij
ga ik ervan uit, dat de mensen geen
inkomsten hebben. Ikvind dat
Justitie niet zo gemakkelijk met deze
groep moet omgaan. Het probleem
dat hierdoor ontstaat — het is
aantoonbaar, dat dit een keer
gebeurt — wordt nu op het bordje
van het college van B en W gescho–
ven. Ik doe een beroep op de
staatssecretaris om, als er sprake is
van illegaal verblijf, gewoon op te
treden en dit niet over te laten aan de
werkmg op gemeentelijk niveau.

De heer Van Linschoten vond mijn
opmerking dat het college van B en
W ter plaatse goed in staat is om te
oordelen of er sprake is van een
acute noodsituatie, wat te gemakke–
lijk. Dat spijt mij. Ik heb in eerste
termijn twee argumenten genoemd;
ik voeg er nu nog twee aan toe. Het
college van B en W is eraan gewend
om de Algemene bijstandswet
geïndividualiseerd toe te passen. Ook
bij die toepassing doen zich gevallen
voor waarin sprake is van een acute
noodsituatie. Men heeft op dat
terrem dus wel degehjk ervaring,
ervaring die tot enige geruststelling
kan leiden. Bovendien gaat het hier
om een moeilijke, vaak emotionele
kwestie. Welnu, laten wij wat dat
betreft de regelgeving zo simpel
mogelijk houden. Het college van B
en W moet de vrijheid hebben om te
oordelen of er al dan niet sprake is
van een acute noodsituatie.

Ten aanzien van de gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens
heb ik nadrukkelijk gezegd dat mijn
fractie op dit moment akkoord gaat
met het voorgestelde ter zake, maar
dat zij op het moment waarop de
gedachtenwisseling met de minister
van Binnenlandse Zaken plaatsvindt
een en ander aan de orde zal stellen.
Van de discussie zal mijn fractie het
laten afhangen in welke richting haar
eindoordeel uitgaat. Dat doet nu in
ieder geval niet ter zake.

D

Mevrouw Groenman (D66):
Mijnheer de voorzitter! Ik dank de
staatssecretaris voor haar beant–
woording. Ik kan een ontzettend eind

met haar opmerkingen meegaan.
Aan gedoogde vreemdelingen kan
bijstand worden verleend. Het begrip
"gedoogden" kent een duidelijke
omschrijving in de wet. De kan-bepa–
ling is een uitdrukkelijke voortzetting
van de huidige praktijk, omdat anders
in strijd zou worden gehandeld met
de beginselen van behoorlijk bestuur.
Men moet met een papiertje
aantonen dat men gedoogd is.
Justitie wordt te allen tijde gevolgd.
Legalen worden gelijkgesteld en voor
gedoogden is de kan-bepaling van
toepassing, hetgeen niet in strijd is
met enig internationaal verdrag.

Waar ik dan echter wel mee zit is
de AMvB. Ik begrijp wel dat de
staatssecretaris niet kan aangeven in
welke situaties er precies behoefte
zal bestaan aan een AMvB. Echter,
uitgaande van de huidige praktijk dat
gedoogden die in het bezit zijn van
een papiertje gelijkgesteld worden,
begrijp ik niet dat er nog een andere
groep gedoogden kan zijn op wie een
AMvB gericht kan zijn. Ik begrijp dan
al helemaal nietwaarom het
ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid dat moet uitmaken.
Is dat dan niet een probleem dat in
eerste instantie op het bordje van
Justitie ligt? Als er bijvoorbeeld een
groep Tamils Nederland binnenkomt,
is het in eerste instantie aan Justitie
om voor hen iets te creëren. Als
Justitie dat niet doet, vallen de
betrokkenen volgens de beginselen
van behoorlijk bestuur onder de
bijstand. Ik vind dat de staatssecreta–
ris niet moet opereren op het terrein
van Justitie. Ik kan mij overigens nog
wel iets anders voorstellen, namelijk
dat de kan-bepaling van toepassing
blijft en dat de AMvB nodig blijft om
te voorkomen dat aan Justitie een
alibi — er is immers de bijstand, dus
waarom zou Justitie haast maken? -
wordt verstrekt om de toelatingspro–
cedures niet te versnellen. Als
Justitie geen haast maakt met de
toelatingsprocedures, dus als de
gedoogtijd te lang blijft, zou je je
kunnen voorstellen dat de bijstand
verhaald wordt op Justitie. Het gaat
er in ieder geval om dat de toela–
tingsprocedures versneld worden
teneinde de betrokkenen zo kort
mogelijk in onzekerheid te laten
omtrent hun toelating. Dat is de taak
van Justitie. Kortom, met de
kan-bepaling heb ik vrede, hoewel
die eigenlijk overbodig is gelet op de
huidige praktijk, maar bij een AMvB
kan ik mij vooralsnog helemaal niets
voorstellen. Het mag niet zo zijn dat

deze staatssecretans onderscheid
gaat maken tussen groepen gedoog–
den, want dan zijn wij nog veel verder
van huis.

Over het amendement van de heer
Linschoten het volgende. Het komt
mij voor dat ook de heer Linschoten
op de stoel van de minister van
Justitie gaat zitten. Daar komt bij dat
hij via een algemene maatregel van
bestuur niet alleen het "kunnen",
maar ook het "moeten" wil vastleg–
gen. Daar gaat een heel beperkende
werking van uit. De heer Linschoten
heeft zojuist geprobeerd uit te leggen
dat er nadere regels moeten worden
gesteld. Ik weet nog steeds niet waar
hij op doelt, tenzij het gaat om een
beperking van de rechten van
mensen die gedoogd zijn en een
papiertje hebben. Als het hem om
een beperking te doen is, dan moet
hij dat ook aangeven. Als hij echter
ook een onderscheid wil maken
tussen verschillende groepen
gedoogden, dan moet hij dat niet bij
dit wetsvoorstel aan de orde stellen,
maar bij de bespreking van het
toelatingsbeleid van Justitie.

Ik heb, ook uit de stukken,
begrepen dat de Kamer eigenlijk wil
dat de verblijfstitel in de GBA
geregeld wordt. De staatssecretaris
zegt dat zij op dat punt volgend is. In
de stukken was ik daar niet helemaal
gerust op. Ik meen namelijk dat deze
staatssecretaris niet alleen een
technisch bezwaar had, maar ook
een wat principiëler bezwaar. Dat wil
ik graag nog even van haar horen. Ik
kan mij namelijk bij dat technische
bezwaar wel wat voorstellen. Dat
kunnen wij dan wel regelen als
Binnenlandse Zaken het bij het
desbetreffende wetsvoorstel heeft
geregeld. Als de staatssecretaris
echter ook een principieel bezwaar
heeft, staat ons nog een kleine
discussie te wachten.

D

Mevrouw Doelman-Pel (CDA):
Mijnheer de voorzitter! Na de
duidelijke beantwoording door de
staatssecretaris, kan ik heel kort zijn.
Ik ben blij met haar toezegging dat zij
de AMvB's aan de Kamer zal
voorleggen. Gezien het amendement
van de heer Linschoten, wil ik echter
wel even verifiëren of ik de uitleg
goed heb begrepen. Ik ga er dus van
uit dat alle rechten voor de gedoog–
den behouden blijven. Dat betekent
dat dat punt in feite niet bij AMvB
hoeft te worden geregeld. Wat dat
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betreft is er dus geen sprake van een
verandering van beleid. In de
toekomst kunnen zich echter nieuwe
situaties gaan voordoen en dan moet
het wel bij AMvB geregeld kunnen
worden. Ik neem aan dat ik die uitleg
goed heb begrepen. Dat neemt niet
weg dat er natuurlijk nog wel wat
problemen zijn. De relatie tussen
Justitie en het bijstandsbeleid moet
duidelijk zijn. Het bijstandsbeleid is
vaak volgend ten aanzien van het
vreemdelingenbeleid dat Justitie
voert. Het is voor een groep mensen
echter heel belangrijk dat men weet
waar men in de toekomst aan toe is.
De heer Schoots zei ook al dat het
voor de groep van de ongemoeiden
heel belangnjk is dat er duidelijkheid
komt over de status die zij in onze
samenleving hebben.

Verder dank ik de staatssecretaris
voor het feit dat zij zich er sterk voor
wil maken dat in elk geval voordat
deze wet tot uitvoering komt, de
zaken bij Justitie, de vreemdelingen–
politie en de zaken omtrent het
afgeven van het "papiertje" goed
geregeld zijn.

D
De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): Mijnheer de voorzitter! Het
nieuwe wetsvoorstel is niet in strijd
met de internationale verdragen. Dat
zou ook erg moeilijk zijn, want de
meeste landen stellen internationale
verdragen op naar hun eigen
belangen. Dat wil zeggen dat zij
willen dat die behartigd worden. Er
zal nauwelijks een internationaal
verdrag te vinden zijn, waarin landen
af zullen zien van het mogelijk
onderhouden van hun onderdanen
door andere mogendheden. Dat had
niemand verwacht. Nederland loopt
hierin echter wel weer voorop. Ik
ontken de argumenten van de
staatssecretaris, namelijk dat het
geen zuigende werking zal hebben,
ondanks het feit dat het aanloopt
achter het justitiële beleid inzake
gedogen en toelaten. Bij de argu–
menten om hier naartoe te komen,
hoort namelijk toch dat de ABW
mogelijk voor die mensen zal gaan
gelden.

De staatssecretans zei dat zij alle
vragen heeft beantwoord. Zij heeft er
dan één niet genoteerd of zij heeft
die over het hoofd gezien. Ik heb
gevraagd hoe bij eventuele uitkerin–
gen gecontroleerd wordt wat het
vermogen van de vreemdeling is. Zij
kunnen hier legaal zijn toegelaten

dan wel gedoogd worden. Toch
zouden zij in het moederland een
groot vermogen kunnen hebben, een
vermogen dat voor een Nederlander
die in dezelfde situatie verkeert een
beperking op het recht op een
uitkering inhoudt. In dat opzicht
worden Nederlanders opnieuw
achtergesteld als dit wetsvoorstel
wordt aangenomen en de staatsse–
cretaris voor dergelijke zaken geen
beleidsmogelijkheden ontwerpt, laat
staan dat zij die in een wet vastlegt

Uit de interruptie in eerste termijn
blijkt dat de heer Linschoten al wist
dat hij een amendement ging
indienen. Mij is niet duidelijk op
welke exacte punten dit amendement
beperkingen zal aanbrengen in de
mogelijkheid tot het toekennen van
bijstand aan de groep gedoogden in
Nederland. Als hij dat duidelijk weet
te maken, zal de CD zijn amende–
ment steunen. De heer Linschoten
zal merken dat dit nog geen garantie
is dat zijn amendement door de
Kamer wordt aangenomen.

D

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! Ik dank de staatssecreta–
ris voor haar antwoorden. Ik moet
zeggen dat de materie na haar
beantwoording voor mij nog taaier is
geworden dan zij al was.

Ik wil beginnen met iets te zeggen
over het interruptiedebatje tussen de
staatssecretaris en de heer Van
Linschoten over de aanzuigende
werking. Men sprak in enigszins
academische termen: "het zou
weleens kunnen" en "het is een
mogelijkheid in de toekomst". Ik
begrijp dat niet helemaal. Wij
codificeren slechts. De staatssecre–
taris zou nu al de vraag moeten
kunnen beantwoorden of het
bestaande bijstandsregime in
Nederland een aanzuigende werking
heeft. Dat moet waar of onwaar, of
onbekend zijn.

Voorts is er gesproken over de
verklaring door de politie. Wat de
staatssecretaris daarover heeft
gezegd, stelde mij bepaald niet
gerust. Integendeel. Ik had begrepen
dat in artikel 84, eerste lid, zoals het
zal luiden na wijziging een aantal
voorwaarden op een rijtje staan. De
politie moet nagaan of aan die
voorwaarden wordt voldaan. Als dat
het geval is, wordt er een verklaring
afgegeven. Is het niet het geval, dan
komt er geen verklaring. Zo simpel is
dat.

Nu begrijp ik echter uit de ant–
woorden van de staatssecretaris dat
er een zekere "beleidsmarge" is. De
politie heeft enige ruimte om zelf te
beoordelen of er al dan niet een
verklaring kan worden afgegeven.
Daartegen zou dan weer de mogelijk–
heid van beroep moeten bestaan. Ik
begrijp het dan niet meer. In ieder
geval ben ik verontrust over de
betekenis van die verklaring. Het gaat
om recht op bijstand. Ik zou het
ongelukkig vinden als je op die
manier als vreemdeling in het
luchtledige komt te hangen.

De heer Linschoten heeft een
amendement ingediend. De staatsse–
cretaris zegt dat de wet volstrekt
duidelijk maakt wie voor het gedogen
in aanmerking komt. Als dat zo is,
dan begrijp ik niet waarom zij zichzelf
in het wetsvoorstel de bevoegdheid
toekent, eventueel een AMvB op te
stellen. Waarom? Ik veronderstel dat
in een dergelijke AMvB enkel
materieelrechtelijke zaken moeten
worden geregeld over de wijze
waarop bijstand moet worden
verleend. De heer Linschoten zegt: ik
vind dat prima. Hij geeft de staatsse–
cretaris niet de ruimte, die afweging
te maken. Zij moet dan gewoon een
AMvB opstellen. Daarop komt het
amendement van de heer Linschoten
neer. Ik begrijp dan niet waarom de
staatssecretaris daar niet aan wil. Zij
wil wel de mogelijkheid hebben om
een AMvB op te stellen, dus ook om
geen AMvB op te stellen. De heer
Linschoten stelt dat het hierbij gaat
om een materieelrechtelijke zaak. Het
gaat om de manier waarop bijstand
wordt verleend in wisselende
omstandigheden aan wisselende
groepen. Dat is echter geen zaak
voor deze staatssecretaris. Dat is een
zaak voor Justitie. Mevrouw Groen–
man heeft dat duidelijk uitgelegd. Of
je nu te maken hebt met Tamils of
met een andere groep, de wijze van
uitbetalen van de bijstandsuitkering
zal niet variëren. Daar gaat het om:
om de wijze van uitbetalen. Maak
daar dan gewoon regels voor! Naar
mijn inzicht is dit de strekking van het
amendement van de heer Linschoten.
De rechtszekerheid wordt alleen
maar gediend als dit amendement
wordt overgenomen, dan wel
aanvaard door de Kamer. Mijn
exegese heb ik dus in de vorm van
vragen aan de staatssecretaris
voorgelegd.
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Brouwer

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! De heer Van
Middelkoop heeft een aantal vragen
gesteld die ik ook had willen stellen.
Mijn tweede termijn zal daardoor nog
korter zijn.

Ik sluit mij aan bij zijn vraag inzake
de beleidsvrijheid van de vreemdelin–
genpolitie. In dat opzicht is sprake
van een grensoverschrijdend
wetsvoorstel. De uitvoering van de
Algemene bijstandswet heeft veel te
maken met aspecten van justitie. Ik
vind het erg wenselijk, dat wij ons
hier beperken tot de noodzakelijke
voorwaarden, waaraan een vreemde–
ling moet voldoen, als hij/zij een
uitkering in het kader van de
Algemene bijstandswet wil aanvra–
gen.

Ik kom nog even terug op het
probleem, dat een vreemdeling te
maken krijgt met een andere vorm
van controle dan die, waarmee
iemand die in Nederland is toegela–
ten te maken heeft. Het gaat om
controle via de vreemdelingenpolitie.
De staatssecretaris heeft gezegd: kijk
eens, deze kwestie wordt geregeld in
het wetsvoorstel, dat handelt over de
gemeentelijke basisadministratie. De
heer Schoots heeft zich daarbij
aangesloten en gezegd, dat dat
wetsvoorstel moet worden afge–
wacht. Ik vind dat wat onbevredi–
gend. Die discussie is hier aan de
orde. Beide zaken kunnen niet
worden gescheiden. Je kunt niet
zeggen: wij gaan eerst dit regelen in
dit wetsontwerp en wij laten ons
verder niet uit over de wenselijkheid
van het benutten van de gemeentelij–
ke basisadministratie voor de
controlefunctie, die thans bij de
vreemdelingenpolitie ligt. Ikzou het
politiek gezien van belang vinden om
van de staatssecretaris een duidelij–
ker antwoord te krijgen op de vraag,
of zij het inderdaad ook wenselijk
vindt, dat de controlefunctie
overgenomen gaat worden door de
gemeentelijke basisadministratie. Ik
zou dat ten zeerste op prijs stellen
omdat ik het zeer onwenselijk blijf
vinden, dat hier sprake is van
aaneensluiting van twee soorten
administratieve systemen. Het recht
op privacy van vreemdelingen, dat
toch al vrij snel wordt aangetast, is
veel minder beschermd dan het recht
op privacy van iemand die niet tot
deze categorie behoort en een
uitkering in het kader van de
Algemene bijstandswet aanvraagt.

Ik voeg eraan toen, dat volgens mij
de staatssecretaris niet veel te vrezen
heeft van een ietwat duidelijkere
politieke uitspraak in deze richting.
Blijkens het voorlopig verslag bij het
wetsvoorstel inzake de gemeentelijke
basisadministratie heeft een
meerderheid van de Kamer zich
uitgesproken voor het bevolkingsre–
gister als de instantie, die informatie
over de verblijfsrechtelijke status
moet gaan registreren.

Voorzitter! Ook als de staatssecre–
taris op dit punt een meer duidelijk
antwoord geeft, kan nog niet worden
gesteld, dat zij de andere vragen van
mij bevredigend heeft beantwoord. Ik
geef onmiddellijk toe, dat ten aanzien
van een aantal zaken geen zwart-wit
antwoord mogelijk is. Ik noem de
invulling van een acute noodsituatie.
Het is goed mogelijk dat de gemeen–
te hiermee op een goede wijze kan
omgaan. Als het gaat om de
kan-bepaling, sluit ik mij aan bij de
vragen gesteld door de heer
Linschoten. Voor mij is het zo
langzamerhand vaag en onzeker
geworden, waarom hier een bepaling
voor de staatssecretaris wordt
opgenomen om een algemene
maatregel uit te vaardigen. Aan de
andere kant wordt gezegd: het is
allemaal duidelijk. De bepaling komt
wat in de lucht te hangen.

De heer Schoots (PvdA) Ik heb in
eerste termijn gezegd, dat mijn
fractie er voorstandster van is om de
gemeentelijke basisadministratie als
basis te laten fungeren. De finale
afweging zal bij de einddiscussie
plaatsvinden.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Van het voorstel van wet gemeente–
lijke basisadministratie, zo hebt u
gezegd. Dat heb ik ook in tweede
termijn van u gehoord. Mijn argu–
ment om het uitdrukkelijk, ook
politiek gezien, bij het onderhavige
wetsontwerp te betrekken is, dat je
met dit wetsontwerp een oordeel
geeft over de vraag of het wenselijk
is en blijft om de controle bij de
vreemdelingenpolitie te houden. Je
krijgt nog steeds te maken met aan
de ene kant het algemene bijstands–
systeem en aan de andere kant de
vreemdelingenpolitie. Ikvind dat je
die discussie en de problemen die
daaruit voortkomen niet kunt
verschuiven naar een ander wets–
ontwerp.

De heer Schoots (PvdA): Wij

hebben impliciet uitgesproken dat wij
vinden dat het in dat systeem hoort.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Maar uw fractie geeft haar eindoor–
deel bij de behandeling van het
voorstel van wet gemeentelijke
basisadministratie.

De heer Schoots (PvdA): Op dat
moment staat die administratie toch
ter discussie? Dan maak je toch de
afweging of het behalve politiek ook
technisch mogelijk is? Daar wordt
ook naar verwezen.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Het gaat mij om een politieke
uitspraak.

De heer Schoots (PvdA): Politiek
vinden wij dat het erin hoort.

D

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Graag zeg ik de staatsse–
cretaris dank voor haar beantwoor–
ding. Ik heb geconstateerd, dat er
wat de algemene benadering betreft
geen verschil is tussen de hare en die
van mijn fractie. Ik stel dat met
erkentelijkheid vast.

Ik maak nog een enkele kantteke–
ning. Nederland heeft, zo komt het
mij voor, bepaald een behoorlijke
reputatie op het punt van het sociale
klimaat. Dat geldt de materiële en de
immateriële kant. Ik denk dat ik mij
dan nog wat eufemistisch uitdruk. Ik
meen dat de staatssecretaris toch
ietwat te simpel redeneert door te
zeggen, dat Justitie bepaalt en
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
volgt.

Als waar is wat ik waarneem, dat
Nederland een behoorlijke reputatie
heeft, dan zal dat het aantal dat
tracht ons land binnen te komen toch
beïnvloeden. Het is dan aan Justitie
om te oordelen. Op enig moment is
er dan een bestand aan legalen en
gedoogden. Zo steekt het in elkaar.
Voor mij staat nog niet vast dat de
omvang van dat bestand onafhanke–
lijk zou zijn van het niveau van de
sociale zekerheid en van de bijstand
dat wij hier realiseren.

Een ander klein puntje is, dat de
staatssecretaris zegt dat het aantal
gedoogden onbekend is. De vraag
daarover heb ik al vaker gesteld aan
haar collega's, bijvoorbeeld aan haar
collega van Justitie. Ook hij zegt:
onbekend. Eerlijk gezegd vind ik dat
toch een beetje typisch. Van elke
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Van der Vlies

gedoogde is er een dossier; dik of
dun, er is een dossier. Zie ook de
definitie die door deze staatssecreta–
ris is voorgesteld voor artikel 84,
eerste lid. Het kan er dan bij mij niet
in dat er niet een zekere raming is.

Ik zou dat hier niet ter discussie
stellen, ware het niet dat dit getal,
hoe groot het ook is, direct door–
werkt op de begroting die de
staatssecretaris voor haar rekening
neemt, namelijk voor het deel van het
Rijk in de bijstandsuitkeringen. Het
drukt natuurlijk ook op de gemeente–
begrotingen. Genoeg erover, het is
niet de essentie van wat wij van–
avond bespreken.

Wat betreft de ongemoeiden ben
ik het met collega Schoots eens, dat
daarover duidelijkheid moet worden
verschaft door Justitie. Mij dunkt,
daar hebben die mensen recht op,
maar daar hebben wij ook met elkaar
in de samenleving recht op, want wij
moeten weten welke inspanningsver–
plichting wij op ons nemen.

Dan is er de kwestie van de
noodzaak, of niet, van het amende–
ment, in de context van artikel 84,
eerste lid. De staatssecretaris heeft
mij eerder in verwarring gebracht,
dan dat zij voor mij helderheid
creëerde, mede doordat zij naar mijn
bescheiden wijze van zien tot twee
keer toe de oorspronkelijk door haar
voorgestelde tekst citeerde en niet
die welke voorkomt in de nota van
wijziging op stuk nr. 6. Dit echter
terzijde, want inhoudelijk sporen
beide teksten volgens mij toch nog
wel een eind met elkaar.

Nu de zaak zelve. Volgens punt
drie van het eerste lid van artikel 84
kan de staatssecretaris nadere
regelen stellen. Gaat het dan om de
wijze waarop bijstand wordt verleend
— immers, er kan bijstand worden
verleend - of gaat het erom aan wie
die bijstand zal worden verleend. Het
komt mij voor dat dit een cruciale
vraag is. Je kunt natuurlijk ook nog
denken aan een combinatie van
beide. Als het erom gaat aan wie
bijstand kan worden verleend, dan
gaat zij de mogelijkheid om bijstand
te verlenen, op doelgroepen definië–
ren. Dat zou een beperking kunnen
inhouden die mij op voorhand niet
categorisch ten onrechte lijkt. Gaat
het om de wijze waarop, dan lijkt het
mij de rechtszekerheid te dienen om
tot een AMvB te komen. Dan kan het
wat mlj betreft echter geen kan-be–
paling meerzijn. Collega Linschoten
zou dan gelijk hebben. Graag hoor ik

hierop een reactie van de staatsse–
cretaris.

D

De heer Linschoten (VVD):
Mijnheer de voorzitter! De eerlijkheid
gebiedt mij, te vertellen dat de
staatssecretaris met haar antwoord
betreffende het door mij ingediende
amendement, bij mij als indiener van
dat amendement ook meer verwar–
ring dan duidelijkheid heeft gecre–
eerd. Laat ik mijn tweede termijn
gebruiken om nog eens precies vast
te stellen wat wij eigenlijk willen.

Er kunnen bij AMvB nadere regels
worden gesteld. Als de materiële
positie die volgt uit dit wetsontwerp,
voor de staatssecretaris glashelder
is, dan heeft zij geen bepaling nodig
om eventueel nadere regels te
kunnen stellen. Het moet dus een
bepaalde functie hebben. Welke
functie kan het dan zijn? Het zou
kunnen gaan om het uitbreiden of
beperken van rechten. Van beide
mogelijkheden kun je je een voorstel–
ling maken en er zijn ook voorbeel–
den van te geven. Moeten wij het
echter wel aan de willekeur van het
moment overlaten om er bij AMvB
eens een bepaalde doelgroep uit te
lichten of eraan toe te voegen? Laten
wij met elkaar afspreken welke kant
wij op willen, zelfs als je het vreem–
delingenbeleid van Justitie volgt.

Welke uitbreidingen zou je je
kunnen voorstellen? Op dit moment
worden in het kader van dit wets–
ontwerp personen uitsluitend als
gedoogden geaccepteerd als zij over
een schriftelijke verklaring beschik–
ken. Alle anderen zijn in het kader
van dit wetsontwerp illegalen, terwijl
ze feitelijk door Justitie worden
gedoogd, in die zin dat ze niet in hun
kraag worden gepakt en het land uit
worden gezet. Het kan zelfs gaan om
mensen die zich netjes bij de
vreemdelingenpolitie hebben
gemeld. Los van de vraag of mijn
fractie daar voor zou zijn, zou ik mij
een AMvB kunnen voorstellen waarin
je wat de doelgroep betreft, verder
gaat dan alleen degenen die over die
specifieke schriftelijke verklaring
beschikken. Je zou echter ook
nadere regels kunnen stellen met
betrekking tot de rechtspositie van
degenen die tot de groep gedoogden
met een schriftelijke verklaring
behoren. Ik denk dan bijvoorbeeld
aan nadere regels met betrekking tot
de huisvesting, met daaraan
gekoppeld een correctie op de

hoogte van de uitkeringsnorm. Dat is
allemaal mogelijk.

Met een dergelijke bepaling geven
wij de staatssecretaris in feite de
gelegenheid om te pas of te onpas,
op het moment waarop het haar
uitkomt, in te spelen op de omstan–
digheden. Dat lijkt mij niet verstan–
dig. Laten wij met elkaar het
materiële recht met betrekking tot de
gedoogden in een algemene
maatregel van bestuur regelen, opdat
wij met elkaar weten waar wij aan toe
zijn, of laten wij tot de conclusie
komen dat de materiële positie zo
duidelijk voortvloeit uit deze wet, dat
ook die kan-bepaling met betrekking
tot het stellen van nadere regels niet
noodzakelijk is. Het is van tweeen
één. Die duidelijkheid heb ik beoogd
te realiseren met een wijzigingsvoor–
stel dat de staatssecretaris ertoe
dwingt om ons ervan op de hoogte te
brengen, indien zij nadere regels
wenst te stellen.

Wat de vragen van de heer Van der
Vlies betreft, laat ik dan nog maar
even in het midden of dat, wat de
mogelijke intenties van de staatsse–
cretaris betreft, te maken heeft met
de wijze waarop uitkeringen worden
verstrekt, dan wel met de vraag aan
wie ze worden verstrekt. In beide
gevallen — en daar heb ik net
voorbeelden van gegeven — zijn die
twee zaken aan de orde.

Mijnheer de voorzitter! Er heerst bij
mij dus nog enige verwarring, maar
dit was de bedoeling van mijn
wijzigingsvoorstel. Als ik met mijn
voorstel niet realiseer wat ik bedoel
te realiseren, dan wordt ik daar graag
nog van overtuigd. Vooralsnog laat ik
het hierbij.

D

Staatssecretaris Ter Veld: Voorzit–
ter! Een groot aantal kamerleden
heeft vragen gesteld over de
aanzuigende werking. Heeft een
wetsvoorstel waarin de rechtsplicht
voor legale vreemdelingen duidelijk
wordt vastgelegd, de kan-bepaling
voor gedoogden grofweg hetzelfde is
als thans en illegalen worden
uitgesloten met de uitzondering, in
de wet geregeld, van verlening van
bijstand in acute noodsituaties, een
aanzuigende werking? Legale
vreemdelingen zijn toegelaten en
voldoen dus volstrekt aan de
toelatingscriteria van Justitie. Op hen
kan het wetsvoorstel dus geen
aanzuigende werking hebben. Voor
de verlening van bijstand aan
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Ter Veld

gedoogden wordt de bestaande
praktijk gehandhaafd. Het wetsvoor–
stel kan hierbij dus geen aanzuigende
werking doen ontstaan. Mensen die
zich hier als asielzoekers melden,
vallen onder de ROA. Het wetsvoor–
stel heeft op die groep geen
betrekking. Het wetsvoorstel kan dus
niet op enigerlei wijze worden
beoordeeld op een aanzuigende
werking. Uit de codificatie in deze
wetgeving en de intentie van de
regering om legale vreemdelingen
met Nederlanders gelijk te stellen,
vloeit naar mijn overtuiging dus geen
aanzuigende werking voort.

Overigens merk ik nogmaals op dat
een asielzoeker tal van redenen zal
hebben om al dan niet naar Neder–
land te komen of te willen komen.
Soms bepaalt hij het niet eens zelf,
maar wordt het voor hem bepaald

Verscheidene sprekers hebben
gevraagd of de vreemdelingenpolitie
een eigen bevoegdheid heeft. Het is
eigenlijk vrij simpel. De status is
bepalend voor het recht op bijstand.
Indien de betrokkene illegaal is, dan
krijgt hij of zij geen verklaring op
grond waarvan recht op bijstand kan
worden verkregen. In zo'n geval is er
dus geen onduidelijkheid.

Er kan zich echter een situatie
voordoen waarin de vreemdelingen–
politie weigert, een verklaring af te
geven. Ik neem aan dat de heer
Schoots op een concreet geval
doelde. Naar mijn opvatting moet
dan voor een vreemdeling duidelijk–
heid omtrent zijn of haar status
kunnen ontstaan. Justitie zou de
Kamer hierover dan zeer snel
informeren. Verder is het altijd
mogelijk dat het om een onrechtma–
tige daad gaat. Nogmaals, dit geldt
alleen in situaties waarin onduidelijk–
heid kan bestaan over het illegaal of
legaal zijn en de vreemdelingendienst
deze onduidelijkheid laat voortbe–
staan. Als iemand geacht wordt, het
land te verlaten, maar hij niet gaat, is
hij hier duidelijk illegaal en hebben
colleges van burgemeester en
wethouders alleen de mogelijkheid,
in acute noodsituaties te besluiten
tot het verlenen van bijstand.

Mevrouw Brouwer vroeg mij, in
verband met de GBA een uitspraak te
doen op het terrein van mijn geest–
verwant en collega mevrouw Dales.
Ik weiger dit, omdat men zelfs in het
geval van een geestverwant en
collega het voortouw daar moet laten
waar het thuishoort.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
De regering spreekt toch met één
mond?

Staatssecretaris Ter Veld: Mevrouw
Dales heeft nog niet gesproken,
omdat zij de memorie van antwoord
nog aan de Karner doet toekomen.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Mevrouw Dales heeft wel een
wetsontwerp met een memorie van
toelichting ingediend. Wij kunnen nu
een kat-en-muis-spelletje doen, maar
het lijkt mij bij dit wetsontwerp
belangrijk om te weten wat de
staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid vindt. Uw ant–
woord in eerste termijn was niet erg
duidelijk.

Staatssecretaris Ter Veld: Ik vind
dat ik daarover redelijk duidelijk
geweest ben. Het gaat mij niet om de
naam van het beestje. Het toetsen
van de status van de vreemdeling
moet plaatsvinden bij de instantie
waar dit accuraat kan gebeuren en
waar de actuele status van de
desbetreffende vreemdeling bekend
is. Op dit moment is dat de vreemde–
lingendienst. Ik heb geen opvatting
over de vraag, of de opneming van
de status van een gedoogde in de
GBA valt onder de criteria die de
Kamer aan de GBA wil stellen ten
aanzien van te verifiëren, zich niet te
snel wijzigende omstandigheden. Dat
ligt niet op mijn beleidsterrein. Ik ben
volkomen bereid om wat de GBA
betreft, in overleg met mijn collega's
van Justitie en Binnenlandse Zaken
opnieuw na te gaan, of een aanpas–
sing van het wetsvoorstel mogelijk is
en of de GBA wat rechtszekerheid en
uitvoerbaarheid van de ABW betreft
dezelfde resultaten geeft. Verder
vind ik het veel eleganter om deze
zaak aan de collega's over te laten. Ik
hoop ook niet dat zij over mijn
beleidsterrein, ook niet wanneer zij
daartoe worden uitgedaagd door
mevrouw Brouwer, uitspraken doen
in de Kamer of daarbuiten.

Voorzitter! Ten aanzien van legale
vreemdelingen heeft de Nederlandse
Staat een rechtsplicht. De Staat
heeft geen rechtsplicht ten aanzien
van gedoogden, omdat gedoogden
niet dezelfde duidelijke status
hebben als legalen. Ten aanzien van
gedoogden wordt besloten of zij
alsnog in Nederland mogen blijven
en, zo ja, voor hoe lang. Het gaat
hierbij om een tussensituatie.
Daarom is er de kan-bepaling. Er is

gevraagd, of die kan-bepaling een
onzekere bepaling is. Nee, dat is
absoluut niet het geval. Uit een
oogpunt van rechtszekerheid en
rechtsbescherming wordt bijstand
verleend. Daarbij geldt de normale
beroepsgang zoals deze ook voor
Nederlanders geldt.

De heer Linschoten vraagt in zijn
amendement om een algemene
maatregel van bestuur. Wat moet ik
daar in zetten? Waarvoor die AMvB?
Eventueel noodzakelijk om een
regeling zoals de ROA binnen de
bijstand mogelijkte maken. De ROA
is qua hoogte wel degelijk gelijk–
waardig aan de Algemene bijstands–
wet, doch wordt in een andere vorm
verstrekt. De ROA geeft immers ook
in natura. Nogmaals, het is ondenk–
baar dat ik een AMvB maak voor niet
bestaande situaties. Wij hebben de
mogelijkheid om een en ander, indien
noodzakelijk, bij AMvB te regelen. Dit
gebeurt via de normale adviesproce–
dures. Ik ben natuurlijk bereid
daarover overleg met de Kamer te
plegen. Als ik kijk naar het amende–
ment van de heer Linschoten, blijft er
bij mij een grote vraag. In het
amendement wordt namelijk gesteld:
"Bij algemene maatregel van bestuur
worden met betrekking tot de in het
eerste lid bedoelde bijstandsverle–
ning nadere regels gesteld." Welke
regels zou ik dan nu moeten stellen?
De regels staan namelijk in de wet.
Waarom hebben wij behoefte aan de
mogelijkheid tot het uitvaardigen van
een AMvB? Om de mogelijkheid te
hebben om de desbetreffende
mensen binnen het rechtssysteem
bijstand te verlenen. Ik kan mij
voorstellen dat het mogelijk is voor
mensen die hier voor zeer korte duur
verblijf houden, een aparte regeling
te treffen.

Mevrouw Groenman (D66): Wat
gebeurt er nu met de mensen die
heel kort in Nederland zijn? Wat
krijgen die dan?

Staatssecretaris Ter Veld: Als zij
gedoogd zijn, krijgen zij een uitkering
ingevolge de Algemene bijstandswet.

Mevrouw Groenman (D66): Dan
behoef je daarvoor dus in ieder geval
géén AMvB te maken. Ik constateer
nu wel iets heel vreemds! De
staatssecretaris die zelf de mogelijk–
heid van een AMvB heeft, vraagt aan
de heer Linschoten, die een AMvB
verplicht wil stellen, wat daar in moet
staan. Dan praten wij toch over lucht!

Tweede Kamer Algemene Bijstandswet
22 mei 1990
TK69 69-3866



Ter Veld

Staatssecretaris Ter Veld: Neen,
want het gaat er juist om wat er dan
in moet staan.

Mevrouw Groenman (D66): Ik vraag
mij toch af: waarvoor is die AMvB
toch nodig?

Staatssecretaris Ter Veld: Een
AMvB kan wel eens nodig zijn. Op dit
moment bestaat echter niet de
noodzaak of de situatie op grond
waarvan die mogelijke AMvB zou
moeten worden ingevoerd. De heer
Linschoten zegt: de mogelijkheid om
een AMvB te maken moet worden
vervangen door de verplichting dat
bij AMvB nadere regels worden
gesteld. Ik vraag mij dan af: welke
regels zijn dat dan? Het is echter wel
mogelijk dat ik ooit de behoefte aan
een AMvB heb. Er kunnen zich
namelijk situaties voordoen waarin de
noodzaak voor een regeling ontstaat
en dat hierom door de Kamer wordt
gevraagd. De keuzemogelijkheid om
dan niet met de aan de orde zijnde
voorziening te hoeven komen, maar
juist het rechtssysteem van de
Algemene bijstandswet met de
bijbehorende beroepsprocedures en
dergelijke te kunnen laten gelden, is
met een dergelijke AMvB dan
aanwezig. Misschien vinden de leden
dat ik mij met zo'n AMvB te veel
macht toeëigen. Wat zou de Kamer
er in dat geval van weerhouden, een
amendement in te dienen met de
bepaling dat bedoelde AMvB een
voorrangprocedure moet kennen. Het
lijkt mij echter redelijk absurd om mij
te verplichten, bij AMvB nadere
regels te stellen, zonder dat iemand
op dit moment kan aangeven
waarom ik zulks zou doen en welke
regels dat moeten zijn. Ik zou dan
namelijk verplicht zijn een AMvB te
maken waarin staat: "nadere regels:
geen". Dat is onzin. Ik ontraad dus
de aanneming van het amendement.

De heer Janmaat vroeg mij nog op
welke wijze wij toetsen of een legale
vreemdeling onvermogend is. Dat
gebeurt op dezelfde wijze als bij
Nederlanders. Ten aanzien van iegale
vreemdelingen bestaat volstrekte
gelijkheid met Nederlanders, juist
omdat zij over een gewone verblijfs–
vergunning beschikken. Bij hen is
meestal ook sprake van normale
arbeid. De heer Linschoten wees
daar in een kort interruptiedebat ook
op. Dit is dus simpel.

Bij toegelaten vluchtelingen, die er
niet in slagen werk te vinden, is
veelal zonder meer duidelijk dat zij

bijstandsbehoevend zijn. Nochtans
vindt ook in die gevallen, net als bij
Nederlanders, een onderzoek plaats
naar het vermogen of het ontbreken
van het vermogen, dus het onvermo–
gen. Juist als men beoogt geen
onderscheid te maken, maakt men
ook geen onderscheid.

De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): Mijnheer de voorzitter! Dit is
juist het punt: als die vreemdelingen,
hier langdurig verblijvend, een
redelijk inkomen hebben genoten en
hun gespaarde geld in het buitenland
beleggen, maar dit hier ontkennen,
dan is dat voor de staatssecretaris
toch veel moeilijker controleerbaar
dan wanneer een Nederlander hier
onroerend goed heeft?

Staatssecretaris Ter Veld Voorzit–
ter! Naar mijn mening is het in iedere
situatie mogelijk dat Nederlanders of
anderen die rechtmatig in Nederland
verblijven, trachten hun geld te
beleggen in onroerend goed of in iets
anders. Dat is voor de bijstandswet
de normale toetssituatie. De
nationaliteit en de achtergrond van
betrokkene spelen daarbij geen
enkele rol. Dat is ook precies wat wij
met deze wet willen en wat wij
hiermee ook hebben geregeld.

De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): De vraag is, mijnheer de
voorzitter: hoe kunnen wij in het
buitenland controleren?

Staatssecretaris Ter Veld: De
opdracht voor controle van een
dergelijke zaak wordt door de
veantwoordelijke uitvoeringsinstantie
gegeven. Die heeft daarmee de
gebruikelijk ervaring. Net zoals ieder
ander, worden ook de legaal hier
verblijvende vreemdeling en de
gedoogde vreemdeling onderworpen
aan de normale criteria van de
Algemene bijstandswet wat het
vermogen betreft. ledere voorwaarde
is in dit verband hetzelfde. Dat is nu
juist zo mooi als je mensen gelijk
behandelt.

Ik kom vervolgens toe aan
beantwoording van de vraag over de
groep die feitelijk ongemoeid wordt
gelaten. Ik realiseer mij ontzettend
goed, dat hierbij sprake is van een
probleem. Wij zijn er door bijvoor–
beeld de kerken regelmatig op
gewezen, dat zich in dezen een
probleem voordoet. Er zijn hier
mensen illegaal en Nederland kent
niet de verplichting om vreemdelin–

gen ten aanzien waarvan een
lastgeving tot uitzetting is gegeven,
ook daadwerkelijk met de sterke arm
te verwijderen. Betrokkenen dienen
in beginsel zelf op een bepaalde
datum uit Nederland te vertrekken.
Uiteraard zijn er altijd vreemdelingen
geweest die een verblijf in Nederland
illegaal voortzetten. Daardoor
ontstaat soms bij maatschappelijke
organisaties ten onrechte de indruk
dat deze vreemdelingen, indien zij
niet worden uitgezet, maar onge–
moeid worden gelaten, hier wellicht
toch legaal verblijven. Dat is dus niet
het geval.

Als u mij nu vraagt of ik blij ben
met een situatie waarin deze zaken
naast elkaar voortbestaan, dan zeg
ik: neen, dat is natuurlijk voor ons
allen een probleem. "Feitelijk
ongemoeid" betekent "illegaal".
"lllegaal" betekent in feite dat je
overgeleverd bent aan mensen die
misbruik van je kunnen maken en die
je onder druk kunnen zetten. Het is
een bijzonder onaangename situatie.
Wij hebben dat een aantal keren
geconstateerd in de kwekerijen en de
confectie-ateliers. lllegaal hier
verblijvenden zijn in feite vogelvrij. Ik
geef volstrekt toe dat het ook uit een
oogpunt van een goed vreemdelin–
genbeleid noodzakelijk is daarin
duidelijk en niet te soepel te zijn,
want het is niet ten faveure van de
vreemdeling die hier il legaal verblijft.
Het is vaak ook een groot voordeel
voor al diegenen die mensen kunnen
uitbuiten. Het zijn bijna vakbondssitu–
aties uit het begin van deze eeuw.
Daar moeten wij ons tegen verzetten,
maar dat is een zaak van Justitie.

Het is niet zo dat, zoals mevrouw
Groenman veronderstelde, wanneer
Justitie een ander toelatingsbeleid
zou voeren, wij vanuit de bijstands–
verlening zouden zeggen dat het ons
geld gaat kosten en dat wij dat
kunnen verhalen bij Justitie. Wij
zitten met elkaar in een grote
combinatie van algemene middelen,
zeker wanneer het de bijstandswet
betreft. Wanneer door het beleid van
Justitie, door u als Kamer goedge–
keurd, een groter aantal vreemdelin–
gen zowel in de gedoogsituatie als in
de legale situatie zou komen te
verkeren, dan is het volstrekt terecht
dat zij conform de wet bijstand
genieten.

Mevrouw Groenman (D66): Dat
snap ik wel. Het gaat erom dat die
periode waarin men gedoogd is
voordat men uitsluitsel krijgt of men
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Ter Veld

mag blijven vaak zolang duurt. Ik kan
mij voorstellen dat Justitie dan zegt:
zoiang dat toch bij de bijstand is
geregeld, hoeven wij ook geen haast
te maken. Het gaat mij niet om het
gedogen zelf, maar om de duur van
die procedures. Wij weten ailen dat
het nu vaak te lang duurt.

Staatssecretaris Ter Veld Een
goede rechtsbescherming kan tijd
kosten. Naar mijn weten speelt zich
dat voornamelijk af in de ROA Mijn
collega's Pronk en d'Ancona zijn hier
ook zeer bezorgd over Het kabinet is
bezig met een werkgroep om zich
daar uitgebreid op te beraden. Maar
nogmaals, een ander beleid van
Justitie, door u goedgekeurd,
betekent per definitie dat meer of
andere rnensen vanzelfsprekend
rechi hebben op bijstand, onderwijs,
volkshuisvesting en dergelijke.

De heer Van der Vlies verbaasde
zich erover dat het aantal gedoogden
onbekend is. Ik wijs erop dat dit er
voor een deel toch mee samenhangt,
dat mensen in de bijstand, of in een
andere situatie, vaak geteld worden
op een bepaaide peildatum. De
wisseling in de groep waarvan niet of
nog niet zeker is dat die hier mag
blijven, maakt het wellicht moeilijker
om dat aantal na te gaan. Op dit
moment weet ik het niet, hoewel ik
zelf ook wel eens de behoefte heb
om te weten: hoe groot, hoeveel, wat
zijn de consequenties op onze
begroting en behalve macro ook
micro op het niveau van de gemeen–
ten. Ik kan u er dan ook geen
antwoord op geven.

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Ik heb in tweede termijn al
gezegd dat het zich wat aan de rand
bevindt van het debat van vanavond.
Ik ben mij daarvan bewust. Toch
hindert het mij al enige tijd dat wij in
de discussie met de regering dat
gegeven niet kunnen krijgen. De
staatssecretaris zegt zelf dat er
peildata zijn. Geef dan eens per een
zekere peildatum het getal gedoog–
den. Dan heb ik tenminste een
indicatie. Dat het de andere dag weer
anders kan zijn, oké. Maar dan weten
wij een klein beetje waar wij het over
hebben. Het gaat mij er niet om,
daaraan conclusies te verbinden ter
zake van het vreemdelingenbeleid.
Wij hebben het vanavond over de
bijstandswetgeving en de conse–
quenties van het bestand aan
gedoogden voor de financiële
inspanning die dat oplevert in de

kaders van de bijstandswetgeving.
Ook mijn fractie zegt: in de sfeer
zoals wij die hier vanavond bepalen,
zal die bijstand er zijn. Laat daar geen
misverstand over zijn.

Staatssecretaris Ter Veld: Ik vraag
mij zelfs af, aangezien de kan-bepa–
ling materieel niet afwijkt van de
uitkering als rechtsplicht, of gemeen–
ten wel turven aan wie zij rechtmatig
bijstand verstrekken. Het is immers
volstrekt rechtmatige bijstand. Daar
maken wij meestal geen onderscheid
in, tenzij dat voor de uitvoering nodig
is. Ik verwijs hierbij naar andere
uitvoeringsorganisaties op het gebied
van de sociale zekerheid waarbij wij
ook trachten zeer terughoudend te
zijn met het aangeven van irrelevante
informatie. Ik zal nog eens bij Justitie
nagaan of men daar een beeld van
heeft. Vanuit de bijstandskant geldt
echter dat, wanneer iemand recht
heeft op bijstand, daar geen letter uit
het alfabet op hoeft.

De voorzitter: Mij blijkt dat de heer
Linschoten behoefte heeft aan een
derde termijn.

Ik stel voor, hiertoe gelegenheid te
geven.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Een korte!

Overeenkomstig het voorstel van de
voorzitter wordt besloten.

D

De heer Linschoten (WD):
Voorzitter! De staatssecretaris heeft
mij, wat mijn wijzigingsvoorstel
betreft, overtuigd. Het is derhalve
niet noodzakeiijk om nu met een
algemene maatregel van bestuurte
komen. Ik trek daarom mijn amende–
ment in. Mocht de staatssecretaris
van mening zijn dat zij alsnog met
nadere regelgeving op dit terrein
moet komen, dan ga ik ervan uit dat
zij de Kamer daarvan op de hoogte
stelt.

Staatssecretaris Ter Veld: Vanzelf–
sprekend.

De voorzitter: Aangezien het
amendement-Linschoten (stuk nr. 9)
is ingetrokken, maakt het geen
onderwerp van beraadslaging meer
uit.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten

De voorzitter: Ik stel voor, af te zien
van de artikelsgewijze behandeling.

Daartoe wordt besloten.

Het wetsvoorstel wordt, na goedkeu–
ring van de onderdelen, zonder
stemming aangenomen.

De voorzitter: De fractie van de
Centrumdemocraten wordt aanteke–
ning verleend, dat zij geacht wenst te
worden tegen dit wetsvoorstel te
hebben gestemd.

Sluiting 21.51 uur.

D

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

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

Wijziging van de Wet Uitvoering
Internationaal Energieprogramma
(21540);

Wijziging van de Wet van 3 mei
1989, Stb. 126 (verlenging van het
recht op arbeidsongeschiktheidsuit–
kering op grond van de Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet van
personen, wier arbeidsongeschikt–
heid voor 1 januari 1979 is ingetre–
den) (21542);

Wijziging van de Wet van 24 april
1985, Stb. 230, en de Invoeringswet
stelselherziening sociale zekerheid
(21543).

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

2. de volgende brieven:
twee, van de minister van Buiten–

landse Zaken, te weten:
een, over de Duitse eenwording
(21460, nr. 3);
een, ten geleide van de Overeen–
komst inzake internationale uitwisse–
ling van gegevens op het gebied van
de burgerlijke stand (21 544,
R1391);

een, van de minister van Binnen–
landse Zaken, over efficiencyverbete–
ring (19827 en 21285, nr. 71);

een, van de ministers van Binnen–
landse Zaken en van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, over
jeugdige minderheden (20941, nr.
8);

een, van de staatssecretaris van
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Lijst van ingekomen stukken

Binnenlandse Zaken, over aanpassing
van de Provinciewet (19836, nr. 13);

twee, van de minister van Justitie,
te weten:
een, ten geleide van een rapportage
inzake misbruik en oneigenlijk
gebruik van belastingen en sociale
zekerheid (17050, nr. 111);
een, over levensbeëindigend
optreden van medici (21300-VI, nr.
22);

een, van de staatssecretaris van
Justitie, over kinderbescherming
(18122, nr. 29);

twee, van de minister van Onder–
wijs en Wetenschappen, te weten:
een, ten geleide van een advies
inzake basiseducatie volwassenen
(18886, nr. 37);
een, ten geleide van het Landelijk
overzicht basiseducatie (18886, nr.
38);

een, van de minister van Financiën,
over financiële dienstverlening
(21501-07, nr. 3);

een, van de staatssecretaris van
Financiën, met een kabinetsstand–
punt over amendementen (20857,
nr. 18);

een, van de staatssecretaris van
Defensie, ten geleide van de tweede
voortgangsrapportage over de
Nieuwe Rijkswerf (19455, nr. 9);

een, van de staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, ten
geleide van de MG-circulaire inzake
huursibsidies (21300-XI, nr. 74);

een, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, ten geleide van een
aantal notities inzake het verkeers–
en vervoersbeleid (20922, nr. 9);

vier, van de minister van Economi–
sche Zaken, te weten:
een, overde WIR (21300, nr. 9);
een, over uitspraken in de Eerste
Kamer inzake frictiewerkloosheid
(21300-XIII, nr. 94);
een, over het groene BNP (21300-
XIII, nr. 95);
een, over het Elektriciteitsplan
1991-2000 (21508, nr. 2);

drie, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, te
weten:
een, ten geleide van het eindrapport
Nederlands op de werkvloer (20339,
nr. 22);
een, ten geleide van de evaluatie van
de regeling personeelsvoorziening
agrarische sector 1989 (21300-XV,
nr. 80);
een, ten geleide van het rapport
Diffusie van technologie en de
ontwikkeling van de werkgelegenheid
(21300-XV, nr. 81);

twee, van de staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
te weten:
een, over afbreking zwangerschap
(18386, nr. 35);
een, over capaciteitsreductie
ziekenhuizen (21200, nr. 13);

twee, van de Algemene Rekenka–
mer, te weten:
een, ten geleide van de studie
Theoretische en methodische
verantwoording van de aanpak van
een rijksbreed onderzoek naar het
beheer van subsidies (21080, nr.
29);
een, over aanbeveling voor een lid
(21548).

Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;

3. een brief van de staatssecretaris
van Justitie, houdende intrekking van
de wetsvoorstellen 13656 (arbeids–
overeenkomsten) en 16682 (Wijziging
van artikel 1639w van het BW)
(13656 en 16682, nr. 5).

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

4. de volgende adressen:
een, van M.J. Schoots te Rijswijk,

met betrekking tot kwijtschelding van
inkomstenbelasting;

een, van J.C. de Winter te
Nootdorp, met betrekking tot de zgn.
middelingsregeling;

een, van K.T. Amir te 's-Gravenha–
ge, met betrekking tot studiefinancie–
ring;

een, van N. Broersen te Ursem,
met betrekking tot zijn belastingen;

een, van drs. M. van der Eijk te
Moddergat, met betrekking tot
wachtgelduitkering;

een, van W.P.M. Höppener te
Tilburg, met betrekking tot zijn
belastingschuld;

een, van L. Meinster te Oud-Beijer–
land, met betrekking tot toepassing
van de hardheidsclausule in verband
met tariefgroepindeling;

een, van Medicopharma NV te
Zaandam, met betrekking tot
regelgeving inzake tariefgroepinde–
ling;

een, van A.P. te Riele te Uithoorn,
met betrekking tot rentevergoeding
in verband met aanslagen inkomsten–
belasting en premieheffing volkverze–
keringen;

een, van E. Vervoort te Rotterdam,
met betrekking tot restitutie van
premies;

een, van Kerger Holding BV te

Schiedam, met betrekkmg tot
kwijtschelding van rente wegens
uitstel van betaling van de aanslag
vennootschapsbelasting 1984;

een, van Jurenco Equipment te
Zwolle, met betrekking tot innova–
tiestimuleringssubsidie;

een, van de heer en mevrouw G.C.
Damen te Rotterdam, met betrekking
tot successierecht;

een van mevrouw C. van der
Tak-van de Polder te Rotterdam, met
betrekking tot kwijtschelding van
inkomstenbelasting en premieheffing
volksverzekeringen over 1987;

een, van E. Driesten te Zaandam,
met betrekking tot kwijtschelding van
inkomstenbelasting en premieheffing
volksverzekeringen.

Deze adressen zijn in handen gesteld
van de Commissie voor de verzoek–
schriften;

5. de volgende brieven e.a.:
een, van het gemeentebestuur van

Goor, over financiering van Blijf-van–
m'n-lijf-huizen;

een, van de Vereniging LBI, ten
geleide van het beleidsmemoran–
dum;

een, van J.K. van den Burg, over
pensioenregelingen;

een, van het Katholiek Vrouwengil–
de, ten geleide van een resolutie;

een, van Scholengemeenschap De
Rien, over de problematiek in het
voortgezet onderwijs;

een, van J. Scharis, over te veel
betaalde premie AWBZ;

een, van M.G.M. Grubben, ten
geleide van enkele stukken inzake
arbeidsongeschiktheid;

een, van de NV BBA, ten geleide
van het jaarverslag 1989.

Deze brieven e.a. liggen op de griffie
ter inzage;

6. de volgende proefschriften:
"Beginselen van behoorlijk

bestuur" door P. Nicolaï;
"De tocht naar het onbekende"

door R. Havenaar;
"Het woningcorporatiebestel in

beweging" door L.G. Gerrichhauzen.

Deze proefschriften zijn opgenomen
in de bibliotheek der Kamer.
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