
34ste vergadering Woensdag 31 januari 1990

Aanvang 10.15 uur

Voorzitter: Deetman

Tegenwoordig zijn 113 leden, te
weten:

Achttienribbe-Buijs, Apostolou,
Beijlen-Geerts, J.H. van den Berg,
J.T. van den Berg, Biesheuvel,
Bijleveld-Schouten, Blauw, Boers–
Wijnberg, Brinkman, Brouwer,
V.A.M. van der Burg, Buurmeijer, Van
de Camp, Castricum, De Cloe, Dees,
Deetman, Dijkstal, Van Dis, Doel–
man-Pel, Dolman, Esselink, Franssen,
Frinking, Frissen, Van Gelder, Van
Gijzel, Ginjaar-Maas, Groenman, Van
Heemskerck Pillis-Duvekot, Herfkens,
Hermans, Hermes, Van Houwelingen,
Huibers, Huys, Van lersel, G. de
Jong, M.D.Th.M. de Jong, Jorritsma–
Lebbink, Kalsbeek-Jasperse, Koetje,
Koffeman, Kohnstamm, Koning, De
Korte, Korthals, Korthals Altes,
Laning-Boersema, Lankhorst,
Lansink, Leerling, De Leeuw, Van
Leijenhorst, Lilipaly, Linschoten,
Lonink, Mateman, Melkert, Middel,
Van Middelkoop, Moor, Mulder-van
Dam, Netelenbos, Niessen, Van
Nieuwenhoven, Nijland, Van Noord,
Nuis, Paulis, De Pree, Quint-Maag–
denberg, Reitsma, Van Rijn-Velle–
koop, Roosen-van Pelt, Van Rooy,
Rosenmöller, Ruigrok-Verreijt,
Scheltema-de Nie, Schimmel,
Schoots, Schutte, Smits, Soutendijk–
van Appeldoorn, Stemerdink,
Swildens-Rozendaal, Tegelaar-Boon–
acker, E.G. Terpstra, G.H. Terpstra,
Tommel, Tuinstra, Van der Vaart,
Valk, Te Veldhuis, Vermeend,
Verspaget, Vliegenthart, Van der
Vlies, Van Vlijmen, Voorhoeve, Vos,
Vriens-Auerbach, Weisglas, Wieben–
ga, Willems, Witteveen-Hevinga,
Wöltgens, Ybema, Van Zijl, K. Zijlstra
en M. Zijlstra,

en mevrouw Dales, minister van

Binnenlandse Zaken, de heer Kok,
vice-minister-president, minister van
Financiën, mevrouw De Graaff-Nau–
ta, staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken, de heer Van Amelsvoort,
staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken, 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:

Vos, Van der Vaart, Middel, Van
Nieuwenhoven, Dolman en Korthals
Altes, wegens bezigheden elders,
alleen voor de avondvergadering;

Ter Veer, wegens bezigheden elders;

Eisma, wegens bezigheden elders,
ook morgen.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

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

van de Woonwagenwet in
verband met de opheffing van de
commissie van advies voor de
uitvoering van de Woonwagen–
wet (20460)

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D

De heer Koetje (CDA): Voorzitter!
De afhandeling van deze wijzlging
van de Woonwagenwet zou wellicht
aanleiding kunnen geven tot enkele
opmerkingen over het beleid in het
algemeen en over de wetgeving,

maar ik zal dat niet doen. De
CDA-fractie geeft er de voorkeur aan,
dat te doen als ook de staatssecreta–
ris van VROM erbij aanwezig is. De
komende maanden krijgen wij
daartoe een tweetal mogelijkheden
als wij spreken over de notitie
Woonwagenbeleid en de wetgeving.

Het gaat vandaag om de formele
opheffing van de zgn. commissie ex
artikel 38. Ik wil daar enkele kantte–
keningen bij plaatsen. Bij de indie–
ning van het wetsvoorstel, bijna twee
jaar geleden, bestond die commissie
in feite al niet meer. Met name door
het laatste advies van de commissie,
Met de wet op reis, bleek de
opheffing ervan voor de woonwagen–
bewoners zelf niet zo vanzelfspre–
kend en dat is begrijpelijk. Ik kom
daar nog op.

Het wetsvoorstel is een uitvloeisel
van het project externe advisering
van de grote operatie reorganisatie
rijksdienst. Op zich is een onvermin–
derde aandacht van kabinet en
Kamer voor de reorganisatie van de
rijksdienst in het algemeen gewenst,
maar dat terzijde. Dat genoemde
project behelsde een opschoning van
de adviesstructuur van de rijksover–
heid. Hoe lang kan al een klein
onderdeel daarvan onderweg zijn? Ik
zou de minister willen zeggen dat het
tempo wel wat hoger had gekund.
Het wetgevingstraject van zo'n klein
onderdeel heeft wel erg lang
geduurd. Vanaf mei lag de oorzaak
van de vertraging in de afhandeling
echter meer bij de Kamer; het
controversieel verklaren van dit
wetsvoorstel hield een verdere
afhandeling tegen. Ik zal de bijdragen
van andere fracties dan ook met
meer dan normale belangstelling
beluisteren.

In het voortreffelijke boek "Het
beeld van Nederland" van Willems
en Cottaar, staat een zeer lezens–
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Koetje

waardig hoofdstuk over de kijk van
woonwagenbewoners op Nederland
en op de overheid. Een van de
paragrafen begint met de toch wel
wat ontnuchterende zin: "Welk
overheidsbeleid inzake woonwagen–
bewoners ook werd gevoerd, het
kwam altijd buiten hen om tot
stand." Is de opheffing van de
commissie ex artikel 38 in dat licht
gezien dan onlogisch? Neen, ik denk
het niet, want ook bij de indiening
van het wetsvoorstel, kregen de
woonwagenbewoners en zigeuners
via een samenwerkingsverband van
de Landelijke advies– en overleg–
structuur minderhedenbeleid (LAO)
een meer directe mogelijkheid om
mee te spreken over de hoofdlijnen
van het beleid ter zake van de
specifieke problematiek van woon–
wagenbewoners. Ik denk dat de
huisvesting en de werkgelegenheid
daarbij kernpunten zijn. Van meet af
aan heeft de CDA-fractie, in dat licht
gezien, ingestemd met dit wetsvoor–
stel en dat is tot op de dag van
vandaag zo gebleven.

Gaandeweg is het functioneren van
de LAO in het algemeen al beter
geworden en ik denk dat dit ook
geldt voor het samenwerkingsver–
band voor woonwagenbewoners.
Naar omstandigheden redelijk, om
het evaiuatierapport maar aan te
halen.

Namens mijn fractie wil ik bena–
drukken dat inspraak via het samen–
werkingsverband gewenst is en
noodzakelijk blijft. De problematiek
van de woonwagenbewoners
rechtvaardigt een blijvende samen–
hang met het minderhedenbeleid. Ik
zeg dit met nadruk en ik vraag de
minister, zich daarvan ter dege
rekenschap te geven bij de opstelling
van het regeringsstandpunt over het
WRR-rapport over het allochtonen–
beleid. Over dat rapport is bij de
woonwagenbewoners misverstand
onstaan en het heeft een verkeerde
indruk gewekt.

De doelstelling van de commissie
ex artikel 38 was, adviseren over de
deelneming van woonwagenbewo–
ners aan het maatschappelijk en
cultureel leven in het algemeen en
omtrent de uitvoering van de
Woonwagenwet in het bijzonder. Die
doelstelling kan voor het grootste
deel door de LAO overgenomen
worden. Ik roep deze minister dan
ook op, het samenwerkingsverband
goed te benutten en zo nodig haar
collega's te activeren om ook van
deze mogelijheid gebruik te maken.

Wij moeten wel eens constateren dat
dit wat laat of helemaal niet gebeurt

De overgang van de commissie ex
artikel 38 naar het samenwerkings–
verband is geen overgang naar een
zelfde wettelijke basis. Helaas
moeten wij nog steeds op een
wetsvoorstel wachten dat de LAO
wel een wettelijke basis geeft. Het
wetsvoorstel was aangekondigd in de
loop van het jaar 1989. De CDA-frac–
tie dringt aan op voortvarendheid bij
de indiening van het wetsvoorstel.
Laat het allemaal niet zo lang duren
als de opheffing van een commissie.
Wil de minister ons informeren over
de stand van zaken?

Ten slotte, voorzitter, wil ik de
minister vragen, de leden van de
comissie onze dank over te brengen
voor de verrichte werkzaamheden.
Over het laatste advies, dat ging over
de toekomst van de wetgeving, zal
naar ik hoop over niet al te lange tijd
gesproken kunnen worden bij de
behandeling van de notitie van de
staatssecretans van VROM. Ik ga
ervan uit, dat het kabinet dan ook zal
reageren op het laatste produkt van
de commissie.

D

Mevrouw Verspaget (PvdA):
Mijnheer de voorzitter! Voor de
tweede keer in een relatief korte tijd
bespreken wij een wijziging van de
Woonwagenwet, zonder dat wij zicht
hebben op datgene wat wij op
termijn met de Woonwagenwet als
zodanig feitelijk willen. De wijziging
van vandaag lijkt een kleinigheidje.
We heffen een adviescommissie op,
die krachtens de oude ideologie van
de Woonwagenwet gevraagd en
ongevraagd diende te adviseren
omtrent deelname van de woonwa–
genbewoners aan het maatschappe–
lijk en cultureel leven in het algemeen
en de uitvoering van de Woonwagen–
wet in het bijzonder. Aanvankelijk
maakten woonwagenbewoners geen
deel uit van deze commissie: voor u
maar zonder u! Later werd de
samenstelling terecht gewijzigd ten
gunste van de woonwagenbewoners
zelf.

Op 25 februari 1987 scheidde
deze commissie ongevraagd een
opmerkelijk advies af, tot stand
gekomen na vele hoorzittingen over
de herziening van de Woonwagen–
wet. Dat advies had tot doel om tot
de fundamentele maatschappelijke
bezinning op de Woonwagenwet,
haar doel en toekomst, te komen. De

commissie meende dat met dit
advies de discussie nog niet was
afgesloten. Fundamentele zaken,
zoals een betere omschrijving van de
doelgroep in relatie met het gelijk–
heidsbeginsel, dienen nader met de
woonwagenbewoners te worden
besproken.

Daarna werd het stil. Want in
plaats van de commissie de gelegen–
heid te geven, met haar zinvolle werk
door te gaan, kreeg deze geen
nieuwe zittingstermijn en werd, nadat
deze beslissing door de regering was
genomen, de wetswijziging tot
opheffing van de commissie ex
artikel 38 van de Woonwagenwet
aan de Kamer voorgelegd. Er doen
zich daarbij twee feiten voor die ik als
onzorgvuldig zou willen kenschetsen.
Enerzijds, het op non actief stellen
van de adviescommissie zonder dat
er een wetswijziging had plaatsge–
vonden, anderzijds het vervangen van
de wettelijke adviescommissie door
een belangenbehartiging van
woonwagenbewoners en zigeuners in
het nog niet uitgekristalliseerde en
nog niet wettelijk geregelde Landelij–
ke advies– en overlegstructuur
minderhedenbeleid. Beide punten
hebben bij mijn fractie in het
verleden tot aarzelingen over dit
wetsvoorstel geleid. Niettemin is er,
nu de adviescommissie al drie jaar
niet meer functioneert, zakelijk
gezien, reden om de gegroeide
situatie als uitgangspunt voor beleid
te gaan zien. De LAO heeft — collega
Koetje wees er ook al op — zij het
nog steeds niet wettelijk geregeld, in
het minderhedenbeleid plaats
verworven, al is het zaak, dat zij zo
snel mogelijk een wettelijke status
krijgt. Kan de minister toezeggen, dat
dit inderdaad ten spoedigste
gebeurt? Kan zij ons eveneens
aangeven, hoe de advisering van
woonwagenbewoners en zigeuners
binnen de LAO nu precies is gere–
geld? Zijn beide groepen nu apart
vertegenwoordigd? Zijn binnen de
groep zigeuners, zowel de binnen–
landse zigeuners de SINTI als de
buitenlandse zigeuners die eind jaren
zeventig naar ons land kwamen, zo
vertegenwoordigd dat alle drie de
groepen daarover tevreden zijn?

Voorzitter! Het doet wrang aan dat
de commissie, meteen nadat zij haar
indrukwekkende advies had opge–
steld - waarvoor onze dank — werd
"kaltgestellt". Wat was de ratio
achter deze beslissing? En nog
belangrijker is de vraag, wat er met
het laatste advies gebeurd is? Is het
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Verspaget

in een bureaula verdwenen, of
mogen wij verwachten dat alle zaken
die in dit advies aan de orde werden
gesteld, voorzien van de commen–
taar, door de regering ten spoedigste
in een notitie over de toekomst van
de woonwagenwetgeving aan de
orde zullen worden gesteld?

Voorzitter! Ik constateer dat het
woonwagenbeleid thans van incident
naar incident wandelt. Dan weer
wordt de Kamer geconfronteerd met
voorstellen in de Woningwet en dan
weer in de Huisvestingswet, die de
Woonwagenwet feitelijk aantasten
zonder dat daaraan voorafgaand een
discussie is gevoerd over de vraag,
of de Woonwagenwet wel moet
voortbestaan en of de problematiek
van woonwagenbewoners en
zigeuners als meest achtergestelde
minderheidsgroepen nu wel of niet
binnen het door de WRR voorgestel–
de minderhedenbeleid een specifieke
plek dient te behouden. Essentiële
vragen die beantwoord zouden
moeten worden voordat in de Kamer
de afronding van bij voorbeeld
Woningwet en Huisvestingswet
plaatsvindt. Zoals de situatie nu is,
voltrekt zich een stille ontmanteling
van de Woonwagenwet zonder dat
de Kamer zich daarover ten principa–
le heeft uitgesproken.

Voorzitter! De afgelopen jaren is
door ons en ook door andere fracties
met regelmaat beklemtoond, dat ten
aanzien van het huisvestingsbeleid
voor woonwagenbewoners dezelfde
regels zouden moeten gelden die ook
van toepassing zijn op de bewoners
van huizen. Dat wil zeggen: recht op
huurbescherming, recht op inspraak,
recht op alles wat in de reguliere
volkshuisvesting gebruikelijk is met
daartegenover natuurlijk dezelfde
plichten. Binnen dat kader past het
om tot een decentralisatie van het
huisvestingsbeleid voor woonwagen–
bewoners over te gaan, en wel zo
spoedig mogelijk, opdat de rijksover–
heid niet beticht kan worden van een
oneigenlijke uitzonderingsbehande–
ling van woonwagenbewoners ten
opzichte van bewoners van andere
woonvormen. Gelijke behandeling is
ook hier het parool. Ook ten aanzien
van woonwagencentra moet nu het
tijdstip nabij zijn, dat minimale
verschillen van inzicht tussen het Rijk
aan de ene kant en provincie en
gemeenten aan de andere kant niet
meer tot eindeloos touwtrekken
kunnen leiden ten koste van de
woonwagenbewoners. Een brokje
sociale vernieuwing zou ook hier

wenselijk zijn. Onzes inziens moet als
provincie en gemeenten het eens
zijn, het Rijk zich terughoudend
opstellen wat het huisvestingsbeleid
betreft.

Op het moment dat de Woonwa–
genwet in haar huidige vorm werd
aanvaard en het deconcentratiebe–
leid langzaam gestalte kreeg, was het
nog minder gebruikelijk dan nu om
de eigen wetgeving te toetsen aan
internationale verdragen. Thans loopt
er een procedure om het deconcen–
tratiebeleid te toetsen aan de
Europese conventie voor de rechten
van de mens. Onafhankelijk van het
resultaat van deze gerechtelijke
procedure is het gewenst, dat ook wij
als Kamer ons bezinnen op die relatie
tussen de internationale regelgeving
en hetgeen wij in onze eigen wet
hebben vastgelegd, zonder hiermee
vooruit te lopen op een eventuele
conclusie. Hetzelfde geldt voor een
laatste punt dat de fundamenten van
de Woonwagenwet raakt. Het
afstammingsbeginsel dat in artikel 18
van de wet besloten ligt. Bij aanname
van de wet is tegen de opname van
dit artikel furieus gereageerd. De
vraag is, of nu na 22 jaar niet
opnieuw, vanuit een toegenomen
maatschappelijke en politieke
aandacht voor het verschijnsel
discriminatie, naar het afstammings–
beginsel moet worden gekeken in
relatie tot artikel I van de Grondwet.
De commissie ex artikel 38 schenkt
daaraan enige aandacht en doet
constructieve voorstellen ter zake.
Kortom, de Woonwagenwet zoals wij
die thans kennen, vertoont scheuren
en winkelhaken. Zij moet nodig in
revisie en wel op korte termijn, zodat
niet via andere wetgeving reeds
besluiten genomen worden die een
integrale afweging onmogelijk
maken. Ik vraag de minister dan ook
op zo kort mogelijke termijn met een
integrale visie te komen die verder
strekt dan alleen huisvestingsaspec–
ten.

De commissie ex artikel 38 stond
voor ƒ 130.000 op de begroting. Is
dit geld voor 1990 nog beschikbaar
en zo ja, wil de minister mij dan
toezeggen dat dit geld ten behoeve
van de doelgroep zal worden
besteed? Ik ga ervan uit dat dit geld
nog beschikbaar is, nu de commissie
feitelijk nog niet is opgeheven. Er
liggen verschillende claims. Er is geld
nodig voor extra werkgelegenheid.
De afgelopen tijd zijn er gelukkig
twee organisaties van zigeuners, het
Internationaal Romano Comité en de

SINTI tot stand gekomen. Die
moeten delen in het budget dat
beschikbaar was voor de woonwa–
genbewoners. Geld voor deze
zigeneurorganisaties opdat de
inspraak beter tot stand kan komen,
lijkt mij heel gerechtvaardigd. Ik hoor
daarop graag de reactie van de
minister.

D
Minister Dales: Mijnheer de
voorzitter! Ik zal mijn best doen en
proberen onmiddellijk te antwoorden.

Door de leden van uw Kamer,
Koetje en Verspaget, is op een voor
mij volstrekt aanvaardbare wijze
gesproken over de historie. Het lijkt
mij niet wenselijk of nuttig dat ook ik
de historie schilder. Ik wil maar zo
snel mogelijk overgaan tot de
beantwoording van de vragen en de
opmerkingen.

Voorzitter! Ook ik heb het gevoel
dat sommige processen sneller
hadden kunnen verlopen. Ik werd
echter geconfronteerd met een
controversiële situatie en ik heb van
de leden niet gehoord, dat vanaf het
moment dat wij weer konden
beginnen, er sprake is geweest van
traagheid.

Het is zeker waar, dat de maatre–
gelen voor woonwagenbewoners en
zigeuners een onderdeel van het
minderhedenbeleid blijven vormen.
Zij behoren tot het integraal minder–
hedenbeleid. Voor zover dat nodig
mocht zijn, zal ik er graag op toezien
dat zulks in het regeringsstandpunt
over de nota van de WRR blijkt. Er
mag in ieder geval geen misverstand
bestaan over de vraag of dit nu nog
wel zo is. Ik dacht even dat de
wettelijke basis met betrekking tot de
LAO al gestalte had gekregen. Er is
natuurlijk de grootste spoed vereist
met de afhandeling hiervan. De
bedoelde overgang van de groeperin–
gen woonwagenbewoners en
zigeuners en het brengen van die
groeperingen op de plaats in het
beleid die wij willen, gebeurt met het
oog op een goede wettelijke
verankering. Daarover kunnen wij
niet van mening verschillen. Uiter–
aard zal ik met genoegen aan de
commissie die aan een en ander
heeft gewerkt, mijn dank overbren–
gen.

Zoals de heer Koetje ook zei, lijkt
het mij juist dat wij het samenwer–
kingsverband dat, vandaag ten
principale, kan ontstaan op de goede
plek wezenlijk benutten. Indiening
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Dales

van het voorstel voor een raamwet is
reeds aangekondigd. De plaats van
de LAO zal via de aangekondigde
raamwet straks geheel vastliggen.
Dat impliceert dat woonwagenbewo–
ners en zigeuners via de coördine–
rend minister voor het minderheden–
beleid — ik neem mijn taak heel
serieus op - de regering kunnen
blijven adviseren. Wij moesten
zoeken naar een vorm die niet
logisch is. Ik wijs er echter op, dat
het hierbij om een vraagstuk ging,
waarvoor geen logische uitkomst te
vinden was. Het is duidelijk, dat de
woonwagenbewoners en de zigeu–
ners bezig zijn met de oprichting van
eigen organisaties en met de
versteviging van de bestaande
organisaties. Ook bij de advisering
willen zij steeds meer samenwerken.
Ik heb dan ook goede hoop, dat die
advisering in toenemende mate van
belang wordt en dat daarop op een
juiste manier gereageerd kan
worden. Voor deze advisering
bestaat namelijk nu een kanaal en
een mogelijkheid die betamelijk is.

Het lijkt mij goed, erop te wijzen
dat, gelet op de problemen die
woonwagenbewoners en zigeuners
bij het verkrijgen van een gelijkwaar–
dige plaats in de maatschappij nog
ondervinden, een intensieve over–
heidszorg nog onmisbaar is. Nog
altijd is 90% van de doelgroep
afhankelijk van een uitkering. Het
moet overduidelijk zijn, dat in zo'n
zorgwekkende situatie inspraak en
advies door de doelgroepen niet
gemist kunnen worden. Dat is
overigens altijd zo, maar in deze
situatie geldt dat nog des te sterker.
Er mag geen sprake zijn van inwer–
kingtreding van regels op de manier
"over u en zonder u". Wij hopen een
en ander nog eens kwijt te raken. In
ieder geval willen wij het niet meer
naderbij halen. Dit is een nadere
adstructie. De Kamer heeft gelijk dat
zij zo'n samenwerkingsverband
serieus neemt. Mevrouw Verspaget
heeft dus antwoord gekregen op een
hierover door haar gestelde vraag.

Voorts stelde zij een duidelijke
vraag over de financiële regeling. Het
Besluit subsidiëring samenwerkings–
verbanden van de LAO regelt dat er
een substantiële subsidie aan de
woonwagenbewoners en zigeuners
wordt gegeven. Het was mij bekend
dat de oude commissie was bedacht
met ƒ 130.000. Thans is er echter
sprake van een bedrag van vier ton
voor het samenwerkingsverband
woonwagenbewoners en zigeuners in

de LAO. Terecht is opgemerkt, dat ik
zeker niet in mijn eentje moet
opereren omdat ik, als er nadere
wensen of vragen over de financie–
ring zouden zijn daarover zou kunnen
praten. Nogmaals, in het kader van
het Besluit subsidiëring samenwer–
kingsverbanden is er dus sprake van
een bedrag van vier ton.

Voorzitter! Ik geloof dat ik hiermee
de gestelde vragen beantwoord heb.

D

De heer Koetje (CDA): Voorzitter!
Allereerst dank ik de minister voor
haar beantwoording van mijn vragen
en voor haar toezegging om misver–
standen op te ruimen.

In de tweede plaats kan ik tegen de
minister zeggen dat de wenselijkheid
van een wettelijke basis geen
twistpunt is. Het is mij echter uit haar
beantwoording nog niet helder
geworden wanneer een concreet
wetsvoorstel verwacht kan worden.
Ik verwijs in dit verband ook naar de
toezeggingen van haar voorganger.
Het is zaak dat wij daarover duidelijk–
heid krijgen en het liefst vandaag.

Mijn derde opmerking betreft de
voorgenomen reactie van het kabinet
op het laatste advies van de commis–
sie. De minister is daarop niet
ingegaan. Ik wil dit punt toch
onderstrepen. In reactie op hetgeen
mevrouw Verspaget in eerste termijn
naar voren heeft gebracht, lijkt het
mij, ook gezien het tempo, het meest
praktisch om de vraagstukken die in
het advies van de commissie ex
artikel 38 zijn behandeld, te betrek–
ken bij de notitie over de toekomstige
wetgeving die toch al, in ontwerp,
naar deze Kamer onderweg is. Ik doel
met name op de huisvestingsaspec–
ten. Aangezien het in de Woonwa–
genwet inmiddels hoofdzakelijk over
de huisvestingsaspecten gaat, lijkt
het mij praktischer om alles wat nog
te bespreken is, maar in die ene
notitie te behandelen. De Kamer is
nog op allerlei onderdelen met
wetgeving bezig. Wij moeten er zicht
op hebben waar wij landen. Daarvoor
was de aangekondigde notitie van
VROM ook bedoeld. Een aantal
onderwerpen die mevrouw Verspaget
heeft genoemd, kunnen daarbij zeker
betrokken worden. Ik vind het echter
niet nodig dat er nog weer eens met
een apart verhaal gekomen wordt. Ik
geef er de voorkeur aan om die
notitie zo spoedig mogelijk af te
ronden en de discussie voort te
zetten. Overigens zijn wij als Kamer

bij elke partlële wijziging betrokken.
Wij kunnen dan zeggen of wij de
door de regering voorgestelde kant
willen opgaan. Ik heb dus enige
reserve ten opzichte van het
standpunt van de PvdA-fractie dat wij
er geen zicht op hebben waar wij
mee bezig zijn. Wij zijn daar zelf bij.

D

Mevrouw Verspaget (PvdA):
Voorzitter! Ik heb nog een enkele
opmerking. De woonwagenbewoners
en de zigeuners hebben hun zorg
uitgesproken over het feit dat zij niet
of nauwelijks in het WRR-rapport ter
sprake komen. Daarom vind ik het
belangrijk dat de minister van
Binnenlandse Zaken aangeeft dat de
zorg van de overheid onmisbaar blijft,
met name voor deze groepering, en
dat zij nadrukkelijk deel blijft uitma–
ken van het minderhedenbeleid. Ik
vind het ook heel belangrijk dat zij
bevestigt dat inspraak door de
doelgroep noodzakelijk is. Het mag
niet meer zijn, zoals het in het
verleden was, namelijk over u, maar
zonder u. Het moet juist zijn: met u
en door u.

In dit kader heb ik ook mijn vraag
over die ƒ 130.000 gesteld. Ik heb
daar nog geen duidelijk antwoord op
gekregen. Ik heb echter gezien dat
de minister is doorgegaan met het
snuffelen in haar papieren. Die ƒ
130.000 stonden, als het goed is,
extra op de begroting naast het geld
dat in het verleden aan het samen–
werkingsverband voor woonwagen–
bewoners en zigeuners is gegeven.
Gezien het feit dat de doelgroep
woonwagenbewoners en met name
de doelgroep zigeuners in zo'n
precaire maatschappelijke situatie
verkeren, denk ik dat het belangrijk is
dat wij de gelden die wij in het
verleden beschikbaar hebben
gesteld, zij het dan voor een advies–
commissie, blijven gebruiken voor die
doelgroepen. Ik heb in dit verband
verschillende voorbeelden genoemd,
zoals de werkgelegenheid. Wij gaan
binnenkort een notitie over het
woonwagenbeleid behandelen. Ik
neem aan dat staatssecretaris
Heerma hierbij zal zijn. Die notitie
gaat met name over de werkgelegen–
heidsaspecten. Ik heb geconstateerd
dat er geen extra gelden worden
gefourneerd. Dit is dus een mogelijk–
heid om die gelden te besteden.

Bovendien hebben wij inmiddels de
zelforganisatie van SINTI en het
Internationaal Romano Comité. Het is
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buitengewoon belangrijk dat die twee
groepen zigeuners die hier in
Nederland zijn, voor het eerst in de
geschiedenis in staat zijn geweest
om een samenwerkingsverband van
zigeuners aan te gaan. Zij zijn heel
duidelijk gericht op een integratie in
de maatschappij vanuit een positieve
beleving van hun eigen cultuur. Die
groepen verdienen een nadrukkelijke
ondersteuning. Ik vraag de minister
nogmaals om de gelden die beschik–
baar waren en die nog beschikbaar
behoren te zijn, omdat de advies–
commissie formeel nog niet was
opgeheven blj het aangaan van de
begroting 1990, voor de doelgroep
te gebruiken. Ik hoor graag van haar
op welke wijze zij dat denkt te doen.
Als dat niet vandaag kan, dan hoor ik
dat graag binnenkort.

Ik ben het eens met hetgeen
collega Koetje heeft gezegd over de
LAO. Ook wij vinden het noodzakelijk
dat de minister op een zo kort
mogelijke termijn komt met voorstel–
len voor een wettelijke structuur. Een
notitie over de toekomst van de
woonwagenwetgeving kan in mijn
ogen niet alleen worden overgelaten
aan staatssecretaris Heerma, omdat
de huisvestingsaspecten daar zo'n
belangrijke rol in spelen. Oie notitie
moet een integrale visie op de
toekomst van de woonwagenwetge–
ving bevatten. Daarin moeten ook
andere aspecten aan de orde komen.
Ik denk daarbij aan de aspecten die
in het rapport van de commissie ex
artikel 38 zijn genoemd, zoals het
afstammingsbeginsel en het streven
om discriminatie van woonwagenbe–
woners ook in de toekomst zo veel
mogelijk te beperken.

De heer Koetje (CDA): Voorzitter! Ik
wil er geen misverstand over laten
bestaan dat hetgeen de adviescom–
missie in haar laatste advies heeft
gesteld, in die notitie betrokken mag
worden. Dat ik de staatssecretaris
van VROM in dit verband noem,
heeft geen andere reden dan dat hij
op dit moment de eerst verantwoor–
delijke is voor de Woonwagenwet.
Het kabinet is volgens mij mans en
vrouws genoeg om zelf uit te maken
wie daar verder bij betrokken moet
worden. Ik laat het graag aan de
wijsheid van het kabinet over of de
definitieve notitie over de wetgeving
ook door anderen ondertekend moet
worden.

Mevrouw Verspaget (PvdA): Wij zijn
het er in ieder geval over eens dat die

notitie een integrale visie moet zijn,
waarin alle aspecten van de woonwa–
genwetgeving worden rneegenomen.

D

Minister Dales Mijnheer de
voorzitter! De kwestie met betrekking
tot de reeds aangekondigde raamwet
zal ik nog wat nader preciseren. De
raamwet adviesstructuur minderhe–
denbeleid zal na het besluit in de
ministerraad - wij zullen ons daar
voortvarend mee bezighouden — in
de externe advisering worden
gebracht. Dan is de zaak ook
openbaar. Zo spoedig mogelijk
daarna zal de wet naar de Raad van
State en de Tweede Kamer gaan.

Voorzitter: Van Dis

De heer Koetje (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Hé, een nieuwe voorzitter!
Dat verrast mij even.

In mijn herinnering is er al een
ontwerp bij de externe adviesorganen
geweest. De mededeling van de
minister verbaast mij dus. Als er nu
weer een adviesronde nodig is, dan
spijt mij dat. Ik wil die ronde dan wel
heel kort laten zijn.

Minister Dales: Als er een vooront–
werp-raamwet uitkomt die zeer dicht
bij het bedoelde regeringsstandpunt
inzake de LAO ligt, dan is dat
uiteraard ook de gang van zaken.

Er is ook een– en andermaal over
de adviescommissie ex artikel 38
gesproken. Staatssecretaris Heerma
heeft het laatste advies van deze
commissie in een ontwerp-beleidsno–
titie "Toekomst woonwagenwetge–
ving" "meegenomen". Hij heeft deze
notitie reeds eerder, namelijk op 8
september 1988, aan de Tweede
Kamer toegezegd. Daarin zullen ook
de kwestie van het internationaal
recht - dat heb ik in eerste termijn
inderdaad over het hoofd gezien —
en artikel 1 van de Grondwet worden
behandeld. Met betrekking tot de
verdere discussie ben ook ik niet van
mening — dat geldt ook voor de
regering — dat alles kan worden
overgelaten, c.q. opgedragen aan de
staatssecretaris van VROM. Hij zou
zich daar waarschijnlijk ook tegen
weren. Ik heb wat dat betreft al
eerder gezegd, dat ik mijn taak als
coördinerend minister voor het
minderhedenbeleid serieus opvat. Ik
zal er uiteraard op toe zien, dat er zo
nodig aanvullingen of verbredingen

plaatsvinden. Ik wil evenwel niet al te
royaal zijn met te vroegtijdige
beweringen, want een aantal zaken
moet eerst maar eens gewoon in
orde worden gebracht. Het is dan
ook nog denkbaar, voor zover de
Kamer zulks wil, dat er afspraken
over nadere faseringen op bepaalde
details worden gemaakt.

Dan nog iets over de gelden. Ik
heb zojuist al verteld hoe de zaak in
elkaar zit. Zo is het ook. De commis–
sie ex artikel 38 is al zeer lang
geleden op non-actief gezet. Het was
heel duidelijk, dat er een andere
ingang moest komen. Er zijn
verschillen van mening geweest,
maar het is allemaal ten gunste van
de LAO uitgevallen. Het is de Kamer
ook zeer goed bekend, dat het bij de
rijksoverheid niet de gewoonte is om
bedragen op begrotingen te laten
staan, waarvan de uitgave niet meer
geschiedt op de manier die aanvan–
kelijk in de begroting stond. Het
bedrag van vier ton is een groot
bedrag in dezen en zeker niet karig
afgemeten. Het ministerie van
Binnenlandse Zaken heeft inderdaad
te zorgen voor de inspraak in dat
soort zaken.

Dan iets over de werkgelegenheid.
Mevrouw Verspaget noemde dit
element ook even; overigens geheel
correct. Deze kwestie komt vanoch–
tend echter niet voor volledige
behandeling in aanmerking. Er lopen
nu vier projecten. Ik verwijs wat dat
betreft ook naar kamerstuk 21232
met betrekking tot het regerings–
standpunt woonwagenbeleid.
Daarover wordt binnenkort monde–
ling overleg gevoerd. Dan is de
eerste gelegenheid om meer in den
brede te spreken over eventuele
andere financiële aspecten, dan
waarvoor Binnenlandse Zaken direct
verantwoordelijk is.

Ik kan nu niets meer bedenken wat
nog echt binnen de orde is. Het
onderwerp is namelijk van een
zodanige importantie, dat je er graag
mee in den brede zou willen gaan,
maar dat dient bij andere gelegenhe–
den te gebeuren. De optie van
vandaag is, deze op zichzelf beperkte
wet af te handelen, maar dat geldt
natuurlijk niet voor het onderwerp
van de minderheden, waaronder de
woonwagenbewoners en de zigeu–
ners.

Mevrouw Verspaget (PvdA):
Mijnheer de voorzitter! Ik wil er deze
minister niet hard over aanvallen. !k
constateer echter wel, dat bij de
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schriftelijke behandeling van dit
wetsvoorstel twee grote fracties in
de Kamer bezwaar hebben gemaakt
tegen de opheffing van de commissie
ex artikel 38. Toch zijn, vooruitlopend
daarop, de gelden die voor deze
commissie ter beschikking waren
gesteld, van de begroting van
Binnenlandse Zaken afgehaald. Dat
lijkt mij een onjuiste procedure.

De heer Koetje (CDA): Ik wijs
mevrouw Verspaget erop dat
diezelfde grote fracties bij alle
behandelingen van de begrotingen
van Binnenlandse Zaken die er
ondertussen zijn geweest, deze
kwestie op geen enkele manier aan
de orde hebben gesteld en niet met
wijzigingsvoorstellen zijn gekomen,
als dat al mogelijk was. De gelden
voor de commissie ex artikel 38
stonden zelfs niet expliciet op de
begroting onder het hoofdje
"minderhedenbeleid", maar onder
normale post "vacatiegelden voor
commissies" op de begroting van
Binnenlandse Zaken.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

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

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

van het Burgerlijk Wetboek en
van de Wet gelijke behandeling
van mannen en vrouwen (gelijke
behandeling van mannen en
vrouwen op het terrein van de
bovenwettelijke sociale zeker–
heid) (20890)

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D

Mevrouw Groenman (D66):
Mijnheer de voorzitter! De vierde
EG-richtlijn die directe en indirecte
discriminatie van mannen en
vrouwen in de meeste aanvullende
regelingen van de sociale zekerheid
verbiedt, bindt lidstaten met
nationale wetgeving te komen. De
uitvoeringstermijn is op 1 juli van het
vorig jaar verstreken, maar mijn
fractie wilde deze zaak graag met
een echt kabinet en een echte
staatssecretaris bespreken. Boven–
dien hebben pensioenfondsen nog

tot 1 januari 1993 de tijd, hun
regelingen aan te passen aan de wet
die wij thans behandelen. In feite
bestrijkt de richtlijn meer dan de
pensioenregelingen, maar in de
Nederlandse situatie ligt daar het
zwaartepunt.

In pensioenland bestaat veel
ongelijkheid. Is het niet tussen
mannen en vrouwen, dan toch wel
tussen voltijd– en deeltijdwerkers,
tussen gehuwden en alleenstaaan–
den, tussen wakkeren en slapers, om
maar eens de belangrijkste ongelijk–
heidscategorieën te noemen.
Bovendien heeft de gewijzigde AOW
tot problemen geleid met betrekking
tot de franchiseproblematiek. De nog
steeds niet opgeloste pensioenbreuk
en een nog steeds niet hevig ter
discussie staande VUT vormen
complicerende factoren, om nog
maar te zwijgen van de witte– en de
grijze-vlekkentoestand. Ik zou zo
graag eens de hele pensioenfonds–
problematiek willen schonen van alle
ongerechtigheden. Naar de mening
van de fractie van D66 is uiteindelijk
de invoering van een wettelijke
regeling vereist, waarin het principe
van een gelijke behandeling in het
algemeen voor alle groepen verze–
kerden binnen een pensioenfonds
werd vastgelegd, ongeacht geslacht,
burgerlijke staat of aantal werkuren
en ongeacht de vraag of het
actieven, slapers of gepensioneerden
betreft. Wat wij nu doen, is telkens
een beetje aanpassen, jarenlang
wachten op het SER-advies over de
brede pensioenproblematiek en
ondertussen hopen dat er geen
ongelukken gebeuren. Die ongeluk–
ken zitten bij voorbeeld in het niet zo
kleine hoekje van de Europese en
internationale bepalingen. Ik doel
daarmee op de vele open einden die
ook dit wetsvoorstel laat bestaan. Die
open einden zouden in jurïdische
procedures wel eens aangegrepen
kunnen worden om de wetgever
terecht te wijzen.

Op pensioengebied bestaat veel
ongelijkheid tussen mannen en
vrouwen die stamt uit de tijd van het
overheersende kostwinnersmodel.
Dit wetsvoorstel poogt daar wat aan
te doen, maar wij zijn er nog lang
niet, als het wordt aangenomen.
Voor ons is het toetsingskader niet
alleen de vierde richtlijn, maar ook
het VN-verdrag voor vrouwen en
artikel 26 van het BuPo-verdrag. Ik
wil mij in mijn bijdrage concentreren
op de volgende hoofdpunten die als
probleem blijven bestaan: de

franchiseproblematiek, de actuariële
berekeningselementen, de verzorging
van nagelaten betrekkingen, de
overgangsregeling voor oudere
vrouwen en de belangen van flex– en
deeltijdwerkers.

Allereerst wil ik ingaan op de
franchise. De mate waarin AOW-uit–
keringen in een pensioenregeling
worden ingebouwd, varieert nogal.
Veel pensioenregelingen, waaronder
die van het ABP, berekenen voor
ongehuwden, echte alleenstaanden
dus, een andere, veelal lagere,
franchise dan voor gehuwden en/of
ongehuwd samenwonenden. Bij het
ABP hangt de hoogte van de
AOW-inbouw er mede vanaf of de
partner ook in de pensioenregeling
heeft deelgenomen waarin AOW is
ingebouwd. Afhankelijk van de
rekenregels in de pensioenregeling
kan dat betekenen dat alleenstaan–
den op een groter gedeelte van hun
inkomen pensioen opbouwen dan
tweeverdieners te zamen. Dat is in
ieder geval zo, als voor elk van de
partners een gehuwden-AOW als
franchise geldt. Bovendien is de
AOW-inbouw van tweeverdieners er
in sommige regelingen ook nog van
afhankelijk of de betrokkenen
gehuwd zijn of niet. De vraag is of
deze chaotische situatie kan
voortduren. Is zo'n verschillende
beloning in de pensioensfeer niet
strijdig met het beginsel van gelijke
beloning? Men zou immers kunnen
stellen dat de rechtvaardingsgrond
voor ongelijke behandeling voldoen–
de verdisconteerd is in de AOW,
waarin immers wel met leefvormen
rekening gehouden wordt. Voor de
aanvullende pensioenen is er dan alle
aanleiding tot strikte gelijke behande–
ling — beloning dus — ongeacht het
geslacht en/of de burgerlijke staat.

Alleenverdieners zijn meestal
mannen en tweeverdieners zijn
mannen en vrouwen. Slechte
maatregelen voor tweeverdieners
leiden tot een vermoeden van
indirect onderscheid. Veel bestaande
franchiseregelingen vormen boven–
dien een belemmerende factor voor
vrouwen om toe te treden tot de
arbeidsmarkt als zij een verdienende
en pensioen opbouwende partner
hebben. Veel vrouwen in tweeverdie–
nerssituaties zullen zich dat echter
niet realiseren, wat het eens te meer
noodzakelijk maakt, pensioenland
helder en inzichtelijk te maken om te
voorkomen dat men later voor
verrassingen komt te staan. Wanneer
men beiden zo'n ƒ 28.000 verdient, is
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de situatie echt schrijnend. Na
pensionering krijgen zij samen alleen
de gezamenlijke AOW, omdat er in
die situatie — toen zij werkten —
überhaupt geen pensioen is opge–
bouwd. Zij vallen dan terug van ƒ
56.000 samen in een periode waarin
zij allebei werkten naar ƒ 20.000
gezamenlijke AOW.

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Op dit punt wil ik
mevrouw Groenman iets vragen. Het
begrip "gelijke behandeling" is in alle
richtlijnen hetzelfde, ook in deze
vierde richtlijn. Nu komt haar stelling
erop neer dat ook het onderscheid
naar leefvormen in de AOW,
onderdeel van de wettelijke sociale
zekerheid, in strijd is met het
internationaal recht. Is dat inderdaad
de opvatting van de fractie van D66?

Dan heb ik nog een vraag naar
aanleiding van het amendement dat
mevrouw Groenman op dit punt
heeft ingediend. Is het niet wat
merkwaardig om, terwijl je als
wetgever het onderscheid naar
leefvormen hanteert in het kader van
de AOW, nog voordat je dat onder–
scheid opheft al tegen pensioenver–
zekeraars, werkgevers en werkne–
mers te zeggen: wij blijven het wel
doen, maar jullie mogen het niet
doen, omdat het in strijd is met de
gelijke behandeling? Is dat niet wat
inconsequent?

Mevrouw Groenman (D66): Wij
hebben bij de AOW-wetgeving heel
nadrukkelijk een overgangsperiode
ingebouwd, waarbij pensioenfondsen
de eerste drie jaar geen rekening
moesten houden met die gewijzigde
AOW. Die overgangstermijn loopt
per 1 april af en er zou dus daarna
sowieso rekening mee gehouden
moeten worden. Er moet een
oplossing voor gevonden worden. De
heer Linschoten vraagt zich nu af of
D66 binnen de AOW rekening wil
houden met leefvormen. Wij hebben
daar natuurlijk een uitvoerige
discussie over gevoerd. De AOW is
een basisvoorziening, evenals de
Algemene bijstandswet. Dat daarin
leefvormen verdisconteerd zijn, is,
wat ons betreft helaas, een gegeven.
Maar dat neemt niet weg dat je
daarboven, als het gaat om de
aanvullende voorzieningen voor
nabestaanden, wel zoveel mogelijk
geabstraheerd van leefvormen moet
kunnen werken. Je verdisconteert
namelijk maar één keer de leefvorm
en dat gebeurt bij de AOW. Daar kun
je op den duur misschien aankomen,
maar daar kom ik nu niet aan. Bij de
aanvullende regelingen kun je echter
abstraheren van de AOW als basis.

De heer Linschoten (VVD): Naar
mijn idee had de overgangsregeling
waar mevrouw Groenman op doelde
betrekking op het inkomensafhanke–
lijk deel van de AOW na een

De heer Linschoten (VVDj interrumpeert mevrouw Groenman (D66J

bepaalde periode, waar procedures
voor in gang zijn gezet. Daar hoeven
wij niet over te praten, want daar
hebben wij dezelfde opvatting over.
Het gaat mij erom dat, los van de
vraag hoe je daarover denkt, de
wetgever het voor zijn verantwoorde–
lijkheid heeft genomen om onder–
scheid naar leefvormen aan te
brengen in de AOW. Mijn vraag is
dan of het wel netjes is om als
wetgever voor anderen andere regels
te hanteren.

Mevrouw Groenman (D66): Ik zeg
ook niet dat het allemaal nu geregeld
moet worden.

De heer Linschoten (WD): U heeft
een amendement ingediend!

Mevrouw Groenman (D66): Jawel,
dat is wel zo, maar ik wil wel in het
amendement aangeven dat de
pensioenfondsen een langere termijn
moeten krijgen om dit probleem op
te lossen. U ziet het probleem toch
ook? En ik neem aan dat de staatsse–
cretaris ook het probleem ziet van de
tweeverdieners die allebei weinig
verdienen, niet eens pensioen
opbouwen en dus fors terugvallen op
het moment waarop zij 65 jaar
worden.

De heer Linschoten (VVD): Ja,
maar dat is maar één kant van de
medaille. Het langs deze weg
oplossen van dit probleem, creëert
weer een ander probleem dan wel
voor de ene groep dan wel voor de
andere groep. Op het moment
waarop er een uniforme franchise
gehanteerd is in een systeem waarin
de AOW niet geïndividualiseerd is,
vallen er mensen tussen wal en
schip. In dit geval gaat het niet om
de mensen die mevrouw Groenman
in haar voorbeeld aanhaalde, maar er
zijn genoeg voorbeelden te noemen
van gevallen waarin andere mensen
tussen wal en schip vallen. Dat maakt
deze discussie ook zo gecompli–
ceerd. Daarom is het zeer de vraag
of deze discussie bij dit wetsontwerp
moet worden gevoerd en of deze
zaak inderdaad nu geregeld dient te
worden. Want dat is de inhoud van
uw amendement, dat inmiddels
ingediend is.

Mevrouw Groenman (D66): Het
amendement is inderdaad ingediend
en ik sta daarachter. Ik ontken niet
dat de uitvoeringsproblemen groot
zijn, maar ik wil hier een principe
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vastleggen. En of je dan een iets
langere overgangstermijn hanteert,
zal mij een zorg zijn. Overigens staat
in de financiële nota Sociale
zekerheid, geschreven door de vorige
staatssecretans, dat oplossing van
het probleem van de franchise-in–
bouw tot een heroverweging van de
bestaande pensioenformules kan
leiden. Mijn vraag is dan: wanneer
beginnen wij met die heroverweging?
Je kunt eindeloos alles voor je
uitschuiven, omdat zich zoveel
complicaties voordoen, maar je moet
wel een principe-uitspraak doen,
want anders blijf je aan de gang met
pensioenen hier en daar een beetje
aanpassen, terwijl het om principes
gaat. Deze kun je ook eens en
voorgoed in een uitspraak neerleg–
gen en vervolgens de termijnen
bepalen, waarop tot een goede
uitvoering gekomen kan worden.

De heer Linschoten (VVD): Ik ben
dat op zichzelf met mevrouw
Groenman eens. Dat neemt niet weg
dat deze problematiek, die ook in de
brede pensioendiscussie aan de orde
is, onderwerp is van een adviesaan–
vrage aan de SER en de Emancipa–
tieraad. Ik neem aan dat deze
adviezen in de loop van het jaar
beschikbaar zullen zijn. Dat is het
meest aangewezen moment om deze
op zichzelf heel belangrijke, princi–
piële discussie te voeren.

Mevrouw Groenman (D66): Maar
wij praten nu over gelijke behande–
ling van mannen en vrouwen. Als wij
hierop eindeloos moeten wachten en
nu als Kamer zelf geen principe-uit–
spraak durven neer te leggen, dan
zullen wij waar het om pensioenen
gaat eindeloos wachten op adviezen
van deze en gene en zaken die nog
moeten gebeuren. En ondertussen
doen wij zelf niets! Vandaar dus mijn
poging om wel iets te doen.

Voorzitter! Je kunt je afvragen of
dit wetsvoorstel het kader is
waarbinnen dit probleem, speciaal
dat van de AOW-inbouw, moet
worden opgelost. Het antwoord van
de regering zal wel zijn dat dit niet
kan. De vraag is dan echter: waar en
wanneer dan wel? De vraag is ook of
de ongelijke behandeling van
gehuwden dan wel samenwonende
tweeverdieners met echte alleen–
staanden zich verdraagt met het
BuPo-verdrag en met de komende
algemene wet gelijke behandeling.

Het BuPo-verdrag kent weliswaar
geen horizontale werking, in die zin

dat zich benadeeld voelende
betrokkenen de pensioenverschaffer
kunnen aanspreken; het BuPo-ver–
drag kent echter wel rechtstreekse
werking, in die zin dat burgers de
overheid kunnen aanspreken op
ondeugdelijke wetgeving. Pensioen–
verschaffers hebben zich aan de
wetgeving te houden. Als door de
wetgever voorbijgegaan wordt aan
het verbod, onderscheid te maken
naar burgerlijke staat tenzij hiervoor
objectieve rechtvaardigingsgronden
bestaan, dan is de wetgever hierop
aanspreekbaar.

Een zelfde effect kan de komende
algemene wet gelijke behandelmg
hebben, waarin discriminatie naar
burgerlijke staat ook in het verkeer
tussen burgers en privaatrechtelijke
organen verboden wordt.

Voorzitter! Mijn fractie vindt dat er
ten spoedigste een oplossing moet
komen voor het franchiseprobleem
en de bestaande ongehjkheid hierin.
Zolang de franchise impliciet is
afgestemd op het idee dat gehuwde
vrouwen geen eigen inkomen
hebben, is er sprake van indirecte
discriminatie. Een voor iedereen
gelijke franchise, eventueel losgekop–
peld van de AOW en althans
iosgekoppeld van de AOW die men
te zijner tijd in diverse situaties
werkelijk ontvangt, ligt ons inziens
voor de hand.

Ik heb dus de richting aangegeven,
waarin mijn fractie denkt dat de
franchiseproblematiek kan worden
opgelost: een geobjectiveerde, dat
wil zeggen voor ieder gelijke
franchise. Over de hoogte van deze
franchise kan men van mening
verschillen, maar hoger dan onge–
veer ƒ 20.000 kan deze niet goed zijn.
Dan zou immers meer pensioen
worden ingebouwd dan de AOW-uit–
kering voor alleenstaanden. Ik
realiseer mij dat dit in veel pensioen–
regelingen substantiële kostenconse–
quenties zal hebben, maar niet voor
niets heeft de pensioenwereld, via de
zogenaamde paraplubepalingen,
hiervoor eerst drie en daarna nog
eens twee jaar de tijd gekregen, tot
april 1990. De vorige staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgelegen–
heid heeft hieraan als zijn mening
toegevoegd, dat een grondige
herbezinning op de pensioenformu–
les niet achterwege zou kunnen
blijven. De overhevelingtoeslagen in
de Oort-wetgeving compliceren de
problematiek nog verder. Op dit
moment wordt in de pensioenwereld
hard nagedacht over gelijktrekking

van franchise, ongeacht leefvorm of
huwelijkse staat. Mijn fractie zou in
beginsel bereid zijn het bedrijfsleven
nog eens twee jaar de tijd te geven,
maar dan wel onder de voorwaarde
dat nu duidelijk in de wet wordt
vastgelegd dat een hogere AOW-in–
bouw dan de AOW-uitkering voor
alleenstaanden, inclusief de zoge–
naamde structurele verbeteringen,
niet langer is toegestaan. Dit komt
dus thans neer op een franchise van
ongeveer ƒ 20.000. Dit bedrag kan
worden aangepast als ook de
overhevelingstoeslagen consequent
in de pensioenberekeningen worden
betrokken. Ik heb dus een amende–
ment gemaakt dat een van de partner
onafhankelijke pensioenopbouw
beoogt te regelen.

Dan kom ik op de actuariële
berekeningselementen. Vrouwen
worden gemiddeld ouder dan
mannen. Dat is over de gehele
bevolking genomen een statistisch
gegeven. Of werkende vrouwen ook
ouder worden dan werkende mannen
is, zeker als je het aantal gewerkte
jaren in de vergelijking betrekt, nog
maar de vraag en deze vraag kan in
de toekomst wel eens tot een ander
antwoord leiden dan nu. Maar goed,
op basis van statistische gegevens
over de hele bevolking waarbij
appels, mannen met een volledig
arbeidsverleden, met peren, vrouwen
met een gering of geen arbeidsverle–
den, worden vergeleken, wordt ervan
uitgegaan dat een pensioen voor een
vrouw langer duurt en dus duurder is
voor de werkgever. Dat is vervelend
voor hem, maar het is ook vervelend
voor de vrouw die niets aan haar
gemiddelde levensduur kan doen.
Gelukkig sluiten de vierde richtlijn en
het onderhavige wetsvoorstel uit dat
van vrouwen een hogere werkne–
mersbijdrage voor hun pensioen
wordt gevraagd dan van mannen. Het
wetsvoorstel voorkomt echter niet
dat de werkgeversbijdrage ongelijk
kan zijn voor mannen en vrouwen
indien van een eindloonstelsel of
opbouwstelsel wordt uitgegaan. Ook
wordt niet uitgesloten dat bij een
stelsel waarbij van de beschikbare
premie wordt uitgegaan de uiteinde–
lijke pensioenaanspraken verschillen
voor mannen en vrouwen.

In de stukken hebben wij onze
twijfel geuit over de houdbaarheid
van ongelijkheden bij toepassing van
artikel 119 van het EG-verdrag. De
regering kan daar ook geen zekerheid
over geven en zij neemt aan dat er bij
eventuele procedures een beroep kan
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worden gedaan op objectieve
rechtvaardigheidsgronden. Mijn
fractie vermag dat niet in te zien.
"Objectief" verwijst dan naar de
onjuiste statistische hypothese. Ook
al zou de statistiek bij een eerlijke
vergelijking wel juist zijn, dan nog is
een te maken onderscheid niet
gerechtvaardigd, gezien het onbeïn–
vloedbare risico dat vrouwen lopen
alleen omdat zij vrouw zijn. Een
onderscheid in de pensioensfeer
tussen rokers en niet-rokers, laat
staan tussen autochtone Nederlan–
ders en Nederlandse werknemers
met een andere etnische afkomst,
zouden wij allemaal belachelijk en
discriminatoir vinden.

In de toelichting van de Europese
Commissie op de concept-richtlijn
vinden wij steun voor onze redene–
ring. Beter is het hanteren van
unisekssterftetafels per pensioenre–
geling, waarbij binnen die regeling,
indien gewenst, een verschil gemaakt
kan worden naar verschillende
bedrijfssectoren omdat nu eenmaal
in de ene sector veel meer vrouwen
werken dan mannen en omgekeerd.

Als de tekst van artikel 12c zo blijft
als wordt voorgesteld, zou een
beroep op artikel 119 wel eens
kunnen siagen, en wat te denken van
een komende wijziging in het
Wetboek van Strafrecht en dan met
name van artikel 429quater? Nu kan
tegengeworpen worden dat het de
werkende vrouw waarschijnlijk niets
kan schelen of een werkgever meer
aan haar pensioen moet bijdragen.
Dat is zo. Een werkgever kan echter
wel even nadenken voordat hij die
vrouw überhaupt in dienst neemt. Er
zijn natuurlijk meer factoren waarmee
hij rekening houdt voordat hij een
vrouw in dienst neemt. Dat zijn
factoren die overigens meestal in
haar nadeel werken. Maar ook het
criterium dat zij wel eens ouder kan
worden dan een mannelijke werkne–
mer speelt een rol en dat blijft directe
discriminatie. Dat bij een beschikbare
premieregeling haar pensioenaan–
spraken lager zijn omdat zij langer
duren, lijkt mijn fractie niet voor de in
het wetsvoorstel neergelegde
uitzondering vatbaar. Ik heb ter
vervanging van artikel 12c een
amendement ingediend, samen met
mevrouw Kalsbeek van de PvdA-frac–
tie, waarmee wordt beoogd elke
mogelijke ongelijkheid tussen
mannen en vrouwen door verschil–
lende geslachtsgebonden bereke–
ningselementen uit te sluiten.

De heer Linschoten (VVD): Bij de
voorbereiding van dit wetsontwerp
heb ik mij afgevraagd wat precies het
effect is dat met dit wetsontwerp
door mevrouw Kalsbeek en mevrouw
Groenman wordt beoogd. Ik heb
begrepen dat de prijs van de
pensioenregeling volgens de
indieners van het amendement
relevant is voor de beoordeling van
de arbeidsmarktpositie van vrouwen.
Daar hebben zij gelijk in. Het is alleen
de vraag of een unisekstarief daarin
überhaupt verandering brengt. Als de
betrokken verzekeraar na een jaar
terugkomt bij de werknemer die zijn
verzekering bij hem heeft onderge–
bracht met de mededeling dat de
premies het komende jaar omhoog
moeten, en de werkgever vraagt hoe
dat komt, dan zegt de verzekeraar
dat hij in het afgelopen jaar meer
vrouwen in dienst heeft genomen.
Wat zullen volgens mevrouw
Groenman de beleidsdirectieven in
de richting van de directeur perso–
neelszaken zijn? Uniseks of niet, het
is geen instrument dat een doorslag–
gevende rol kan spelen in het
bevorderen van de arbeidsmarktposi–
tie van vrouwen.

Mevrouw Groenman (D66): Neen,
maar het is de vraag of je je daarop
moet richten. Het is de bedoeling te
voorkomen dat een algemeen
bevolkingsgroepsgegeven elke keer
van toepassing is op een verschillen–
de pensioenregeling waarbinnen de
sterftekansen heel anders kunnen zijn
als het geslacht het criterium is. Wij
vinden dat dit niet mag. Als met
gemiddelde sterftetafels per
pensioenregeling wordt gewerkt, dan
is niet meer direct te herleiden dat er
zoveel mannen en zoveel vrouwen in
dienst zijn. Het wetsvoorstel, zoals
het er nu ligt, voorkomt niet dat de
werkgever direct ziet dat hij voor
vrouwen meer premie betaalt. Ik geef
toe dat het directe arbeidsmarktef–
fect voor vrouwen niet direct
aantoonbaar is.

De heer Linschoten (VVD): Het
directe effect is wel aantoonbaar.
Het compliceert de oplossing van
een aantal pensioenbreukproblemen
enorm.

Mevrouw Groenman (D66): Hoezo?

De heer Linschoten (VVD): Welke
consequenties denkt u dat dit heeft
voor het circuit van reserve-over–
drachten? Hoe dacht u dat de

beoordeling van een bepaalde polis
is op het moment dat er onvoldoende
is gereserveerd in een in het
buitenland ondergebrachte verzeke–
ring? Wat zijn de consequenties als
dit soort verzekeringen na 1992 ook
in Engeland kunnen worden onderge–
bracht?

Mevrouw Groenman (D66): Zo weet
ik er nog wel een paar.

De heer Linschoten (VVD): Ik wil
hiermee zeggen dat er wel degelijk
directe gevolgen zijn. Er worden een
heleboel problemen door veroor–
zaakt. Ik vind de achtergrond van het
amendement buitengewoon sympa–
thiek, maar het is goed om hier even
stil te staan bij de praktische
consequenties en om ons af te
vragen of het verstandig is, gegeven
die praktische consequenties.

Mevrouw Groenman (D66): U denkt
misschien dat het systeem van
reserve-overdrachten dat nu voor
een deel in gang is gezet, de
pensioenbreuk oplost, maar dat is
niet het geval. Kijkend naar het
buitenland, zegt u dat het werken
met unisekssterftetafels per pensi–
oenregeling niet klopt als mensen
van baan veranderen. In het buiten–
land wordt veel vaker met uniseks–
sterftetafels gewerkt. Daar heeft men
bovendien de krankzinnige regelin–
gen van de reserve-overdrachten
niet, waarop de boel stukloopt, wat
de pensioenbreuk betreft.

De heer Linschoten (VVD): Dat is
niet waar. Als u mij voorbeelden kan
leveren waaruit blijkt dat in het
buitenland met unisekstabellen wordt
gewerkt, dan is er een kans dat u mij
overtuigt. Ik heb begrepen dat daar
geen sprake van is. Dat betekent dat
wij in Nederland met een buitenge–
woon ernstig probleem zitten op het
moment dat men deze verzekerïngen
makkelijk en op een veel goedkopere
manier in het buitenland kan
onderbrengen.

Mevrouw Groenman (D66): Ik denk
dat dit reuze meevalt. U doelt op de
uitvoeringsproblemen die dit
amendement met zich brengt,
waarvan de Stichting van de arbeid
ook voorbeelden gaf omdat zij vond
dat het buitengewoon ingewikkeld
werd.

De heer Linschoten (VVD): Ik ben
daardoor niet overtuigd, maar ik zet
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een vraagteken bij de positie van een
werkgever die met het unisekstarief
duurder uit is dan op de oude manier.

Mevrouw Groenman (D66): Hij is
daarmee niet duurder uit. Hoe komt u
daar nu bij?

De heer Linschoten (VVD): Dat zou
best kunnen. Op het moment dat een
werkgever reiatief veel mannen en
relatief weinig vrouwen in dienst
heeft, is hij met een unisekstarief
duurder uit. Dat is de normale
situatie. Als hij de gelegenheid heeft
om dezelfde pensioenverzekering in
Engeland, België of Duitsland te
regelen, waar men niet met dat soort
tarieven werkt, dan zal hij daarheen
gaan. Dan heeft u uw probleem niet
opgelost en zijn er in Nederland een
aantal andere problemen ontstaan.
Dat is een praktische consequentie,
waarvan ik mij afvroeg of u haar in
voldoende mate had doordacht.

Mevrouw Groenman (D66): Dat is
een probleem bij een kleine onderne–
ming die een eigen pensioenregeling
heeft, die is verzekerd bij een
levensverzekeraar. Dat is een
ontzettend klein deel. Meestal
betreffen de pensioenregelingen een
aantal bedrijven tegelijk. Als dan met
unisekstafels wordt gewerkt, maakt
dat voor de verschillende werkge–
vers, macro gezien, niets uit. De
unisekssterftetafel geldt dan per
pensioenregeling.

De heer Linschoten (VVD): Dat is
niet waar. Zelfs grote bedrijven of
bedrijfstakken kunnen gemiddeld
aanmerkelijk meer mannen in dienst
hebben dan vrouwen. Dat is helaas
nog steeds de feitelijke situatie op
grote delen van de Nederlandse
arbeidsmarkt.

Mevrouw Groenman (D66): Dan zou
men ook kunnen zeggen dat zij tot nu
toe veel te goedkoop uit zijn ge–
weest.

De heer Linschoten (WD):
Daarover kunnen de werkgevers en
werknemers bij de CAO-afspraken
alternatieve afspraken maken voor de
pensioenregeling. Daar kan men
beslissen om het bestaande pensi–
oenfonds op de een of andere manier
te liquideren en om naar het
buitenland te gaan. Men is dan
goedkoper uit. Ik vind dat ook een
vreselijke consequentie, maar als dat
het gevolg is van uw amendement,

dan moeten wij daarnaar heel goed
kijken en ons afvragen of dat de
bedoeling is.

Mevrouw Groenman (D66): Ik wil
over het probleem van het uitwijken
naar het buitenland nadenken, maar
ik denk dat het ontzettend meevalt. U
zegt dat een werkgever per definitie
duurder uit is en dat is natuurlijk niet
het geval. Ik bedoel niet een
individuele werkgever, maar een
pensioenregeling. Waarom zou dat
zo zijn?

De heer Linschoten (VVD): Dat
geldt voor alle pensioenfondsen
behalve de PGGM.

Mevrouw Groenman (D66): Dat
denk ik niet. Heel veel vrouwen
bouwen geen pensioen op omdat zij
in deeltijd werken, maar dat is een
ander probleem. Als het nu niet goed
wordt geregeld, dan komen wij er
natuurlijk nooit.

De heer Linschoten (VVD): Dan
moet je het wel goèd regelen!

Mevrouw Groenman (D66): Ik wil
van u graag suggesties horen hoe
anders!

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Als ik het goed begrijp,
heeft volgens mevrouw Groenman de
huidige berekeningswijze, dus het
hanteren van verschillende sterfteta–
bellen voor mannen en vrouwen, voor
de werkgever het bezwaar dat voor
hem vrouwen duurder zijn dan
mannen. Zij bepleit een systeem van
samengestelde sterftetabellen. Naar
mijn informatie komen jaarlijks de
aanwezigheid en de toe– of afname
van het aantal vrouwen in dat bedrijf
tot uitdrukking in het ophogen of het
verlagen van het tarief. Eens per jaar
wordt het de werkgever dus zonne–
klaar dat een groter aantal vrouwen
in zijn bedrijfstak de pensioenpremie
voor deze vrouwen hoger maakt. Per
individuele werknemer gezien is dat
natuurlijk veel minder en ook niet zo
erg duidelijk. Ik zie dan ook niet het
effect van het door mevrouw
Groenman voorgestelde amende–
ment voor de positie van vrouwen.

Mevrouw Groenman (D66): Als het
wetsvoorstel wordt aangenomen
zoals het is ingediend, is het voor de
werkgever veel duidelijker zichtbaar
wat hij voor vrouwen en wat hij voor
mannen betaalt. Stel dat hij tien

mannen in dienst heeft en twee
vrouwen. Hij is dan al jaren relatief
goedkoop uit, want voor de mannen
wordt een lagere premie betaald. Als
dat gemiddeld wordt - je moet dat
dan wel gewogen middelen - komt
hij op een iets hogere premie uit.
Voor die tien mannen betaalt hij dan
relatief iets meer. Dat is dan ook het
effect!

De heer Linschoten (VVD): Maar op
het moment dat hij meer vrouwen in
dienst neemt, verslechtert de
situatie!

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Aan het eind van het
jaar komt er een herbereking van de
premie en kan er gezegd worden: U
hebt nu tien vrouwen in dienst en dus
moet de premie worden verhoogd.
Het nadelig effect...

Mevrouw Groenman (D66): Laten
wij wel wezen, dat is bij het huidige
wetsvoorstel ook het geval!

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Jawel, maar wat is dan
precies het nut van uw amendement?
De werkgever ziet ieder jaar opnieuw
dat vrouwen in zijn bedrijf duurder
zijn. Ik denk dan ook dat er weinig of
geen effect is. Als je dat constateert,
is het de vraag of wij dat nu wel zo
moeten veranderen.

Mevrouw Groenman (D66): Ik denk
dat u ook de vergissing maakt door
naar de werkgever te kijken en niet
naar de aparte pensioenregelingen.
De individuele werkgever hoeft er
niet zoveel van te merken, want
binnen die ene pensioenregeling kun
je ook macro denken. Het is dan voor
ieder bedrijf anders, maar voor elk
bedrijf geldt die gemiddelde sterfte–
cijfertabel. Nu merkt de individuele
werkgever het wel. Als hij met meer
werkgevers in een pensioenregeling
zit, hoeft hij er zelf niets van te
merken!

De heer Linschoten (VVD):
Natuurlijk wel!

Mevrouw Groenman (D66): Neen,
want macro gezien betaalt hij toch
niet meer?

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Mag ik het nog één keer
proberen?

De voorzitter: Neen, uw beurt komt
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nog. Mevrouw Groenman zet haar
betoog voort!

Mevrouw Groenman (D66):
Voorzitter! Ik kom op de pensioenen
voor nagelaten betrekkingen. Het is
bekend dat de AWW wèl voorziet in
een weduwenpensioen, maar formeel
niet in een weduwnaarspensioen. Het
is sinds de uitspraak van de Centrale
raad van beroep op 8 december
1988 ook bekend dat dit wegens
strijdigheid met het eerder genoem–
de BuPo-verdrag niet mag. Als de
wettelijke regeling, de AWW, geen
onderscheid toestaat, moet dat ook
gelden voor de bovenwettelijke
regelingen in de pensioensfeer. Ook
hier geldt weliswaar dat het BuPo–
verdrag geen horizontale werking
heeft - een werknemer kan dus niet
zijn pensioenverschaffer aanspreken
op discriminatie - maar ook hier kan
echter worden aangevoerd dat de
overheid het BuPo-verdrag in acht
moet nemen bij het maken van
wetgeving. Het zal bekend zijn, dat
D66 op grond van haar ideeën over
een toekomstige geëmancipeerde
samenleving, waarin ook vrouwen
economisch zelfstandig zijn, geen
vurig voorstander is van weduw–
naarspensioen. Liever zouden wij
geleidelijk de verplichte opbouw van
een weduwenpensioen afschaffen.
Waar er echter een uitspraak van de
Centrale raad van beroep ligt, die
dwingt tot een wettelijke regeling
voor weduwnaars, in de AWW dus,
die er op korte termijn moet komen,
zien wij geen aanleiding om de
pensioenen voor nagelaten betrek–
kingen voorlopig van dit wetsvoorstel
uit te zonderen. De vierde richtlijn
biedt ruimte tot 1993. Zouden wij
werkelijk voor die tijd geen gelijke
behandeling van weduwen en
weduwnaars kunnen realiseren? Daar
komt bij, dat de ABP-wet nu al aan
de gelijkheidsnorm voor nagelaten
betrekkingen moet voldoen. Het zou
raar zijn om gedurende langere tijd
verschillen te laten bestaan tussen
aanvullende pensioenvoorzieningen.
Het moet of in alle pensioenvoorzie–
ningen wettelijk geregeld zijn of
nergens. Tenslotte is ook een
succesvol beroep op artikel 119 van
het EG-verdrag niet denkbeeldig,
aangezien het de voorzieningen voor
nagelaten betrekkingen betreft.
Pensioenfondsen en verzekeraars
zouden dan voor onverwachte
aanspraken kunnen komen te staan
van zich benadeeld voelende
vrouwen die een gelijkwaardige

compensatie wensen. Ik heb een
amendement ingediend om de
regeling voor nagelaten betrekkingen
niet langer onder de uitzonderingsbe–
palingen van artikel III, onder a, te
laten vallen en ik verwacht daarvoor
steun van de meerderheid van de
Kamer, gezien de uitspraken van
andere fracties in de stukken.

In aansluiting op het voorgaande
zou ik het op prijs stellen indien de
staatssecretaris nog eens expliciet
bevestigde, dat aan gelijke behande–
ling ook op andere wijze inhoud kan
worden gegeven dan door de
invoering van weduwnaarspensioen
en eventueel partnerpensioen. Ook
de mogelijkheid, alle deelnemers in
de gelegenheid te stellen, in plaats
van een verplicht nabestaandenpen–
sioen, een bepaald deel van de
pensioenpremie aan te wenden voor
een pensioenvorm naar keuze,
voldoet aan het voorschrift tot gelijke
behandeling. Zo'n keuzemogelijkheid
zal vooral tweeverdieners, in hun
uiteenlopende omstandigheden,
beter in staat stellen, de pensioen–
dekking af te stemmen op hun
pensioenbehoeften dan een obligaat
weduwen–, weduwnaars– of partner–
pensioen.

Voorzitter! Wij hebben onze
gedachten daarover neergelegd in
een nota die al in 1984 is uitgebracht
onder de titel "Naar een geïndividua–
liseerd en geëmancipeerd pensioen–
stelsel". Gedachten daaruit sporen
met gedachten van de Emancipatie–
raad. Het onderhavige wetsvoorstel
brengt de zogenaamde facultatieve
bepalingen in een pensioenregeling
wel onder de wettelijke gelijkheids–
norm, hoewel de richtlijn dat niet
voorschreef en zelfs uitzonderde.
D66 zou dus nog verder willen gaan
en pensioenfondsen willen aanmoe–
digen, facultatieve bepalingen op te
nemen zodat deelnemers vrij zijn, te
kiezen of ze een nabestaandenpensi–
oen wensen en zo ja, voor wie en
onder welke voorwaarden.

Ik kom bij de verplichte pensioen–
leeftijd en de voorgestelde keuzemo–
gelijkheid voor vrouwen. Conform de
vierde richtlijn moet de pensioenleef–
tijd voor mannen en vrouwen gelijk
zijn. Vrouwen mogen nu vaak met
hun 60ste jaar met pensioen. Als je
die leeftijd in één klap optrekt naar
65 jaar, frustreer je oudere vrouwen
in hun verwachtingen. Vandaar dat
voorgesteld wordt, vrouwen die voor
31 juli 1986 50 jaar of ouder waren,
de keuze te geven tussen het op 60
of op 65 jaar met pensioen gaan. Na

1 januari 1993, als betrokken
vrouwen 56 jaar of ouder zijn, is een
keuze niet meer mogelijk. De fractie
van D66 heeft zich afgevraagd of je
dan niet ook, om nieuwe ongelijkheid
te voorkomen, mannen uit dezelfde
leeftijdsgroep die keuzemogelijkheid
zou moeten geven, c.q. of mannen
die keuzemogelijkheid niet zouden
kunnen afdwingen.

Bovendien doet zich het probleem
voor, dat vrouwen die kiezen om toch
tot 65 jaar te blijven doorwerken,
terwijl het pensioenfonds uitging van
60 jaar en dus een versnelde
pensioenopbouw heeft toegepast,
geconfronteerd kunnen worden met
pensioenaanspraken die met
terugwerkende kracht in waarde
verlaagd worden, terwijl die van
mannen ongewijzigd blijven. Het is
ons niet duidelijk geworden, hoe de
staatssecretaris wil voorkomen dat
vrouwen hun pensioenaanspraken
verlaagd zien in het kader van de
gelijke behandeling. Graag krijg ik
hierop alsnog een reactie.

Voorzitter! Mijn volgend punt
betreft het verhaal van de flex– en
deeltijdwerkers, die meestal van het
vrouwelijke geslacht zijn. Flexwerkers
met één of andere vorm van een
afroepcontract vormen een categorie
apart waarvoor iets geregeld zou
moeten worden. Deeltijdwerkers
hebben een vast dienstverband, dat
echter vaak van te weinig uren en
een te gering salaris is om pensioen
op te bouwen. Objectivering van de
pensioenfranchise, waar ik eerder
over sprak, zou al een deel van de
oplossing zijn. Of moeten we zelfs, in
combinatie met een lagere franchise,
opnieuw ook hier het overigens door
ons verfoeide 1/3-criterium invoe–
ren? Zolang dat immers bestaat, zou
het ook deeltijdwerkers, mits zij
voldoen aan dat criterium en dus
meer dan 13 uur per week werken,
de mogelijkheid geven om pensioen
op te bouwen. Een alternatief zou
zijn, flex– en deeltijdwerkers die bij
voorbeeld minder dan 20 uur per
week werken, een bepaald percenta–
ge van het salaris te laten aanwen–
den voor een pensioenregeling. Dit
probleem is evenwel verwant aan dat
van de "witte vlekken", waaraan de
vakbeweging ook wel aandacht zal
gaan schenken. Voor dit probleem
kan aan de sociale partners zo nodig
nog wel enige tijdsruimte worden
geboden.

De vierde richtlijn en het daarop
gebaseerde wetsvoorstel dat we
thans bespreken, voorkomt niet dat
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deeltijdwerkers kunnen worden
uitgesloten van bovenwettelijke
pensoenvoorzieningen. Mijn fractie
betreurt dat en vindt dat doorvoor
eigenlijk geen grond is in de bestaan–
de jurïsprudentie.

Wij menen, dat er alle reden is
voor de Nederlandse regering, die
toch zegt de rechtspositie van
deeltijdwerkers te willen verbeteren
en deeltijdwerk als zodanig als
middel tot herverdeling van arbeid
ziet, om iets op pensioengebied te
regelen voor deeltijdwerkers, bij
voorbeeld in de Wet gelijke behande–
ling mannen en vrouwen. Het
uitgangspunt moet zijn, dat specifie–
ke vormen van indirecte ongelijke
behandeling, zoals bij deeltijd– en
flexwerkers het geval is, verboden
zijn. Kan de staatssecretaris daar nu
eens een uitspraak over doen? Ik
neem aan, dat zij het probleem
onderkent en zij moet toch nage–
dacht hebben over de mogelijkheden
die zij heeft om ook op pensioenge–
bied de rechtspositie van deze
categorieën, van vooral vrouwen, te
verbeteren?

Voorzitter! Veel van wat bij dit
wetsvoorstel aan de orde komt,
vinden wij hier reuze belangrijk en
principieel, zoals ailes wat gelijke
behandeling betreft. Het grote
publiek en dan vooral vrouwen
interesseert zich echter absoluut niet
voor pensioenen. Mannen willen nog
wel eens belangstelling hebben voor
wat zij aan rechten voor later
opbouwen en wat zij daaraan nu zelf
bijdragen. Vrouwen zijn al lang blij als
zij aan het werk kunnen, vaak in een
deeltijdbaan, en als zij er in een
situatie dat zij een werkende partner
hebben iets aan overhouden.
Pensioen is iets van later en dat zien
zij dan wel weer. Later ontdekken dat
je als vrouw niets opgebouwd hebt
omdat je te weinig uren draaide of
een werkgever had die jou belang
niet zag of wilde zien, is echter wel
vervelend. Dat blijkt ook uit rapporten
over de positie van de oudere vrouw.
Het is dus zaak veel en toegankelijke
voorlichting te geven over pensioe–
nen; vooral voor vrouwen, of zij nu
gewoon blijven werken of herintreed–
ster zijn. Het hangt nauw samen met
het beleid met betrekking tot
economische zelfstandigheid voor
vrouwen. Wat denkt de secretaris
aan deze kennislacune te kunnen
doen?

Mijn fractie is van mening dat de
regering een minimale uitvoering
geeft aan de vierde richtlijn. Als je

artikel 119 van het EG-verdrag en
artikel 25 van het BuPo-verdrag
alsmede de vierde richtlijn zelf in
aanmerking neemt, was het beter
geweest reeds nu verder te gaan.
Juridische procedures om dat af te
dwingen, lijken niet denkbeeldig. Hoe
staat het overigens met de advies–
aanvraag aan de SER, de SVR, de
ER en onafhankelijke deskundigen
over de juridische implicaties van
internationaalrechtelijke bepalingen?
Die had al in 1988 zullen uitgaan!

De verwijzing naar de "brede"
pensioenadviesaanvraag aan de SER
neemt juridische risico's niet weg.
Wij houden onze twijfels of dit
wetsvoorstel afdoende is om te
voldoen aan wat er aan internatio–
naalrechtelijke verplichtingen, ook
impliciet op pensioenterrein, ligt om
gelijke behandeling van mannen en
vrouwen te realiseren. De verhouding
tussen artikel 119 EG-verdrag, artikel
26 BuPo en de vierde richtlijn wordt
overgelaten aan de interpretatie van
de rechter. De wetgever zou zelf
méér moeten doen. Ik heb daarvoor
een paar suggesties gedaan,
neergelegd in amendementen.

De fractie van D66 wil dat de
pensioenopbouw partner-onafhanke–
lijk wordt. Mijn fractie vindt het
onaanvaardbaar dat het algemene
statistische gegeven dat vrouwen
gemiddeld langer leven dan mannen,
een rol mag blijven spelen in de
pensioensfeer. De uitzonderingsbe–
paling die het op grond van die
statistische gegevens toestaat dat
direct onderscheid gemaakt wordt
tussen mannen en vrouwen waar het
de omvang van de werkgeversbijdra–
ge betreft bij een eindloonstelsel en
de omvang van de pensioenaanspra–
ken bij een beschikbare premierege–
ling, keuren wij af. Verder vindt mijn
fractie de uitzonderingsbepaling die
regelt dat de gelijkheid tussen
mannen en vrouwen voor de
nabestaandenregeling niet voor 1993
geregeld hoeft te zijn, slecht en niet
nodig. Ook wensen wij een onafhan–
kelijke voorlichting, die duidelijk en
toegankelijk is, over de aanvullende
pensioenen. Ten slotte zijn wij van
mening dat er een manier gevonden
moet worden om deeltijd– en
flexwerkers in de pensioenen te
betrekken. Ik ben benieuwd naar de
reactie van de staatssecretaris.

D
Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Voorzitter! Met de

invoering van een wettelijke plicht tot
gelijke behandeling op het terreln van
de sociale zekerheid zetten wij weer
een klein stapje op weg naar gelijke
behandeling van mannen en
vrouwen. Dit is niet alleen de
verdienste van dit kabinet. Het vorige
kabinet was wat dat betreft al een
heel eind op weg. Door voor mij
onverklaarbare redenen heeft dit
wetsvoorstel zo lang moeten blijven
liggen. Gelukkig is het dan vandaag
zo ver en kunnen wij proberen de
schade van een te late uitvoering van
de Europese richtlijn te beperken.

Dit wetsvoorstel zal voornamelijk
van betekenis zijn voor de gelijke
behandelingen in de pensioenen.
Omdat pensioenen veelal pas later,
na het arbeidszaam leven, interes–
sant worden, is de belangstelling
voor deze materie niet altijd levendig.
Maar dat maakt het probleem niet
geringer. Toch zal naar mijn waarne–
ming die belangstelling bij de
vergrijzende tendens in onze
bevolkingssamenstelling de komende
jaren toenemen. Het is derhalve ook
niet zo verwonderlijk dat de voorlopi–
ge Raad voor het ouderenbeleid — in
zijn advies deze problematiek reeds
in kaart brengend — in wezen al aan
de bel trekt met zijn constatering dat
er ongewenste verschillen bestaan in
de maatschappelijke en financiële
positie van oudere mannen en
vrouwen. Alleenstaande oudere
vrouwen blijken met alleen AOW en
zelfs met daarbovenop vaak een klein
pensioentje, nog onder de grens van
het minimumloon te blijven. Hoe dat
kan, kan ik mij niet helemaal
voorstellen, doch het schijnt wel zo
te zijn. Dat constateert de Raad voor
het ouderenbeleid en zo zal, volgens
mijn informatie, ook de analyse van
de Emancipatieraad luiden in het
advies dat pas op 6 februari zal
verschijnen.

Verbetering kan in de visie van de
CDA-fractie alleen optreden door het
nemen van een veelheid van
maatregelen. Daarbij behoort een
meer actieve en continue arbeidspar–
ticipatie van de vrouwen zelf. Dan
bouwen zij namelijk zelf inkomen en
pensioenrechten op. Ook denk ik in
dit verband aan de opstelling van de
pensioenfondsen. Naar ons idee
zullen zij moeten nadenken over de
mogelijkheid van bij voorbeeld lagere
toetredingsleeftijden. Gelet op de
pensioenbreuk die bij vrouwen
optreedt als gevolg van het feit, dat
zij enige tijd het arbeidsproces
verlaten om de kinderen op te
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voeden, gaat het daarbij om een
groter probleem dan op het eerste
oog lijkt. Daarnaast zullen naar onze
mening de pensioenfondsen moeten
nadenken over de gelijkberechtiging
van deeltijdwerkers. Wij adviseren
hen, daarbij vooruit te lopen op de
Europese richtlijnen die over dit
onderwerp zullen worden opgesteld.
De problematiek van deeltijdwerkers
zal op termijn namelijk klemmend
worden, zeker als de pensioenop–
bouw slecht blijft. Maar ook de
opstelling van de overheid moet een
bijdrage leveren bij het verbeteren
van de inkomenspositie van de
oudere vrouwen. Mijns inziens is er
met dit wetsvoorstel sprake van een
verbetering. Daar bovenop zal men
op korte termijn moeten komen met
een standpunt ten aanzien van de
reparatie, zoals bepleit in het eerder
aangehaalde rapport van de Raad
voor het ouderenbeleid en zoals ook
bepleit wordt door de Emancipatie–
raad. De reparatie is vooral nodig
voor de vrouwen die op dit moment
als gevolg van het werken in deeltijd
geen pensioenrechten opbouwen
maar ook voor de oplossing van de
slapersrechtenproblematiek. Op zijn
minst zal moeten worden nagedacht
over een geïndexeerde uitbetaling
van pensioenrechten van vrouwen
die na enige jaren hun baan opzeg–
gen om voor hun kinderen te gaan
zorgen. Ook die problematiek
verdient aandacht en moet tot een
oplossing worden gebracht. Daar–
naast denk ik aan de specifieke
aanpak van de pensioenbreukproble–
matiek voor vrouwen.

Ik moet constateren, dat van een
"behoorlijke tevredenheid" over de
pensioensituatie, waarover bij
voorbeeld FNV-bestuurder Muller op
24 oktober jongstleden bij de
presentatie van de eerste pensioen–
kaart van Nederland sprak, elgenlijk
geen sprake kan zijn vanwege de
situatie van deze categorie oudere
vrouwen. VNO– en FNV-vertegen–
woordigers constateerden toen, dat
ook zonder wettelijke maatregelen in
de afgelopen jaren al veel is bereikt
en dat de pensioenvoorziening in
Nederland ruimschoots de toets der
kritiek kan doorstaan. Bij die
positieve waardering werd echter
geen rekening gehouden met de
pensioenbreukproblematiek, de
regeling voor pensioenen voor
arbeidsongeschikten, de werklozen
en de vervroegd gepensioneerden.
Kortom, erwerd geen rekening
gehouden met de witte vlekken. Bij

die witte vlekken blijken veel vaker
vrouwen dan mannen betrokken te
zijn. Zevenendertig procent van de
vrouwen tegen tien procent van de
mannen ontbeert een pensioenrege–
ling. Gelukkig gaven beide eerder
aangehaalde vertegenwoordigers
aan, niet op hun lauweren te zullen
rusten. Naarwij mogen hopen, zijn zij
bereid de signaleerde tekorten
wederom op eigen initiatief weg te
werken en voor reparatie te zorgen.
Ik wil het echter niet alleen bij hoop
laten. Daarom vraag ik van de
staatssecretaris een standpuntbepa–
ling in dezen en de erkenning dat het
nodig is te komen met de reparatie–
maatregelen waarover ik al eerder
sprak. Die zijn nodig ter ondersteu–
ning en ter stimulering van de door
ons bepleite eigen initiatieven van de
CAO-partners en de pensioenfond–
sen zelf. Graag hoor ik van de
staatssecretaris of zij bereid is om op
korte termijn te komen tot de
formulering van een dergelijk
regeringsstandpunt over de repara–
tieproblematiek.

Ik kom vervolgens te spreken over
de punten die wij in het kader van dit
wetsvoorstel anders geregeld willen
zien. Allereerst denk ik hierbij aan de
bestuursrechtelijke opstelling ten
aanzien van discriminatoire bepalin–
gen. De vierde richtlijn verplicht de
lidstaten tot het nemen van maatre–
gelen om te voorkomen, dat discrimi–
natoire pensioenregelingen door
bestuursrechtelijke maatregelen
kunnen worden goedgekeurd of
algemeen verbindend verklaard. De
CDA-fractie vindt, dat de regering
aan deze opdracht een minimale
uitleg geeft door te stellen, dat uit
ons rechtssysteem nu eenmaal al
voortvloeit, dat bepalingen die in
strijd zijn met bij voorbeeld de Wet
gehjke behandeling automatisch
nietig zijn, ook al heeft de minister
deze bepalingen goedgekeurd of
algemeen verbindend verklaard.

Mijnheer de voorzitter! Dit mag
dan wel zo zijn, maar wij vinden dat
ook een goedkeurende instantie ter
zake verantwoordelijkheid heeft.
Discriminatoire pensioenregelingen
mag en moet het departement zelf
opsporen en niet goedkeuren. Een
dergelijke houding is de betrokkenen
een steun in de rug en van het
departement verwachten wij een
dergelijke houding. Vandaar dat wij
samen met de Partij van de Arbeid in
een amendement op stuk nr. 13 deze
houding aan de staatssecretaris

opleggen, actief dus in plaats van
passief.

De heer Schutte (GPV): Voorzit–
ter! Het standpunt van het CDA is dat
discriminatoire bepalingen niet
goedgekeurd mogen worden. Ik
begreep uit de stukken dat hierbij de
kern van het probleem is dat niet
altijd vaststaat of bepalingen
daadwerkelijk en in alle gevallen
discriminatoir zijn. Mevrouw
Soutendijk heeft dus een amende–
ment ingediend waarvan de strekking
goed is. Ik stuit echter toch op het
probleem of de minister zekerheid
kan verschaffen over hetgeen in dit
amendement wordt beoogd.

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Wat de discriminatoire
bepalingen betreft, zal dat zeker
mogelijk zijn. Ik moet erkennen dat
dit moeilijker ligt voor indirecte
discriminatoire bepalingen. Daarover
zal overigens de rechter altijd nog het
laatste woord hebben. Een principe–
uitspraak van het departement kan
mijns inziens een steun in de rug zijn
van de betrokkene en de rechter bij
een eventueel door hem te voeren
procedure. Met andere woorden: tot
het onmogelijke is niemand gehou–
den, maar ik erken dat het moeilijk is
om met een grote mate van zeker–
heid indirect discriminatoire bepalin–
gen op te sporen. Een actleve
opstelling van het departement is
toch noodzakelijk. Vandaar dat wij dit
amendement zo hebben geformu–
leerd.

Een ander punt waarover wij
aarzeling hebben, betreft de
nabestaandenpensioenen. Weduwen
van werkende mannen hebben wel
recht op een pensioen, maar
weduwnaars van werkende vrouwen
niet. Bij een toenemende herverde–
ling van werk en de daarmee vaak
gepaard gaande arbeidstijdverkorting
van de partners — op zich vinden wij
dat een goede modus — kan dat
problemen opleveren. Stel dat beide
partners ervoor hebben gekozen om
ieder 30 uur te werken, om zo de
arbeid binnens– en buitenshuis op
een plezierige wijze te verdelen. Bij
overlijden van de man kan de vrouw,
dank zij het weduwenpensioen deze
arbeidsindeling en –verdeling
voortzetten maar bij overlijden van de
vrouw, komt de man door het
ontbreken van een weduwnaarspen–
sioen in de problemen en hij zal dus
full time moeten gaan werken om het
inkomen van het gezin op peil te
houden, met alle gevolgen bij
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voorbeeld voor de opvoeding en
verzorging van de kinderen. Mijns
inziens is dit een ongerechtvaardigd
onderscheid. Men is het daarover in
den breede wel eens, ook al omdat
man en vrouw beiden dezelfde
pensioenpremie betalen. De vrouw
krijgt geen korting in verband met het
feit dat zij een risicofactor minder
heeft. Op grond van deze overweging
is de CDA-fractie van oordeel dat op
zo kort mogelijke termijn aan deze
ongelijke behandeling een eind moet
worden gemaakt. Aanvankelijk leefde
bij ons de gedachte dat de gelijke
behandeling op dit punt voor de
zogenaamde "1990-generatie" in
ieder geval op zo kort mogelijke
termijn moet worden gerealiseerd.
Voor de overige personen zou een
ruimere overgangstermijn van de
richtlijn kunnen worden gehanteerd.
Thans neigen wij ertoe, op grond van
de jurisprudentie die overgangstijd
voor iedereen te bekorten. In het
amendement van mevrouw Groen–
man op dit onderdeel, wordt
gewezen op de jurisprudentie van de
Centrale róad van beroep, op grond
waarvan de wettelijke onderbouw in
de vorm van de AWW-uitkering voor
mannen en vrouwen eigenlijk al gelijk
wordt getrokken. Dat betekent dus
dat er materieel gezien een gelijke
behandeling is in de wettelijke
nabestaandenregelingen. Dus
eigenlijk is er al sprake van datgene
waarover in de EG-richtlijn wordt
gesproken. Dit zou kunnen betekenen
dat alleen nog de algemene over–
gangstermijn uit de richtlijn kan
worden gehanteerd en dat is de
termijn van 1993. Mijns inziens wordt
dit in het amendement van mevrouw
Groenman beoogd. Ik ben geneigd
daarin mee te gaan. Ik zou mij zelfs
kunnen voorstellen dat wij nog voor
een meer nabij tijdstip kiezen. De
pensioenpremies zijn gelijk en wij zijn
het erover eens dat ook vrouwen
recht hebben op een nabestaanden–
pensioen voor hun echtgenoot. Aan
de andere kant is er onduidelijkheid
over de toekomstige wijze waarop de
AWW gestalte zal krijgen. In onze
visie behoeft dit echter geen
onoverkomenlijke problemen op te
werpen, omdat veranderingen daarin
niet alleen het weduwnaarspensioen
maar ook het weduwepensioen
beïnvloeden. De daarop geënte
nabestaandenpensioenen worden
allemaal aangepast. Er hoeven dus
geen uitvoeringsproblemen te rijzen.
Vandaar ook onze voorkeur om te
kiezen voor de termijn van 1993.

Voorzitter! Ik kom dan tot bespre–
king van de overgangsregelingen
voor de pensioenen van vrouwen die
gunstiger zijn dan de pensioenrege–
lingen voor mannen. "Gunstiger"
betekent in dit verband met name dat
er een lagere pensioenleeftijd geldt,
bij voorbeeld 60 in plaats van 65 jaar.
De grond voor deze lagere pensioen–
leeftijd ligt voornamelijk in de
erkenning van de zware en dubbele
belasting en de fysieke gevolgen
daarvan voor oudere vrouwen. Het
betreft hier zogenaamde verworven
rechten. De CDA-fractie vindt dat het
overgangsrecht op een wel heel
heftige wijze tornt aan die verworven
rechten. Alleen vrouwen die op 31
juli 1986 50 jaar waren, krijgen het
recht om te kiezen voor het handha–
ven van de gunstiger pensioenleeftijd
of gelijke behandeling. Welnu, dat is
de CDA-fractie toch wat krap. Wij
vinden eigenlijk dat alle vrouwen,
voor wie een gunstiger pensioenre–
geling geldt, dat keuzerecht moet
toekomen en dus niet alleen de
vrouwen die nu 54 of ouder zijn.

Ook het NCW heeft in dit verband
het belang van een ruimer over–
gangsrecht genoemd. Gewezen
wordt op het feit dat in veel pensi–
oenregelingen de gelijke pensioen–
leeftijden de laatste jaren al zijn
gerealiseerd, maar dat voor de
noodzakelijke reglementswijzigingen
de steun van alle deelnemers slechts
kon worden verworven door aan de
vrouwelijke deelnemers de mogelijk–
heid te bieden, te kiezen voor
pensionering op de voor hen
geldende lagere pensioenleeftijd.
Gezien deze ervaringen pleit de
Stichting van de arbeid dan ook voor
een ruimer overgangsregime dan dat
waar het wetsvoorstel van uitgaat.
Ook de Emancipatieraad en het
Breed platform van vrouwen voor
economische zelfstandigheid breken
een lans voor een royaler overgangs–
regime. Zij wijzen met name op het
aspect dat het gelijktrekken van
pensioenleeftijden niet de pensioen–
aanspraken van vrouwen mag ver–
minderen. Vrouwen hebben namelijk
dikwijls de kortere pensioen–
opbouwperiode gecompenseerd
met een hoger opbouwpercentage,
een premiepercentage. Vrouwen die
uiteindelijk kiezen voor gelijke
behandeling en dus pas met 65 jaar
pensioen gaan genieten, moeten dus
in de hoogte van hun pensioen op de
een of andere wijze compensatie
krijgen voor het feit dat hun premies
vijf jaar langer rente trekken. De kans

dat zij voor de uitkeringsdatum zijn
overleden, is ook groter. Dit alles zal
dus in hun uitkering tot uitdrukking
moeten komen, in de zin van een
hogere uitkering. Vrouwen dienen
daarom mijns inziens in een gunsti–
ger onderhandelingspositie te
komen. Zij kunnen die krijgen, als hun
een ruimere overgangsregeling wordt
toegekend. Om die reden stelt de
CDA-fractie een wijziging van het
overgangsrecht voor, in die zin, dat
alle vrouwen met een gunstiger
pensioenregeling tot 1993 de keuze
hebben tussen handhaving van hun
oorspronkelijke pensioen en een
pensioen op basis van gelijke
behandeling. In het laatste geval
moeten zij dan wel op de een of
andere manier een hoger pensioen
kunnen afdwingen. Vandaar mijn
amendement op stuk nr. 15.

Zorgen blijven bij de CDA-fractie
bestaan op het punt van de juiste
berekening van de hogere pensioe–
nen en de voorlichting over de
keuzemogelijkheid en de pensioen–
breukproblematiek. Wij vragen de
staatssecretaris dan ook om stappen
te zetten om die voorlichting te laten
plaatsvinden en deze goed en
indringend te laten verlopen. Het is
aan haar om te bepalen of dat nu via
folders, een informatiepunt of een
TV-spotje moet gebeuren. De
ingewikkeldheid van de overgangsre–
geling en de beperkte tijd rechtvaar–
digen evenwel een indringende
campagne. Ik hoor graag een
toezegging op dit punt van de
staatssecretaris.

Wat de overige ingediende
amendementen betreft, wacht ik
graag de reactie en de argumenten
van de staatssecretaris af. Het
amendement van mevrouw Groen–
man en mevrouw Kalsbeek inzake de
actuariële berekeningswijze lijkt mij
verstrekkend, maar komt mij toch
enigszins sympathiek voor. Ik kan er
echter niet omheen dat de effecten
hiervan in mijn visie heel beperkt
zullen zijn. Bovendien heeft men
destijds in Brussel besloten om deze
problematiek niet aan te pakken.
Men heeft daar zelfs nog geen
antwoord kunnen geven op de vraag
of het uitgaan van verschillende
levensverwachtingen nu wel of geen
discriminatie is. Ik vind dat wij daar in
ieder geval duidelijkheid over moeten
krijgen, voordat wij aan dit systeem
gaan tornen.

Mevrouw Groenman (D66): Wat
vindt mevrouw Soutendijk hier zelf
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van? Mag je de levensverwachtingen
voor de totale bevolking toepassen
op iedere individuele regeling? Het
kan overigens voor iedere regeling
anders liggen.

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Daar zit een zekere
redelijkheid in. Als vrouwen gemid–
deld ouderworden dan mannen, dan
is dat op zichzelf een grond om daar
consequenties aan te verbinden.
Mensen met bepaalde ziektes of
andere risicofactoren hebben op
grond daarvan ook een ander
premiepercentage. Ik zie dus op
zichzelf niet in, dat dit in totaliteit
altijd gelijk moet zijn en dat, als je
daar onderscheid in maakt, dit dan
discriminatoir is. Ik sta in die
constatering niet alleen, want men is
in Brussel ook blijven steken op de
vraag, of het maken van onderscheid
op basis van andere levensverwach–
tingen tussen mannen en vrouwen
discriminatie is. Men heeft daar geen
uitspraak over kunnen doen.
Vandaar, dat ik mij daar ook niet aan
zal wagen.

Mevrouw Groenman (D66): Bij een
pensioenregeling heb je het over
werkende mannen en vrouwen. Als je
uitgaat van algemene, over de gehele
bevolking geldende statistische
gegevens, zouden die wel eens heel
anders kunnen uitpakken, want dan
heb je ook alle niet werkende
vrouwen erbij gepakt. Dat is het
probleem. Je weet het dus niet. Je
moet het echt per pensioenregeling
bekijken. Ik ben het met mevrouw
Soutendijk eens, dat je dan best
verschillen in behandeling tussen
mannen en vrouwen kunt tegenko–
men. Dat hangt af van de bedrijfstak
waarin wordt gewerkt. Het sowieso
overplanten van de gehele bevolking
naar elke bedrijfstak, naar elke
pensioenregeling, dat kan dus niet.

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Zo werkt het in
extremis ook niet. Aan de andere
kant constateer ik dat er, zeker door
fracties als die van mevrouw
Groenman, wordt gewerkt naar een
situatie waarbij sprake is van een veel
grotere arbeidsparticipatie van alle
leden van onze bevolking. Op termijn
zal dit toch weer leiden tot het
betrekken van de totale bevolking in
de berekeningswijze. Als er echter
verschillen zijn, dan vind ik dat wij die
op de een of andere manier moeten
kunnen laten doorwerken. Daarom

zie ik het desbetreffende amende–
ment graag becommentarieerd door
de staatssecretaris. Ten aanzien van
alle andere amendementen zullen wij
ons definitieve standpunt bepalen
naar aanleiding van de discussie
hierover.

D

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Wie arbeid verricht in
dienstbetrekking heeft recht op
adequate arbeidsvoorwaarden. Wie
al dan niet vrijwillig is verzekerd,
heeft tegenover premiebetaling recht
op prestaties als de overeengekomen
voorwaarden zijn vervuld. Deze
rechten gelden voor iedereen, man of
vrouw. Verschillen op grond van
geslacht zijn in dit soort relaties in
beginsel niet gerechtvaardigd. Dat is
de strekking van de vierde richtlijn en
daarmee stem ik in. Ik behoef mij
daartoe niet te beroepen op een
beleidsplan emancipatie, of stukken
van gelijk kaliber Gelijke behandeling
in arbeidsverhoudingen en pensioen–
voorzieningen is gewoon een zaak
van billijkheid.

De werkelijkheid van vandaag is
dat deze billijkheid in de praktijk nog
geen gemeengoed is. Relatief minder
vrouwen dan mannen in dienstbe–
trekkingen beschikken over een
pensioenvoorziening, terwijl vrouwen
die wel over een dergelijke voorzie–
ning beschikken er vaak minder
gunstige aanspraken aan kunnen
ontlenen dan mannen. Ik wil daar niet
al te negatief over spreken, omdat
deze relatieve achterstand ook alles
te maken heeft met het feit, dat
vrouwen nog niet zo lang geleden
minder en vooral korter deelnamen
aan het arbeidsproces. Pensioen–
voorzieningen speelden in die situatie
een geringere rol. Een uitzondering
deed zich vanouds voor in de
agrarische sector en in het kleinbe–
drijf, waar de meewerkende echtge–
note het voortbestaan van het bedrijf
mogelijk maakte. In die sectoren
beperkten slechte sociale voorzienin–
gen zich niet tot vrouwen.

De problemen van vandaag zijn
dus verklaarbaar, maar daarmee niet
gerechtvaardigd. Daarom verdient
het wetsvoorstel dat hieraan iets wil
doen, onze steun. Ik zeg bewust "iets
wil doen", want het is duidelijk dat er
heel wat meer moet gebeuren om op
het terrein van de aanvullende
pensioenen een gelijke behandeling
van mannen en vrouwen te verzeke–
ren. De vorige bewindsman koos

daarbij voor de weg van de geleide–
lijkheid. Ik kan mij daarmee op
zichzelf wel verenigen. Wat in
tientallen jaren geleidelijk is scheef
gegroeid, kun je niet in een handom–
draai weer recht maken. Maar ik had
toch graag meer duidelijkheid over
het tijdpad. In het bijzonder wijs ik
daarbij op de regeling van het
weduwnaarspensioen, een oude en
breed onderschreven wens van de
Kamer. In de memorie van antwoord
wordt gewezen op de financiële
consequenties. Die zullen er wel zijn,
maar wij moeten wel oppassen voor
de redenering, dat wij wel gelijke
behandeling willen, als het maar niet
teveel kost. Vandaar mijn vraag, of
de staatssecretaris wat concreter kan
zijn over de plannen van het kabinet
inzake het weduwnaarspensioen.

Het wetsvoorstel voorziet ook in de
mogelijkheid van een voorkeursbe–
handeling; een traditie in de emanci–
patiewetgeving. Het is bekend, dat ik
niet warm pleeg te lopen voor dit
soort regelingen. Maar in dit geval
lijkt de betekenis nog meer dan in
andere gevallen vooral een symboli–
sche te zijn. Geen reden dus om er
lang over te spreken.

Wel vind ik het tegen deze
achtergrond extra merkwaardig dat
de vorige bewindslieden zo moeilijk
deden over een ruimere overgangs–
regeling voor vrouwen van 50 jaar en
ouder, voor wie tot nu toe relatief
gunstiger regelingen gelden. Al in het
voorlopig verslag hadden wij de
voorgestelde overgangsbepaling
benepen genoemd en gepleit voor
verruiming. In de memorie van
antwoord werd erkend dat de
leeftijdsgrens arbitrair is, maar voor
verruiming voelden de toenmalige
bewindslieden niet. Het argument
was dat de ongelijke behandeling dan
zo lang blijft voortduren. Uiteraard,
maar wat is daarop tegen in een tijd
waarin de positie van vrouwen in
pensioenregelingen zo ongunstig is
dat een beleid van voorkeursbehan–
deling nodig gevonden wordt?
Gelukkig is na ontvangst van een
brief van de Stichting van de arbeid
het tij gekeerd en hebben de
bewindslieden zlch meer ontvankelijk
getoond voor verlenging van die
termijn. Het ligt dan ook geheel in lijn
met mijn opstelling tot nu toe, als ik
mijn instemming betuig met het
amendement van mevrouw Souten–
dijk op stuk nr. 15.

Een interessante discussie is
ontstaan over de opstelling van de
overheid bij het verrichten van
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Schutte

goedkeuringshandelingen ten
aanzien van bepalingen die mogelijk
en onder omstandigheden nietig zijn
wegens strijd met de Wet gelijke
behandeling van mannen en
vrouwen. Zulke goedkeuringshande–
lingen moeten inderdaad maximale
zekerheid bieden over de rechtmatig–
heid van wat wordt goedgekeurd.
Het probleem zit mijns inziens in het
feit dat de goedkeurende instantie
niet dezelfde is als de instantie die
uiteindelijk uitmaakt of een bepaling
in strijd is met de wet. De minister
kan zich proberen te verplaatsen in
de rol van de rechter, maar uiteinde–
lijk mag hij niet op zijn stoel gaan
zitten. Daarom lijkt mij de oplossing
die in de nota naar aanleiding van het
eindverslag wordt voorgesteld
weliswaar niet erg bevredigend, maar
wel de maximaal haalbare. Het
amendement op stuk nr. 12 sugge–
reert, deze oplossing in de wet vast
te leggen. Dat gaat mijns inziens
echter verder door het algemeen
verbod van goedkeuring in geval van
strijd met het verbod van ongelijke
behandeling voorte stellen. Wat
moet de minister doen als hij slechts
de indruk heeft dat een bepaling niet
zonder meer strijdig is met de Wet
gelijke behandeling, maar dat onder
omstandigheden sprake is van
indirecte discriminatie? Omgekeerd
zal de rechter door deze bepaling
niet weerhouden kunnen worden,
bepalingen die wel zijn goedgekeurd
toch nietig te verklaren. Kortom, het
amendement suggereert maximale
zekerheid, maar kan dat mijns inziens
niet bieden. De ondertekenaars van
het amendement zullen het overigens
met mij eens zijn — dit is maar een
kleinigheid - dat in de toelichting
"het vorige kabinet" wordt bedoeld
als zij spreken over "de vorige
regering".

Mijnheer de voorzitter! Op een
enkel onderdeel verdient het
wetsvoorstel verbetering. Concreet
inzicht in de verdere plannen van het
kabinet is gewenst. Positieve reacties
op de geuite wensen zullen de animo
om dit beperkte wetsvoorstel te
steunen slechts kunnen vergroten.

D

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! De fractie van
Groen Links vindt het een goede zaak
dat door dit wetsvoorstel gelijke
behandeling van mannen en vrouwen
op het terrein van de bovenwettelijke
sociale zekerheid wordt gerealiseerd.

Het heeft al met al nogal lang
geduurd voordat de vierde richtlijn,
tot stand gekomen in 1986, in
nationale wetgeving is omgezet. Ik
hoop en verwacht dat dit de riieuwe
staatssecretaris en het kabinet zal
inspireren zo snel mogelijk werk te
maken van het nader realiseren van
economische zelfstandigheid.

De vijfde richtlijn is onlangs
ingepast in de Nederlandse wetge–
ving. Mijn fractie zou graag van de
staatssecretaris vernemen in
hoeverre het nieuwe kabinet
overweegt, op het punt van vervan–
ging in geval van zwangerschap het
niet alleen bij een onderzoek te laten,
maar snel tot een regeling te komen.

De fractie van Groen Links heeft
kennis genomen van de schriftelijke
voorbereiding van dit wetsvoorstel.
Wij kunnen de argumentatie billijken
dat is gekozen voor wijziging van het
Burgerlijk Wetboek en de Wet gelijke
behandeling van mannen en
vrouwen, in plaats van een wijziging
van de Pensioen– en spaarfondsen–
wet. In de nota naar aanleiding van
het eindverslag merken de bewinds–
lieden op dat de vierde richtlijn
expliciet handelt over ongelijke
behandeling op grond van geslacht
en dat uit dien hoofde is gekozen
voor deze inpassing. De terechte
vraag van de fractie van D66, waar
wij ons graag bij aansluiten, is
daarmee naar onze mening niet
voldoende beantwoord. Is de

staatssecretaris van plan om een
aanvullende wettelijke verplichting
tot gelijke behandeling, ongeacht
burgerlijke staat, aantal werkuren en
aard van het deelnemersschap, voor
te bereiden? En hoe dient deze te
worden ingepast? Het lijkt mijn
fractie verkeerd om het aan de
rechter over te laten, te beslissen of
bij voorbeeld uitsluiting van deeltijd–
werkers wel of geen indirecte
discriminatie inhoudt, omdat het
merendeel van de groep deeltijdwer–
kers toch vrouw is. Dat vraagt
bovendien tijdrovende en dure
procedures om recht te halen en dat
geeft onzekerheid bij betrokkenen
over hun toekomstig pensioen.

Het bestaan van de witte vlekken
op pensioengebied, waar met name
de deeltijdwerkers, de flexwerkers en
categorieën van personeel zoals het
schoonmaakpersoneel de dupe van
worden, wordt zo niet aangepakt.
Hetzelfde geldt voor de nabestaan–
denregelingen. Ongelijkheid blijft
mogelijk. Bovendien strookt een
dergelijke opstelling van de regering
niet met de algemeen noodzakelijk
geachte actieve opstelling van de
overheid inzake het bestrijden van
ongelijke behandeling, op welke
grond dan ook. Uitsluiting van
deeitijdwerkers is dan ook niet
aanvaardbaar voor ons, of de
betrokken groep deeltijdwerkers voor
het merendeel uit vrouwen bestaat of
niet. Het wetsontwerp geeft op dit

Staatssecretaris Ter Veld van SZW luisten aandachtig
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punt naar onze smaak wel een erg
minimale invulling van de vierde
richtlijn.

Voorzitter! Een dergelijk verbod op
ongelijke behandeling heeft ook veel
van doen met de franchiseproblema–
tiek, met name geldend voor
tweeverdieners, waarover de SER
zich mede zal uitspreken in het kader
van zijn advies inzake de integrale
pensioenproblematiek. De regering
heeft uitgesproken dat deze proble–
men niet aan de orde zijn in dit
wetsontwerp, omdat geen sprake is
van ongelijke behandeling. Dat is niet
bepaald bevredigend Naar het
oordeel van mijn fractie is er wel
sprake van ongelijke behandeling. Is
de staatssecretaris, er is inmiddels
een nieuw kabinet, alsnog van plan
om de franchiseproblematiek binnen
dit wetsontwerp te regelen? Mijn
fractie hamert hierop, omdat op deze
wijze economische zelfstandigheid
toch wordt afgestraft. Het kostwin–
nersprincipe is nog steeds het
leidende principe binnen de pensi–
oenwereld. Het is echt tijd om daar
nu een eind aan te maken. Mijn
fractie verwacht van deze staatsse–
cretaris dat geprobeerd wordt, zo
snel mogelijk in dezen het principe
van individualisering gestalte te
geven en dat AOW-franchises, mede
gebaseerd op AOW-rechten van de
partner, snel tot het verleden zullen
behoren.

Het lijkt mijn fractie juist, onder–
scheid naar sekse op grond van
actuariële tabellen ten nadele van
vrouwen zonder meer en onvoor–
waardelijk te verbieden. Deze vormen
immers de bron van allerlei ge–
slachtsgebonden bepalingen die dit
wetsvoorstel juist probeert tegen te
gaan. Mijn fractie zal het amende–
ment van mevrouw Groenman en
mevrouw Kalsbeek-Jasperse op stuk
nr. 14 dan ook steunen. Overigens
merk ik op dat verschillen in levens–
verwachting tussen mannen en
vrouwen toch min of meer aan het
verdwijnen zijn, althans verminderen.
Wat mij betreft zullen de pensioen–
fondsen zich moeten beperken tot de
levensverwachting van mensen en
daarop de toekomstige verplichtin–
gen en premies moeten berekenen.

Voorzitter! Dit wetsontwerp heeft
tevens gevolgen — sprekers voor mij
hebben deze ook al genoemd — voor
de huidige pensioenregeling voor
vrouwen. De recente brief van de
Emancipatieraad maakt melding van
bezwaren tegen de overgangsrege–
ling voor vrouwen. Per 1 januari

1993 moet elke voorkeursbehande–
ling, zoals uittreding op 60 jarige
leeftijd, worden beëindigd. Wij
vinden dat de bezwaren van de
Emancipatieraad wel degelijk ergens
op slaan. Er is sprake van gewekte
verwachtingen. De uittreding op
60-jarige leeftijd is bovendien
ontworpen om vrouwen tegemoet te
komen in de dubbele belasting die zij
veelal in hun werkende leven hebben
moeten ervaren. Dit wetsontwerp
neemt de dubbele belasting natuurlijk
niet weg, evenmin als de gewekte
verwachtingen. Wat vindt de
staatssecretaris van die kritiek? Hoe
kijkt zij aan tegen het voorstel van de
raad om vrouwen die op 1 januari
1993 50 jaar of ouder zijn het recht
op keuze te laten en dat niet alleen te
reserveren voor vrouwen die op 1
januari 1986 50 jaar of ouder waren?

Het gelijkschakelen van de
pensioenleeftijden betekent dat de
rechten van vrouwen geherwaar–
deerd zullen worden. Mijn fractie
vraagt zich af of het niet goed zou
zijn, dwingend een herberekenings–
wijze voor te schrijven. De vrouwelij–
ke cliënt verkeert in een ongelijk–
waardige positie ten opzichte van
het pensioenfonds. Het controleren
van herberekening zal vrijwel
onmogeüjk zijn — dit is een nogal
specialistisch werkje — tenzij de
cliënt een duur betaalde, onafhanke–
lijke actuaris vraagt een controlebe–
rekening uit te voeren, dit op haar
eigen kosten. Graag zou ik van de
staatssecretaris een reactie op dit
punt ontvangen.

Voorzitter! Mijn fractie heeft grote
moeite met het feit, dat de ongelijke
behandeling van vrouwen op
pensioengebied op dit moment niet
wordt teruggedraaid. Oudere
vrouwen behoren tot de armste
groepen van onze samenleving. Dat
heeft ook te maken met het voor
velen van hen ontbreken van goede
pensioenvoorzieningen. Vanaf 1993
duurt het dan nog 40 jaar - dat is
een hele tijd — voordat discriminatie
in de pensioenopbouw is verdwenen:
40 jaar van nog steeds ongelijke
behandeling, de erfenis van het
verleden. De vraag is of, en zo ja, in
hoeverre de bewindsvrouw denkt aan
het ongedaan maken van ongelijke
behandeling. Zijn er in het laatste
geval geen mogelijkheden om binnen
dit wetsontwerp hiervan iets te
realiseren, met name voor de groep
die nu met de problemen van de
ongelijke behandeling te maken
heeft?

Voorzitter! Dit wetsontwerp, dat
ongelijke behandeling vanaf 1993 in
de pensioenwereld onmogelijk
maakt, is een volgende stap op weg
naar economische zelfstandigheid en
individualisering. Rechten worden —
terecht — niet verleend op grond van
de partner en de gezinssituatie, maar
op grond van het eigen bestaan. Dat
is een goede zaak.

De schriftelijke behandeling heeft
echter aangetoond, dat het kostwin–
nersprincipe nog steeds niet is
uitgebannen. Voldoende reden voor
de staatssecretaris om zo krachtig
mogelijk aan te sturen op volledige
individualisenng in de sociale
zekerheid, de belastingwetgeving, de
voorzieningen en de pensioenen.

Wij wensen haar hierbij veel
succes. Wij zullen haar blijven volgen
en ook zelf initiatieven nemen op dit
gebied.

D

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Het wetsvoor–
stel houdt een uitwerking in van de
vierde EG-richtlijn inzake gelijke
behandeling van mannen en
vrouwen. Uitgangspunt is dat,
wanneer een vrouw hetzelfde werk
doet als een man, zij ook hetzelfde
dient te verdienen. Ónze reserves
tegen het begrip "gelijke behande–
ling" richten zich met name op de
hiervoor gehanteerde ideologieën,
waarover wij in deze Kamer regelma–
tig hebben gesproken, en op de wijze
waarop het begrip wordt geconcreti–
seerd. Naar ons oordeel wordt het
begrip vaak oneigenlijk gebruikt, met
name via de toepassing van het
begrip "indirecte discriminatie". Het
is ten onrechte een middel geworden
tot individualisering, waarbij geen
rekening wordt gehouden met de
draagkracht van individuen en
gezinnen. Het gaat hierbij uiteindelijk
om de waardering van de verant–
woordelijkheid van mensen ten
opzichte van elkaar. Hebben zij in het
kader van huwelijk en gezin een
zorgplicht of moet ieder economisch
zelfstandig functioneren? Een
verantwoordelijke samenleving kiest
ons inziens voor het eerste.

In de sociale zekerheid hebben wij
echter gezien dat gelijke behandeling
heeft geleid tot het afschaffen van
het kostwinnersprincipe. Met name
de derde richtlijn inzake gelijke
behandeling in de sociale zekerheid
heeft geleid tot een forse wijziging
van ons sociale stelsel. De vierde
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richtlijn houdt een aanvulling in op de
derde, in dit opzicht dat zij geldt voor
de bovenwettelijke sociale zekerheid.
Dit is de reden dat onze fractie
minder moeite heeft met deze
richtlijn dan met haar voorganger,
immers, de inrichting van de
hoofdlijnen van het stelsel van
sociale zekerheid is een verantwoor–
delijkheid van de overheid. De
overheid dient hierbij, zoals hierbo–
ven reeds gezegd, rekening te
houden met de draagkracht van
individuen en gezinnen. Voor de
bovenwettelijke sociale zekerheid is
echter niet de overheid verantwoor–
delijk, maar dat zijn de sociale
partners, werkgevers en werknemers.
Deze hebben, in tegenstelling tot de
overheid, niet primair dezelfde
verantwoordelijkheid voor de
inrichting van de hoofdlijnen van het
stelsel.

Voorzitter! Een werknemer wordt
beloond naar de mate waarin hij zijn
werk verricht. Bij gelijk werk, zeker bij
gelijke prestatie, behoort een gelijke
beloning. Indien het om de prakti–
sche uitwerking van de vierde
richtlijn gaat, spitst de discussie zich
toe op de pensioenregelingen. Die
vormen immers het belangrijkste
onderdeel van de bovenwettelijke
sociale zekerheid. Nu heeft de
Pensioenkamer recentelijk een
rapport uitgebracht over de pensi–
oenvoorziening in Nederland. Een
van de thema's die daarin aan de
orde kwamen, was de gelijke
behandeling van mannen en
vrouwen. In dit rapport werd
geconcludeerd dat inzake het
ouderdomspensioen formeel
nauwelijks onderscheid werd
gemaakt tussen mannen en vrouwen.
Een belangrijk onderscheid zat in de
verschillende duur van de maximale
deelnemersperioden. Voor mannen is
die periode overal 40 jaar, voor een
gering percentage vrouwen is die
periode 35 jaar. Wij vragen ons af of
die vrouwen inderdaad zo ongelukkig
zijn met de mogelijke eerdere
pensionering. Zijn daarover gegevens
bekend? Indien vrouwen inderdaad
liever op hun 60ste dan op hun 65ste
jaar met pensioen gaan, betekent de
gelijke behandeling volgens dit
wetsvoorstel dan niet juist een
verslechtering van hun positie? Is een
ruimere keuzemogelijkheid in dezen
voor vrouwen niet gewenst? Het is
wel een feit dat ongelijke behande–
ling tussen mannen en vrouwen
langer voortduurt. Misschien kan dit
opgelost worden door ook voor

mannen in de toekomst een flexibeler
pensioenvoorziening te realiseren.
Overigens steunen wij in het kader
van dit wetsvoorstel het amende–
ment van mevrouw Soutendijk op
stuk nr. 15 waarmee wordt beoogd
het overgangsrecht ter zake te
verruimen.

Bij de berekening van de pensioen
premie worden verschillende
actuariële berekeningen gemaakt die
samenhangen met het gegeven dat
vrouwen gemiddeld langer leven dan
mannen. Omdat het hierbij om
objectieve gegevens gaat, zien wij
daar geen discriminatie in. Mede op
grond van die berekeningen stellen
fondsen hun risico's en de daaraan
verbonden premies vast. Een
wijziging is ook niet nodig. Immers,
bij de vaststelling van de vierde
richtlijn is dit element bewust
erbuiten gelaten. Terecht wijzen dan
ook zowel de SER als de Stichting
van de arbeid een gelijke berekening
van de hand.

In de praktijk blijkt de pensioen–
voorziening van mannen en vrouwen
wel te verschillen. De oorzaak
daarvan ligt in het feitelijke arbeids–
patroon en het arbeidsinkomen, dat
voor vrouwen en mannen doorgaans
verschillend is. Vrouwen werken
meer in parttime functies en zij
hebben over het algemeen tot nu toe
lager gesalarieerde functies. Ook
onderbreken vrouwen eerder hun
beroepswerkzaamheden dan
mannen. Wij komen hierbij op het
glibberige terrein van de indirecte
discriminatie. Wij zetten nogal wat
vraagtekens achter de hantering van
het begrip "indirecte discriminatie".
Naar onze mening is het maken van
onderscheid op grond van geslacht
iets anders dan het maken van
onderscheid op grond van burgerlijke
staat. Huwelijk en gezin zijn maat–
schappelijk waardevolle instituten die
een eigen plaats hebben, ook in de
wetgeving. Zij zijn dan ook relevante
gronden om onderscheid te maken.
In ieder geval willen wij graag de
visie van de staatssecretaris op dit
punt vernemen.

De Vereniging van bedrijfspensi–
oenfondsen heeft over de mogelijke
discriminatie inzake de pensioen–
voorziening voor parttimers in haar
commentaar de suggestie gedaan
om wettelijke criteria vast te leggen.
Deze vereniging noemt als aankno–
pingspunt het criterium van de Wet
op het minimumloon, namelijk een
derde van een normale werkweek.
Dat komt neer op zo'n 13 uur per

week. De wetgever stelt daarmee
een norm en hij schept duidelijkheid.
Graag wil ik een reactie van de
staatssecretaris op deze suggestie.

Het zal duidelijk zijn dat wij niets
voelen voor positieve actie in het
kader van de pensioenvoorziening.
Wij hopen dat de staatssecretaris het
met ons eens is. Indien dit niet het
geval is, vernemen wij graag op
welke wijze zij aan een positieve actie
gestalte wil geven in dit kader. Bij
pensioenen gaat het immers om in
het verleden door middel van
premies opgebouwde rechten. Indien
die rechten niet zijn opgebouwd, kan
men er toch ook geen aanspraak op
maken? Daarbij komt nog dat
positieve actie in het algemeen
gericht is op de versterking van de
positie van vrouwen op de arbeids–
markt. In het kader van de pensioen–
voorziening is die positie per definitie
niet meer relevant.

Tot slot zeg ik nog iets over de
nabestaandenpensioenen.

In de vierde richtlijn is de mogelijk–
heid van uitstel van de nabestaan–
denpensioenen opgenomen.
Voorwaarde voor uitstel is dat de
wettelijke regeling nog niet voldoet
aan het beginsel van gelijke behan–
deling. In Nederland heeft de
Centrale raad van beroep ongeveer
een jaar geleden uitgesproken dat de
AWW in strijd is met het beginsel
van gelyke behandeling. Zolang deze
wet nog niet is gewijzigd, hoeven de
bovenwettelijke regelingen daaraan
ook niet te voldoen. In de praktijk zal
dat ook moeilijk gaan, omdat
pensioenfondsen geen zicht hebben
op de inhoud van de wettelijke
regeling die getroffen zal worden. Nu
de Centrale raad van beroep heeft
uitgesproken dat de AWW niet door
de beugel kan, moet de wetgever
daarop reageren. Rechtszekerheid is
immers in het geding. Kan de
staatssecretaris zeggen op welke
termijn zij een wetsvoorstel ter zake
zal indienen en kan zij daarvan reeds
de hoofdlijnen schetsen?

Het komt niet zo vaak voor dat
werkgevers en werknemers eensge–
zind optreden bij en oordelen over
zaken die, hoe dan ook, de rechtspo–
sitie, de arbeidsvoorwaarden en de
gelijke behandeling van mensen in
het arbeidsproces raken. Ik doel op
de vernietigende commentaren op
enkele ingediende amendementen
die ons door de Stichting van de
arbeid zijn aangereikt. Wij nemen
graag aan dat de staatssecretaris niet
zal nalaten, deze kritiek bij haar
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antwoord op de ingediende amende–
menten te betrekken.

D

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Mijnheer de voorzitter!
Vandaag zetten wij weer een klein
stapje op de lange weg naar gelijke
behandeling van vrouwen en
mannen. Het is de vierde richtlijn die
ons daartoe stimuleert. Gelukkig
maar dat die stimulans er is, want de
ervaring heeft geleerd dat gelijke
behandeling van vrouwen en mannen
in de Nederlandse verhoudingen niet
altijd spontaan en van harte tot stand
komt. Ik neem aan dat ik de feiten ter
zake niet hoef te memoreren.
Gelukkig is de vierde richtlijn er en is
er een wetsvoorstel om het in de
vierde richtlijn vastgelegde ook in
Nederlandse wetgeving te vervatten.
Er is bovendien een nieuw kabinet,
waarmee ongetwijfeld zaken zijn te
doen teneinde de verbeteringen die
nu aangebracht kunnen worden in
het voorliggende wetsontwerp, ook
inderdaad aan te brengen, opdat de
gelijke behandeling van mannen en
vrouwen iets meer dan een klein
stapje dichterbij komt.

Het staat als een paal boven water
dat dit noodzakelijk is. Eigenlijk is
iedereen het erover eens dat de
vierde richtlijn nogal minimaal is
uitgevoerd, in die zin dat niet veel
aan de materieel slechtere pensioen–
positie van vrouwen wordt gedaan.
Wat geregeld moest worden, is
geregeld, maar ook niet veel meer
dan dat. De uitdaging is vandaag om
iets meer verbeteringen in dit
gemeen overleg tot stand te brengen
en alvast iets aan te kaarten van wat
in de toekomst moet worden
geregeld.

De vierde richtlijn heeft betrekking
op de beroepsregelingen op het
gebied van de sociale zekerheid en
dus op de bovenwettelijke sociale
zekerheid voor ziekte, invaliditeit,
ouderdom, werkloosheid, arbeidson–
gevallen en beroepsziekten. De
vierde richtlijn geldt voor personen
die behoren tot de beroepsbevolking,
met inbegrip van zieken, gepensio–
neerden, werklozen, werkzoekenden
en invaliden. De richtlijn is ook van
toepassing op de categorie zelfstan–
digen die collectief een aanvullende
verzekering hebben gecreëerd. Zij
heeft derhalve een grote werkings–
sfeer.

In de schriftelijke voorbereiding en
in de commentaren op de vierde

richtlijn en haar uitvoering is voor
bepaalde aspecten meer aandacht
geweest dan voor andere. De
ouderdoms– en nabestaandenpensi–
oenen springen het meest in het oog.
Dat is niet verwonderlijk, want ook
als het vandaag lukt om een aantal
verbeteringen aan te brengen, zijn de
problemen op die terreinen nog
bepaald niet van de baan. Daarvan
zijn wij nog ver af.

De pensioenpositie van vrouwen in
ons land is slecht te noemen.
Uitsluiting van gehuwde werkende
vrouwen komt weliswaar steeds
minder voor, maar veel vrouwen van
de huidige generaties, en onder hen
vooral de oudere, hebben de
nadelige gevolgen van de vroeger
wel veel voorkomende uitsluiting aan
den lijve ervaren of zullen deze
ervaren. Er zijn ook veel vrouwen die
werken in kleine deeltijdbanen of in
zogenaamde "flexbanen" en die
daardoor nooit aan het opbouwen
van een pensioenvoorziening
toekomen. Dan zwijg ik nog over
vrouwen in voltijdse banen die te
weinig verdienen om in aanmerking
te komen voor de opbouw van een
aanvullend pensioen. En dan zijn er
nog veel vrouwen die geen volledig
pensioen hebben opgebouwd of
kunnen opbouwen, omdat zij hun
betaalde werk een aantal jaren
neerleggen voor het krijgen en
verzorgen van kinderen. De rol die
het ontbreken van voldoende
kinderopvang daarbij speelt, noem ik
ten overvloede. Die situaties moeten
verbeteren.

Voor de PvdA klemt dat te meer,
omdat een van haar belangrijkste
doelstellingen is het bevorderen van
de zelfstandigheid van mensen.
Betaalde arbeid is een belangrijk
middel om die zelfstandigheid te
bereiken. Betaalde arbeid immers
geeft mensen de financiële mogelijk–
heden om onafhankelijk te functione–
ren en pensioen geeft mensen de
mogelijkheid om hun verworven
financiële zelfstandigheid na een
arbeidzaam leven te continueren.

Kortom, heel wat te verbeteren
dus. De vraag is wat op welk moment
het beste kan worden aangepakt. Wij
debatteren nu over de uitvoering van
de vierde richtlijn, maar er staat de
komende tijd meer te gebeuren dat
hetzij belangrijk is voor de gelijke
behandeling, hetzij voor de pensioen–
problematiek en vaak voor beide.
Wat het laatste betreft, noem ik
alleen maar de voorgenomen
wijzigingen in de AWW en het advies

van de SER betreffende de integrale
pensioenproblematiek. Tegen die
achtergrond wil ik de punten zien die
ik hierna aan de orde zal stellen,
daarbij onderscheid makend tussen
de onderwerpen die wij nu goed
zouden kunnen regelen en de
onderwerpen die zo snel mogelijk,
maar wel bij een andere gelegenheid
en in samenhang met andere punten,
betertot hun recht kunnen komen.

Ik begin met de ouderdomspensi–
oenen. De Emancipatieraad heeft
kort voor de val van het vorige
kabinet een uitgebreid advies over
pensioenen uitgebracht. De knelpun–
ten die met name vrouwen ondervin–
den bij het opbouwen van een
aanvullend pensioen komen daarin
aan de orde. Enkele daarvan heb ik al
genoemd. In de adviesaanvrage aan
de ER is onderscheid gemaakt tussen
de oude pensioenproblematiek,
pensioenbreuk, grijze en witte
vlekken, en de nieuwe pensioenpro–
blematiek. Van dat laatste is met
name belangrijk de regulering van de
samenloop van aanvullend pensioen
en AOW. Ook aan de SER is advies
gevraagd over de integrale pensioen–
problematiek en al in 1987. Het
advies is er nog niet. Wordt dat nog
steeds aanstaande zomer verwacht?
Immers, pas daarna zal iets wezen–
lijks kunnen gebeuren aan de
verbetering van de ouderdomspensi–
oenen ook voor vrouwen.

Gelukkig zijn er echter ook
knelpunten waar nu wel wat aan
gedaan is of kan worden. De
toetredingsleeftijd voor vrouwen en
voor mannen is nu gelijkgeschakeld.
Dat is een stap vooruit, aangezien de
toetredingsleeftijd voor vrouwen in
tal van gevallen hoger lag dan die
voor mannen. Overigens zou geen
toetredingsleeftijd voor mannen en
vrouwen of een algemene verlaging
daarvan tot 18 jaar nog beter zijn. De
vierde richtlijn en dit wetsontwerp
staan dat overigens niet in de weg.
Het is een punt om later op terug te
komen.

Het uitsluiten van gehuwde
vrouwen is nu evenzeer van de baan.
Een belangrijk knelpunt is nog wel de
deeltijdarbeid. De vierde richtlijn
bepaalt niet met zoveel woorden dat
zij op het onderscheid tussen
deeltijdarbeid en fulltime werk van
toepassing is. Het Europees Parle–
ment heeft geprobeerd aan de
richtlijn een passage toe te voegen
inhoudende dat de richtlijn tevens
van toepassing zou zijn op deeltijd–
werkers, tijdelijke werkers en
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thuiswerkers. Deze poging van het
Europees Parlement is echter zonder
resultaat gebleven, omdat de
Europese Commissie meende dat
deze kwestie beter geregeld zou
kunnen worden in de Europese
richtlijn inzake vrijwillige deeltijdar–
beid. Deze lijkt echter in het slop te
zijn geraakt. Last but not least; in de
schriftelijke behandeling is het vorige
kabinet niet bereid geweest uit te
spreken dat discrimineren op grond
van deeltijdarbeid tot indirecte
discriminatie leidt. Dat is te betreu–
ren, maar niet onomkeerbaar. Ook
vandaag maken wij een stukje
wetsgeschiedenis en daarin zou het
nieuwe kabinet bij monde van de
staatsscretaris alsnog, evenals mijn
fractie, maar hopelijk ook andere,
kunnen vaststellen dat discriminatie
op grond van deeltijdarbeid vrijwel
onvermijdelijk indirecte discriminatie
oplevert. Bepaald geen gewaagde
uitspraak na de uitspraak van het
Europese Hof in de zaak Weber
versus Bilka. Het Hof oordeelde dat
een discriminerende behandeling van
deeltijdwerkers in beroepsregelingen
ongeoorloofd is, indien zou blijken
dat een aanzienlijk geringer percenta–
ge vrouwen dan mannen voltijds
werkt, tenzij er objectieve rechtvaar–
digingsgronden zijn voor zo'n
ongelijke behandeling van deeltijd–
werknemers. Dat er meer vrouwen
dan mannen in deeltijd werken, staat
wel vast, hetgeen dus tot de logische
conclusie leidt dat, behoudens de
objectieve rechtvaardigingsgronden,
sprake zal zijn van indirecte discrimi–
natie indien op grond van deeltijdar–
beid wordt gediscrimineerd. Het lijkt
mij van groot belang dat hier vast te
stellen. Het feit dat de vierde richtlijn
niet uitdrukkelijk melding maakt van
het onderscheid tussen vol– en
deeltijd en het feit dat het vorige
kabinet niet bereid was uit te spreken
dat dit onderscheid snel tot indirecte
discriminatie zal leiden, mag geen
verkeerde indruk wekken. Dat zou
ook heel onverstandig zijn, immers,
behalve de vierde richtlijn is er ook
nog artikel 119 van het EG-verdrag.
Op grond van dat artikel kwam het
Hof in de zaak Weber versus Bilka tot
zijn uitspraak. De Raad van State
wees erop — anderen deden dat
overigens ook - dat een beroep op
artikel 119 onverkort mogelijk blijft.
De zaken lijken dus duidelijk te
liggen. Gelukkig maar.

Wat in net voorliggende wetsont–
werp niet is geregeld, is de gelijke
behandeling inzake nabestaanden. Er

ligt een amendement van mevrouw
Groenman dat bewerkstelligt dat ook
voor nabestaandenpensioenen in het
vervolg, althans vanaf 1993, het
vereiste van gelijke behandeling
geldt. Dat amendement heeft onze
sympathie. De Partij van de Arbeid is
steeds van mening geweest, dat ook
op dat terrein gelijke behandeling
een feit zou moeten zijn. In het
verleden zijn dan ook moties door
mijn fractie — van de leden Alders en
Knol — ingediend en aangenomen
die deze strekking hadden. Aange–
zien de rolverdeling tussen mannen
en vrouwen bovendien langzamer–
hand gaat verschuiven, in die zin dat
het steeds vaker voorkomt dat ook
vrouwen een substatieel deel van het
gezinsinkomen verdienen en mannen
af en toe een stap terug doen uit de
betaalde arbeid, teneinde een deel
van de verzorgende taken op zich te
nemen, is de wenselijkheid van een
gelijke behandeling van mannen en
vrouwen op dit punt alleen maar
groter geworden. Daar komt dan nog
bij, dat onder nabestaanden niet
alleen partners vallen maar ook
kinderen. Nu is de situatie in een
aantal gevallen nog zo, dat een vader
wel een pensioen voor zijn kinderen
nalaat, terwijl dat bij een moeder niet
het geval is.

Over de wenselijkheid om nabe–
staandenpensioenen gelijk te regelen
voor mannen en vrouwen wil de Partij
van de Arbeid dan ook geen enkele
twijfel laten bestaan. Die wenselijk–
heid is er. De vraag die vervolgens
rijst, is wanneer wij dit het beste
kunnen regelen. Er doet zich nu een
gelegenheid voor. Is dat de meest
geschikte? De vierde richtlijn
verplicht er nu niet toe. Dat zal straks
de voltooiingsrichtlijn wel doen, zo is
de verwachting. Volgens de advies–
aanvrage aan de SER betreffende
de integrale pensioenproblematiek
behoeft daar echter niet op gewacht
te worden. Op dit moment is in een
groot aantal pensioenregelingen het
nabestaandenpensioen al gelijk voor
mannen en vrouwen geregeld.

Voor zover dit niet gelijk is
geregeld, is er de vraag of met
succes een beroep zal kunnen
worden gedaan op artikel 119 van
het EG-verdrag. In de literatuur wordt
dat bepaald niet onwaarschijnlijk
geacht. Zelfs als dit met succes kan
gebeuren, blijft er een probleem. Niet
iedereen is zo alert dat hij deze
mogelijkheid bedenkt, nog afgezien
van de inspanningen die een

dergelijke rechtsvordering met zich
meebrengt.

Vervolgens is er nog de AWW, die
herzien zal worden. Het wetsontwerp
is in voorbereiding. Denkt de
staatssecretaris overigens, de
onlangs aangegeven tijdsplanning te
halen? Vanzelfsprekend is het voor
de aanvullende pensioenen van het
grootste belang hoe de nieuwe AWW
er uit komt te zien. Zeker is wel, dat
ook dan het principe van de gelijke
behandeling vorm zal moeten
worden gegeven. De Emancipatie–
raad heeft in zijn advies "pensioe–
nen" aangegeven, hoe in zijn ogen
een nabestaandenpensioenregeling
vorm zou moeten krijgen. De
uitgangspunten die de ER daarbij
hanteert, zijn evenzeer die van de
Partij van de Arbeid. Allereerst is dat
het streven naar economische
zelfstandigheid, maar uitgangspunt is
ook het gegeven dat we de situatie
waarin iedereen economisch
zelfstandig is, nog niet hebben
bereikt. Vooral oudere vrouwen die
niet betaalde verzorgende arbeid op
zich hebben genomen, hebben die
economische zelfstandigheid niet. De
ER komt vanuit die uitgangspunten
tot een voorstel. Dat voorstel
verdient het zeker om in serieuze
overweging te worden genomen.

Daarmee is tegelijkertijd aangege–
ven, dat indien nu overgegaan zou
worden tot aannemen van het
amendement-Groenman, in geen
geval de indruk mag worden gewekt
dat wij er nu voor de komende
decennia wel uit zijn. Wel is in ieder
geval duidelijk, dat elk systeem van
wettelijke en bovenwettelijke
nabestaandenpensioenen zal moeten
voldoen aan het beginsel van gelijke
behandeling.

Ik kom nu bij de amendementen.
Mijn gewijzigd amendement op stuk
nr. 16 ter vervanging van dat op stuk
nr. 10, heeft betrekking op de
voortzetting van de pensioenopbouw
tijdens zwangerschap en bevallings–
verlof. In artikel 6 van de vierde
richtlijn is aangegeven, welke type
bepalingen in strijd moet worden
geacht met het beginsel van gelijke
behandeling. Onder punt g staat
genoemd: het behoud of de verwer–
ving van rechten, te onderbreken
gedurende de wettelijke of krachtens
collectieve arbeidsovereenkomsten
voorgeschreven en door de werkge–
ver uitbetaalde perioden van
moederschapsverlof of verlof om
gezinsredenen. In het wetsontwerp
ontbreekt een dergelijke heldere
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bepaling. In de meeste pensioenre–
gelingen gaat de opbouw van
pensioenrechten tijdens de arbeids–
ongeschiktheid gewoon door. Dat is
echter niet altijd het geval. Ook in de
memorie van toelichting wordt op dit
probleem gewezen. Het probleem
speelt voor een gering aantal
werknemers die onder oudere
regelingen vallen. Verder doet het
probleem zich voor in een twintigtal
beroepsregelingen voor zelfstandi–
gen, dus bij een collectief aanbod
van een verzekeraar. Het gaat dan
telkens om een gecombineerde
beroepsregeling, die zowel verzekert
voor arbeidsongeschiktheid als voor
ouderdom. In die gevallen mag dan
wel een uitzondering gemaakt
worden voor vrouwen in verband met
zwangerschap en moederschap. Die
uitzondering op het beginsel van
gelijke behandeling is dan een vorm
van positieve discriminatie. Verplicht
is het echter niet om die uitzondering
te maken. Met andere woorden: het
kan voorkomen dat de opbouw van
rechten wordt gestopt tijdens
zwangerschaps– en bevallingsverlof.
Die mogelijkheid zou ik echter geheel
willen uitsluiten omdat zij alleen
vrouwen treft. Vandaar dat ik een
daartoe strekkend amendement heb
ingediend. Overigens speelt iets
vergelijkbaars bij het ouderschaps–
verlof. In de schriftelijke voorberei–
ding op wetsvoorstel 20528 is
daarop onder andere door mijn
fractie uitgebreid ingegaan. Dat komt
dus later terug.

Voorzitter! Mijn amendement op
stuk nr. 11 strekt ertoe, de Commis–
sie gelijke behandeling de bevoegd–
heid te geven ook haar oordeel te
geven over de uitvoering van de
wettelijke sociale zekerheid. In de
schriftelijke behandeling is door mijn
fractie op de wenselijkheid daarvan
gewezen. De vorige regering heeft in
de nota naar aanleiding van het
eindverslag de beleidsmatige
toezegging gedaan dat, indien
belanghebbenden van mening
zouden zijn dat bij voorbeeld het ABP
— die wettelijke sociale zekerheid
uitvoert — bij die uitvoering direct of
indirect onderscheid maakt tussen
mannen en vrouwen, advies ge–
vraagd kan worden bij de Commissie
gelijke behandeling. Het ligt in de lijn,
deze beleidsmatige toezegging nu in
de wet zelf vast te leggen.

Wij hebben samen met het CDA
een amendement ingediend op
artikel 12e. In dit artikel wordt
gesteld dat ledere bepaling die

strijdig is met het verbod op ongelijke
behandeling van mannen en
vrouwen, als bedoeld in artikel 12b
nietig is; een inmiddels gebruikelijke
bepaling. Wat echter in dit artikel
ontbreekt, is een bepaling waarin
wordt geregeld dat dit soort bepalin–
gen niet door bestuursrechtelijke
maatregelen mogen worden
goedgekeurd of algemeen verbin–
dend verklaard. Al tijdens de
schriftelijke behandeling heeft de
Partij van de Arbeid daarop aange–
drongen, evenals het CDA. De
beleidsmatige toezegging is door de
regering uiteindelijk gedaan. Kortom,
er lijkt niets in de weg te staan om dit
nu ook in de wet zelf op te nemen.
Dat deze zaak duidelijk geregeld
wordt, is van groot belang voor de
praktijk, immers, indien een nietig
bepaling toch gewoon meegenomen
zou worden bij een algemeen-verbin–
dendverklaring of goedkeuring, dan
is niet duidelijk hoe degene die
dergelijke regelingen moet uitvoeren,
kan weten dat zij nietig zijn. Het
vorige kabinet heeft gezegd dat het
voor aperte gevallen van ongelijke
behandeling geen punt vindt en die
dus buiten de goedkeuring of
algemeen-verbindendverklaring wil
laten. Echter hoe moet er gehandeld
worden in twijfelgevallen? De heer
Schutte vroeg daar ook naar. Het
antwoord daarop lijkt mij eenvoudig.
Het is niet ongebruikelijk dat
beschikkingen waarin goedgekeurd
of algemeen verbindend wordt
verklaard, van een toelichting worden
voorzien. Daarin zou de goedkeuren–
de instantie blijk kunnen geven van
haar twijfels ten aanzien van een
bepaalde bepaling voor zover het om
gelijke behandeling gaat. De
uitvoerders zijn dan ook meteen
gewaarschuwd.

De heer Linschoten (VVD): Zeker in
al die twijfelgevallen waarin noch u,
noch de staatssecretaris noch ik op
dit moment reeds kunnen zeggen dat
bij voorbeeld een bepaalde regeling
in strijd is met het verbod op
indirectie discriminatie, indien daarbij
op enig moment, naar aanleiding van
een juridische procedure, komt vast
te staan dat het inderdaad in strijd is
met die verbodsbepaling, dan heeft
het nietig zijn vanaf het moment van
het bestaan van die regeling
natuurlijk heel vergaande consequen–
ties? Zou u daarover iets meer
kunnen vertellen? U zou zich daarbij
kunnen baseren op het voorbeeld,
dat in de loop van de komende jaren

blijkt, naar aanleiding van rechterlijke
uitspraken, dat het uit de regeling
houden van deeltijdwerkers in strijd is
met het verbod op indirecte discrimi–
natie. Als uw amendement wordt
aangenomen, betekent dit dan dat
alle bepalingen die daarmee te
maken hebben nietig zijn vanaf het
moment dat zij in het leven zijn
geroepen? Is het dan niet voor de
hand liggender om een andere
procedure te kiezen?

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Ik denk niet dat dit iets met
het amendement op zichzelf te
maken heeft. Het is heel goed
denkbaar dat door de rechter op een
later tijdstip een bepaling direct of
indirect discriminerend wordt geacht.
De wet zoals zij er nu ligt, bepaalt
dan dat die bepalingen nietig zijn.
Dat heeft vergaande consequenties,
dat is waar. Die situatie wordt echter
niet minder of meer bij dit amende–
ment. De algemeen-verbindendver–
klaring doet daaraan niet toe of af.

De heer Linschoten (VVD): Stelt u
zich voor dat er over tien jaar ineens
een rechterlijke uitspraak komt,
waarop wij de stelling kunnen
baseren dat het uitsluiten in pensi–
oenregelingen van deeltijdwerkers in
strijd is met het verbod op indirecte
discriminatie. Als dan de betrokken
regelingen nietig zouden zijn, zou de
zaak tot tien jaar terug hersteld
moeten worden. Dat heeft natuurlijk
ontzettend veel consequenties. Is het
nu verstandig dat de wetgever, gelet
op het feit dat er in dit verband veel
onzekerheden bestaan over de
betekenis van indirecte discriminatie,
werkt met een bepaling die tot
nietigheid leidt en niet gebruik maakt
van een bepaling die alleen vanaf het
bedoelde moment tot een nietigver–
klaring leidt?

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Die vraag zou u eigenlijk aan
de staatssecretaris moeten stellen.
Mijn amendement verandert in dit
opzicht namelijk niets. Ik wil er
overigens wel iets over zeggen. Naar
wij mogen verwachten, komt dit punt
opnieuw aan de orde bij de behande–
ling van de algemene wet inzake
gelijke behandeling. Bij het bereiken
van het regeerakkoord hebben wij
ons rekenschap gegeven van het feit,
dat deze nietigverklaring vaak heel
vergaande consequenties heeft en
ook vaak zorgt voor een periode van
rechtsonzekerheid. Om een eenvou–
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dig voorbeeld te geven: wat betekent
het als de ene werknemer 18
vakantiedagen heeft en de ander 20?
Heb je, als de bepalingen nietig zijn
verklaard, dan helemaal geen
vakantiedagen meer? Vanwege deze
onzekerheid hebben wij de construc–
tie bedacht, dat de gunstigste
bepaling in zo'n geval geldt. In zo'n
geval wordt de kans van nietigverkla–
ring zo klein mogelijk gemaakt.

De heer Schutte (GPV): Voorzitter!
Ook ik heb problemen met dit
amendement. Er is gekozen voor een
objectieve redactie. Er wordt
gesproken over bepalingen in een
pensioenvoorziening die in strijd zijn
met het verbod van ongelijke
behandeling. Hoe weten wij echter of
iets in strijd is met dat verbod en of
iets de toets van de rechter kan
doorstaan? In feite wordt met deze
passage tegen de minister die al dan
niet moet goedkeuren gezegd: als
het objectief vaststaat dat er sprake
is van strijdigheid gelden de bepalin–
gen niet. Als het slechts om die
situaties gaat, zullen de bedoelde
gevallen weinig voorkomen. Daarmee
heeft u in feite al bereikt wat de
staatssecretaris heeft toegezegd. Zij
heeft namelijk al toegezegd dat zij in
dergelijke situaties geen goedkeuring
zal verlenen. In het gros van de
gevallen zai waarschijnlijk niet bij
voorbaat en onder alle omstandighe–
den vaststaan of er sprake is van
strijdigheid. Dan lost u met uw
amendement niets op, terwijl wel de
suggestie wordt gewekt dat hiermee
houvast wordt geboden.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Laten wij ervan uitgaan, dat
het in een beperkt aantal gevallen
voor iedereen zonneklaar is dat er
een vergissing is begaan en dat een
nietigverklaring moet volgen. In zo'n
geval geldt dan dat er geen sprake
mag zijn van een algemeen-verbin–
dendverklaring. Waarom is dat van
belang? Heel veel mensen moeten
met een pensioenregeling of CAO
werken. Zij krijgen dan te maken met
een regeling, zonder dat daarbij
wordt aangegeven: deze bepaling is
nietig. Hoe moet de uitvoerder dan
weten of de bepaling al dan niet
geldt? Daarom vinden wij dat er een
goede regeling moet komen voor de
algemeen-verbindendverklaring van
nietige bepalingen. Bij twijfelgevallen
moet je in de toelichting naar een
oplossing zoeken. De problematiek is
ontzettend ingewikkeld. Bij de

algemeen verbindend verklarende
instanties beschikt men echter over
veel know how. Zo'n toelichting zou
ertoe kunnen dienen om de uitvoer–
ders te waarschuwen en om hen te
zeggen: denk erom, als je de
bepaling zo uitlegt, bestaat de kans
dat je op glad ijs komt.

De heer Schutte (GPV): De vorige
staatssecretaris heeft al toegezegd,
aldus te zullen handelen. Als de
situatie duidelijk is, zal deze in
bedoelde gevallen zeker geen
goedkeuring verlenen of anders een
toelichting geven. Het gaat mij nu
echter om de situatie waarbij de
bepalmg, aangegeven in het
amendement, in de wet wordt
opgenomen. Krijg je dan niet het
effect dat in gevallen waarbij geen
sprake is geweest van niet goedkeu–
ring, verwijzend naar het onderhavige
artikel en zonder daarbij te beschik–
ken over een toelichting, wordt
gezegd: er bestaat dus op zijn minst
het vermoeden dat er geen sprake is
van nietigheid van deze bepaling? De
wet zegt namelijk, dat als er wel
sprake is van strijdigheid met de Wet
gelijke behandelmg, de goedkeurmg
niet verleend mag worden.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Bent u bang dat de bepaling
gaat werken als een keurmerk?

De heer Schutte (GPV): Ja, juist
omdat in de wet wordt gezegd, dat
de minister niet mag goedkeuren als
er sprake is van strijdigheid. Als de
minister dan wel met een goedkeu–
ring is gekomen, zal men moeten
aannemen dat er geen sprake van
strijdigheid is, terwijl alleen door de
rechter kan worden ultgemaakt of dit
zo is. Daarom ben ik bang dat u in
veel gevallen met uw amendement
niet zal bereiken, wat u beoogt.
Integendeel!

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Daarover ben ik toch minder
somber. Dat is een inschatting. Bij
indirecte discriminatie kan er wel
eens iets aan de aandacht ontsnap–
pen, maar ik kan mij niet goed
voorstellen dat dit ook bij directe
discriminatie het geval zal zijn.
Daarbij komt, dat men met deze
bepaling wel het voordeel heeft dat
de uitvoerders goed weten waaraan
zij toe zijn. Daarom heb ik dit
amendement ingediend.

Voorzitter! Ik kom vervolgens te
spreken over artikel 12c en wel de

actuariële berekeningselementen.
Een amendement van mevrouw
Groenman daarover heb ik medeon–
dertekend. Pensioenfondsen
proberen met behulp van actuariële
berekeningen zo goed mogelijk te
bepalen wat het risico is dat zij
verzekeren en wat derhalve de
kosten daarvan zijn. Eén zo'n
"risicofactor" is de langere levens–
duur van vrouwen. Met het amende–
ment wordt niet beoogd aan het
verzekeren van de risicofactoren een
eind te maken. Het is opmerkelijk dat
allerlei andere risicofactoren hierbij
niet betrokken worden. Mevrouw
Groenman noemde als voorbeeld
rokers ten opzichte van niet rokers.
Het wel wegen van de risicofactor
van een langere levensduur van
vrouwen heeft in dat perspectief dan
toch iets willekeurigs. Hoe het ook
zij, in actuariële termen blijft het een
risicofactor. Dit ontkennen, heeft
geen zin. Artikel 12 c heeft echter
naast deze technische kwestie een
meer principieel aspect. Het gaat
over de wijze waarop de berekende
premies en pensioenen worden
toegerekend. Zoveel is duidelijk, dat
de vrouwelijke en mannelijke
werknemers in overigens gelijke
omstandigheden gelijk moeten
worden behandeld. Zij zullen dus bij
eindloonregelingen er niets van
merken dat de sterftetabellen van
mannen en vrouwen uiteenlopen.
Wie daarvan wel iets zal merken —
dit betreft ook een van de uitzonde–
ringen - is de werkgever. Aan hem
of haar mag een lagere of hogere
premie worden opgelegd, afhankelijk
van de vraag of voor een mannelijke
of een vrouwelijke werknemer
pensioenpremie wordt betaald. De
grotere pensioenfondsen werken
gelukkig niet zo. Zij berekenen een
doorsneepremie. Aan de solidariteit
tussen mannen en vrouwen en hun
werkgevers is dan optimaal vorm
gegeven. Verder kunnen werknemers
van de toegelaten uitzondering iets
merken bij de beschikbare premiere–
gelingen. Voor mannen en vrouwen
moet een gelijke premie beschikbaar
worden gesteld waarmee op de
pensioendatum dan een pensioen–
voorziening kan worden gekocht. Het
bedrag, gezien hun hogere levens–
verwachting, een pensioen verwer–
Vrouwen echter kunnen voor dat
bedrag, gezien hun hogere leven–
sverwachting, een pensioen verwer–
ven dat lagere periodieke uitkeringen
geeft. Een zelfde bedrag moet
immers over meer jaren worden
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uitgesmeerd. Weliswaar is slechts
een kleine minderheid van de
werknemers deelnemer in een
beschikbare premieregeling, maar
deze regelingen schijnen weer aan
populariteit te winnen. Mijn fractie
acht beide uitzonderingen, ten
gevolge van de actuariële berekenin–
gen niet wenselijk. Het amendement
beoogt, de gevolgen daarvan weg te
nemen. Het gaat tenslotte om een
principiële zaak. De Stichting van de
arbeid heeft bezwaren tegen dit
amendement en ziet tal van prakti–
sche punten. Kan de staatssecretaris
daarover haar opvatting geven? Hoe
zwaar moeten deze bezwaren wegen
en zijn zij te ondervangen?

De heer Linschoten (VVD): !k ben
er ook in geïnteresseerd of de Partij
van de Arbeid daarover een eigen
opvatting heeft.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Absoluut.

De heer Linschoten (VVD): Dan zou
ik die graag in deze eerste termijn
van u vernemen.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Ik meen dat ik die aangege–
ven heb. Met dit amendement
hebben wij getracht, alleen aan het
einde van de rit, een zo klein
mogelijke verandering te bewerkstel–
ligen. Men zou er ook voor kunnen
kiezen dat vanaf heden de uniseksta–
bellen gehanteerd moeten worden.
Dat is de meest principiële benade–
ring maar daarvoor hebben wij niet
gekozen. Wij willen proberen alleen
die effecten die doorwerken op de
werknemers en op degenen die
gerechtigd zijn op een pensioen,
ongedaan te maken. Dan komen wij
uit bij de eindloonregelingen. De
doorsneepremie wordt dan verplicht
gesteld. Hier is bezwaar tegen. Bij
grote pensioenfondsen werkt dit
goed. Dat blijkt ook wel in de praktijk.
De solidariteit tussen mannen,
vrouwen en werkgevers is prima. Bij
kleinere pensioenfondsen wordt de
vraag opgeworpen of het geen
schijnbare onzichtbaarheid is als er
meer vrouwen in dienst komen.
Daartussen zit natuurlijk nog een
andere categorie, namelijk degenen
die noch tot de hele grote noch tot
de kleinere pensioenfondsen
behoren. Het gaat hier immers om
pensioenregelingen waarbinnen die
doorsneepremie berekend kan
worden. Al met al, schat ik in dat het

mogelijk mee kan vallen. Wij voeren
hier echter geen debat voor niets en
daarom ben ik benieuwd naar de
opvatting van de staatssecretaris.

De heer Linschoten (VVD): Als de
staatssecetaris dus inderdaad
duidelijk weet te maken dat het om
ernstige praktische bezwaren gaat,
herziet u dan uw standpunt?

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Die mogelijkheid sluit ik niet
op voorhand uit. Het zou ook raar zijn
als ik op voorhand zeg dat ik, ook al
vallen de muren om, mijn standpunt
overeind wil houden. Dat lijkt mij
geen democratische gang van zaken.

De heer Linschoten (VVD): Voor
alle duidelijkheid, ik prijs u voor dit
verstandige standpunt.

Mevrouw Kaisbeek Jasperse
(PvdA): Dan kom ik bij de overgangs–
bepalingen. In lid b wordt geregeld
dat er op verzoek van vrouwen die op
31 juli 1986 de vijftigjarige leeftijd
hebben bereikt, bepalingen mogen
worden toegepast die in strijd zijn
met het verbod op de ongelijke
behandeling. Dat overgangsartikel is
daar terecht opgenomen. want er zijn
immers bij die vrouwen verwachtin–
gen gewekt. Ook hun pensioenop–
bouw is in de regel op een dergelijke
afwijkende pensioenleeftijd afge–
stemd. Deze bepaling moet mijns
inziens worden gezien als een vorm
van positieve discriminatie van
vrouwen. Het is een algemeen
aanvaard gegeven dat met name
oudere vrouwen bijzonder zwaar
belast zijn. Zij zijn vnjwel altijd dubbel
belast door zowel het huishouden als
het betaalde werk. Dat gecombi–
neerd met het gegeven dat vooral de
oudere generaties onder hen relatief
slecht zijn opgeleid — hetgeen
meestal een lager inkomen en dus
minder mogelijkheden tot het
inschakelen van betaalde hulp met
zich brengt — maakt deze uitzonde–
ring alleszins gerechtvaardigd. Wij
kunnen ons zelfs afvragen of het niet
goed zou zijn om de overgangster–
mijn iets te verlengen. Immers,
vrouwen die nu 53 zijn en dus
betrekkelijk dicht bij hun pensioen
zijn, wordt niet meer de keuzemoge–
lijkheid gelaten. Voor een aantal
vrouwen die dachten de eindstreep in
zicht te hebben, zal dat een teleur–
stelling zijn. Kan de staatssecretaris
aangeven hoe zij staat tegenover een
verlenging van die overgangstermijn

met een paar jaar? In elk geval moet
zeker zijn dat vrouwen, wier pensioen
moet worden omgezet ingevolge het
voorliggende wetsvoorstel, recht
houden op een pensioen van gelijke
waarde. Zijn daar voldoende
waarborgen voor?

Door verschillende sprekers is al
gewezen op het belang van voorlich–
ting. Ik onderschrijf dat. Ik vraag de
staatssecretaris ook hoe zij daaraan
vorm denkt te geven. Ik sluit af met
een verzoekje in dit verband. Wil de
staatssecretaris bewerkstelligen dat,
wanneer deze wet is aangenomen, er
net zo'n handige brochure wordt
uitgegeven door het ministerie, als is
gebeurd na de reparatiewetgeving?

D

De heer Linschoten (VVD):
Mijnheer de voorzitter! De VVD-frac–
tie juicht het wetsvoorstel 20890 toe.
Dat doet zij niet, omdat het een
wetsvoorstel is dat in één keer alle
problemen oplost die wij tegenkomen
in de pensioensfeer, maar wel omdat
het een stap is op de weg van gelijke
behandeling van mannen en
vrouwen. De VVD-fractie heeft altijd
al graag stappen gezet op die weg,
niet alleen omdat richtlijnen van de
EG ons daar als nationale wetgever
toe dwingen, maar juist op grond van
eigen overtuigingen.

De gelijke behandeling van
mannen en vrouwen op het terrein
van de bovenwettelijke sociale
zekerheid, geïnspireerd door de
vierde richtlijn, wordt niet als zodanig
geregeld bij dit wetsvoorstel. Wat wij
regelen, is het verbieden van het niet
gelijk behandelen van mannen en
vrouwen. Het gaat om gelijke
behandeling in de zin van een
verbodsbepaling om onderscheid aan
te brengen naar geslacht. Er moet
een verbod komen op zowel direct
onderscheid als indirect onderscheid.
Ik voeg daar wellicht ten overvloede
aan toe dat de begrippen directe en
indirecte discriminiatie, wat de vierde
richtlijn betreft, precies dezelfde
betekenis hebben, zij moeten ook op
precies dezelfde manier worden
geïnterpreteerd, als bij eerdere
richtlijnen op het gebied van de
gelijke behandeling van mannen en
vrouwen.

Voorzitter! In Nederland hebben
wij als nationale wetgever de nodige
problemen gehad met die gelijke
behandeling. Een groot deel van het
parlement wenste wel te komen tot
gelijke behandeling, maar blijkbaar
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zijn wij er niet zo goed in geslaagd
om dat naadloos te regelen, gegeven
de jurisprudentie die op een aantal
terreinen is ontstaan. Wij hebben in
Nederland met name problemen met
het begrip "indirecte discriminatie"
en de vraag welke betekenis dat
heeft voor een aantal regelingen die
wij hier hebben. De problematiek
spitst zich toe op de vraag welke
objectieve rechtvaardigingsgronden
een vermoeden van indirecte
discriminatie kunnen wegnemen. Die
problematiek begon het afgelopen
jaar redelijk overzichtelijk te worden,
gegeven de gegroeide jurisprudentie.
Wij zijn inmiddels echter geconfron–
teerd met een tweede complicatie in
dit kader. Dat is de jurisprudentie die
zich ontwikkeld heeft rond artikel 26
van het BuPo-verdrag. Dat is in ieder
geval met betrekking tot de vierde
richtlijn en dit wetsvoorstel een
nieuw gegeven. Dit gegeven diende
zich namelijk pas aan na het moment,
waarop wij van het kabinet een
notitie kregen over de uitvoering van
de vierde EG-richtlijn. Dat was in
april 1987. Over de consequenties
daarvan maak ik aan het einde van
mijn verhaal nog een paar opmerkin–
gen. Dan wil ik daar ook een paar
vragen over stellen aan de staatsse–
cretaris.

Het wetsvoorstel is volgens de
memorie van toelichting een
volgende belangrijke stap op weg
naar de realisatie van een aantal
doelstellingen in het kader van het
beleidsplan emancipatie. Ik voeg
daaraan toe dat het ook een volgen–
de stap is in de richting van de
opvattingen die de VVD-fractie los
van beleidsplannen en richtlijnen
altijd al heeft gehad. Opgemerkt
moet echter worden dat dit wets–
voorstel per saldo alleen gevolgen
heeft voor aanvullende pensioen–
voorzieningen en bovenwettelijke
voorzieningen van andere aard, voor
zover die niet als arbeidsvoorwaar–
den zijn te kwalificeren. Dit wetsvoor–
stel is geen wetsvoorstel dat opeens
alle problemen aanpakt in het
ruimere kader van de positie van
vrouwen op het terrein van de
aanvullende pensioenen. Daarvoor,
zo beklemtoon ik ook aan het adres
van de nieuwe staatssecretaris, zijn
nadere maatregelen nodig. Het is
jammer dat wij wat dat betreft in het
nieuwe regeerakkoord weinig
aanknopingspunten tegenkomen. Die
problemen zijn er genoeg en die
hebben op zijn minst ook een relatie
met de positie van vrouwen op

pensioengebied. Een aantal collega's
heeft al gewezen op de problematiek
met betrekking tot de witte en grijze
vlekken. Hierover is recent informatie
verschenen, gepubliceerd door de
Pensioenkamer. Wij kunnen die
informatie met elkaar gebruiken voor
de discussie over het al of niet
invoeren van een pensioenplicht in
Nederland, want die discussie zal er
toch moeten komen. Ik wijs ook op
de problematiek rondom de pensi–
oenbreuk. Ook daar ligt een relatie
met de positie van vrouwen, al was
het alleen maar, omdat het verhaal
van het meisje met de blauwe hoed
in een aantal gevallen, ook in de
Kamer, heel nadrukkelijk is gebruikt
om de problematiek van de pensi–
oenbreuk te bagatelliseren. Als je
naar die slapersproblematiek kijkt,
dan is het misschien beter om het
meisje met de blauwe hoed om te
dopen in Doornroosje. Daarbij doet
zich de grote vraag voor, of de
nieuwe staatssecretaris zich in deze
kabinetsperiode ontwikkelt tot een
flitsende jonge prins, die Doornroos–
je wat deze slapersproblematiek
betreft uit haar slaap zal kussen. Ik
heb het dan nog niet eens over de
problematiek rondom het weduw–
naarspensioen en de AWW-proble–
matiek. Ook ik vraag de staatssecre–
taris om daar in haar antwoord
nadrukkelijk op in te gaan. Wat gaat
zij precies doen? Welke procedure
gaat zij volgen? Heeft zij een
tijdsschema in haar hoofd? Dit
begreep ik namelijk uit het betoog
van de woordvoerster van de
PvdA-fractie.

Ik zou de staatssecretaris vanmid–
dag het liefst willen vragen om al
haar ideeen op al deze probleemge
bieden maar eens te ontvouwen. Ik
noem de witte en grijze vlekken, de
pensioenbreuk en ga zo maar door. Ik
ben alleen bang, dat als ik die vraag
stel, de staatssecretaris zich in haar
antwoord zal verschuilen achter het
gegeven, dat er een adviesaanvraag
naar de SER en de Emancipatieraad
is gegaan en dat zij wil wachten op
de opvattingen van die adviesraden,
voordat zij zelf haar standpunten
bepaalt. Als je erover nadenkt, dan is
het misschien niet eens zo onver–
standig, als de staatssecretaris dit
standpunt zou innemen. Je kunt
echter altijd proberen om iets los te
krijgen over haar opvattingen.

Ik heb twee vragen die ik in dit
debat in ieder geval wel beantwoord
wil zien. Hoe lang duurt het nog
voordat die adviezen komen? Wij

liggen achter op het schema. Een
aantal problemen is echter nijpend
en dat vraagt zo snel mogelijk om
onze aandacht. Als de adviezen van
de SER en de Emancipatieraad
komen, welke procedure gaat de
staatssecretaris dan volgen? De
WD-fractie is voorstander van een
open discussie over deze problema–
tiek met het kabinet, nog voordat het
kabinet met een definitief standpunt
komt over dit brede scala van
onderwerpen in de sfeer van de
pensioenen. Wil de staatssecretaris
dit toezeggen?

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Mijnheer de voorzitter! De
heer Linschoten flitste zojuist over de
nabestaandenpensioenen heen. Hij
gaf er blijk van, zijn standpunt
kennelijk pas te bepalen nadat hij de
staatssecretaris heeft gehoord. Heeft
hij er nu geen enkele opvatting over?

De heer Linschoten (VVD): Jazeker.
De fractie van de WD is al jaren van
mening, dat deze problematiek moet
worden geregeld. Ikvind heel
concreet, dat wij in Nederland zo snel
mogelijk moeten komen met een
regeling in het kader van de Algeme–
ne weduwen– en wezenwet, waarin
het verschil in behandeling tussen
vrouwen en mannen wordt opgehe–
ven. Dat standpunt heb ik in de
Kamer al bij meer gelegenheden
uitgedragen, omdat wij dit niet aan
de jurisprudentie kunnen overlaten.
Ik vind in het verlengde daarvan, dat
precies hetzelfde moet gelden voor
aanvullende pensioenregelingen. Dat
is ook de reden waarom ik de
staatssecretaris dringend heb
gevraagd, ons duidelijk te maken hoe
snel wij die problematiek met elkaar
kunnen oplossen.

In beginsel zal er na aanvaarding
van dit wetsvoorstel, een sluitend
geheel van verbodsbepalingen
bestaan wat het onderscheid naar
geslacht in de relatie werkgever–
werknemer betreft; althans, dat
wordt in de memorie van toelichting
op het wetsvoorstel gesteld. Is dat
echter wel zo? Is het inderdaad
sluitend? Verschillende woordvoer–
ders hebben daar al vraagtekens bij
geplaatst. Er is ten minste één niet
onbelangrijk probleem en verschil.
Dat heeft te maken met de kosten
van het pensioen op grond van de
feitelijke verschillen in levensver–
wachting, ook al door meerdere
sprekers aangehaald. Er bestaan
ontzettend veel feitelijke verschillen

Tweede Kamer Gehjke behandeling
31 januari 1990
TK34 34-1762



Linschoten

in levensverwachting. Mensen die
gezond leven, hebben in het
algemeen een wat langere levensver–
wachting dan mensen die ongezond
leven. Dat verschil kun je ook
aangeven tussen de rokers en de
niet-rokers en de drinkers en de
niet-drinkers. Wij kennen al die
categorieën wel. Al dat soort
verschillen in levensverwachting
speelt echter geen rol met betrekking
tot de vraag op welke manier er
premie moet worden betaald voor
bepaalde pensioenregelingen. Daar
wordt verevend en niet in de laatste
plaats, omdat de betrokken groepen
natuurlijk niet te earmarken zijn.
Verder heb je een uitvoeringstech–
nisch probleem op het moment dat je
daar rekening mee wilt houden.

Nu doet zich voor pensioenverze–
keraars het gelukkige feit voor dat je
wel heel makkelijk mannen van
vrouwen kunt onderscheiden.
Daardoor is het mogelijk om in dit
kader rekening te houden met
verschillen in levensverwachting. Het
gaat hier om heel grote verschillen in
levensverwachting. Dat is door een
aantal woordvoerders gebagatelli–
seerd, maar als je kijkt naar de
actuariële consequenties van die
verschillende levensverwachtingen
en de vraag hoeveel geld daarvoor
moet worden gereserveerd, dan zie
je dat het gaat om verschillen in de
orde van grootte van 50%. Het is op
zichzelf dus niet zo raar dat pensi–
oenverzekeraars daar rekening mee
houden. Het is duidelijk dat dit zich
vertaalt in de prijs voor arbeid van
vrouwen. Duidelijk is ook dat de prijs
die men voor arbeid moet betalen op
zichzelf relevant is voor de arbeids–
marktpositie van de betrokken groep.
Het kabinet zegt in de memorie van
toelichting dat daarbij een heleboel
factoren een rol spelen. Daarwil ik
wel mee instemmen, maar het is
duidelijk dat ook de prijs daarbij een
rol moet spelen.

Verschillende woordvoerders
hebben aangegeven dat zij zitten met
de vraag of wij dit zo moeten laten of
dat wij deze problematiek al met dit
wetsvoorstel de wereld uit moeten
helpen. De VVD-fractie heeft op dat
punt een aantal overwegingen en
heeft nog geen definitief standpunt
ingenomen. Die overwegingen
komen op het volgende neer. Naar
ons idee mag men het laten zoals het
nu is, als men zijn standpunt
uitsluitend baseert op de vraag waar
de vierde richtlijn toe dwingt. Ik
meen dat daarover in de Kamer geen

verschil van inzicht bestaat. Bij de
vraag of je het zo kunt laten op basis
van de inmiddels ontwikkelde
jurisprudentie rondom artikel 119
van het EG-verdrag, zetten wij wat
meer vraagtekens. Een volgende
overweging is dat deze problematiek
ook aan de orde moet komen als wij
later in de breedte met het kabinet
praten over de pensioenproblematiek
naar aanleiding van de adviesaanvra–
ge, waarover ik zojuist sprak. Een
overweging die ik wat minder
gelukkig vind, is dat de regering in de
memorie van toelichting twijfelt aan
de reële betekenls van het bedoelde
kostenverschil. Dat was de opvatting
van de vorige staatssecretaris, maar
is dat ook de opvatting van deze
staatssecretaris? De laatste overwe–
ging stemt mij nog minder gelukkig.
Die overweging is dat het kabinet,
gegeven de memorie van toelichting,
twijfelt aan de vraag of je als
wetgever iets moet regelen, aange–
zien de verantwoordelijkheden in dit
kader primair overgelaten zouden
moeten worden aan de sociale
partners.

Moeten wij die zaak nu zo laten of
moeten wij die zaak niet zo laten? Dat
is een vraag die in dit debat aan de
orde moet komen, niet in de laatste
plaats omdat wij in leder geval een
oordeel zullen moeten geven over
een ingediend amendement. Het
kostenverschil dat optreedt, is naar
de oordeel van de VVD-fractie wel
degelijk relevant voor de arbeids–
marktpositie. Ik zit alleen met de
vraag hoe je dat op een verstandige
manier zou kunnen oplossen.

De gedachte die ten grondslag ligt
aan een gelijk tarief voor mannen en
vrouwen, vindt de VVD-fractie
sympathiek. De vraag is alleen wat
de praktische consequenties zijn op
het moment dat dat wettelijk wordt
geregeld. Als je het op microniveau,
per regeling gaat regelen, dan word
je in ieder geval geconfronteerd met
het gegeven dat, als een werkgever
in een bepaald jaar meer vrouwen in
dienst heeft genomen, hij in het jaar
daarop wordt geconfronteerd met
een hogere gemiddelde pensioenpre–
mie. Dat zal dus nauwelijks leiden tot
een beleidsaanbeveling van de
directeur in de richting van zijn chef
personeelszaken om meer vrouwen
in dienst te nemen. Nu zou je dat
probleem kunnen ondervangen door
te zeggen: laten wij dan komen tot
een nationale sterftetabel en daar
een vereveningssysteem onder
hangen. Dat zou betekenen dat je

een overheveling krijgt van pensioen–
gelden van bednjven waar weinig
vrouwen in dienst zijn naar bedrijven
waar relatief veel vrouwen in dienst
zijn. Een bedrijf met weinig vrouwen
zou dan premie af moeten dragen
aan het vereveningsfonds en dat zou
dan bij wijze van subsidie naar de
andere bedrijven toe gaan. Wat kan
echter de overweging zijn van
werkgevers om het geld dat zij meer
zouden moeten betalen in het
vereveningsfonds te stoppen, als zij
op grond van Europese regelgeving
ook de mogelijkheid hebben om die
pensioenverzekering, veel goedko–
per, in het buitenland onderte
brengen? Dan zullen ongetwijfeld
degenen die tekort komen bij de
overheid aankloppen en zeggen:
jullie hebben het wettelijk zo
geregeld; welnu, wij komen te kort en
willen jullie dat maar bijpassen Dus
of je het nu op microniveau per
regeling regelt of dat je probeert tot
een landelijke, een macro-oplossing
te komen, je loopt aan tegen een
enorm aantal praktische problemen.
Naar het oordeel van mijn fractie op
het eerste gezicht regel je niet een
verbetering van de arbeidsmarktposi–
tie van vrouwen, maar verplaats je
eigenlijk gebakken lucht op grond
van een principe dat er op zichzelf
heel mooi uitziet. Ik vraag mij af of je
dat zou moeten doen, zeker gezien
de internationale dimensie van deze
problematiek en gezien de gevolgen
voor wat er in Nederland op pensi–
oengebied in de komende jaren zal
gebeuren.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Er is volgens mij een
misverstand over de mate waarin
vrouwen duurder zouden zijn als
binnen een pensioenregeling wordt
verevend. Dat is natuurlijk niet zo. Als
een bedrijf een bepaalde hoeveelheid
vrouwen en een bepaalde hoeveel–
heid mannen in dienst heeft, geeft
dat een kostenpost. De kosten blijven
natuurlijk exact gelijk als een en
ander wordt gemiddeld.

De heer Linschoten (VVD): Ja
precies.

Mevrouw Kalsbeek Jasperse
(PvdA): Dus het is niet zo dat dan
duidelijk zou zijn, zoals u zojuist in
het interruptiedebatje suggereerde,
dat vrouwen duurder zijn dan
mannen.

De heer Linschoten (VVD): U heeft
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gelijk als het gaat om het op
microniveau per regeling verevenen.
Alleen wordt daardoor het probleem
van het gemiddeld duurder zijn van
vrouwen niet opgelost. Het belang–
rijkste gegeven in deze discussie is
tot nu toe geweest dat de arbeids–
marktpositie van vrouwen nadelig
wordt beïnvloed doordat zij duurder
zijn dan mannen. Werkgevers zijn dus
meer geld kwijt. Mijn stelling komt
erop neer dat in beide gevallen, als je
middelt per regeling of als je de
situatie laat zoals zij is, het in dienst
nemen van meer vrouwen door
bedrijven een kostenprobleem met
zich brengt en dat dus met een
amendement op dit punt niet wordt
bewerkstelligd, dat het probleem van
een slechtere arbeidsmarktpositie
voor vrouwen wordt opgelost. Er
worden alleen meer problemen
veroorzaakt. Ik wijs op de problemen
in het kader van de pensioenproble–
matiek en in het kader van het hele
circuit van reserve-overdrachten. Ik
geloof dat je dan alleen maar
gebakken lucht verplaatst. De
regeling ziet er dan principieel wel
mooier uit, maar zij heeft praktisch,
ook voor vrouwen zelf, geen
betekenis. De arbeidsmarktpositie
van vrouwen verbetert niet en in de
pensioenafspraken komt ook geen
verbetering.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Ik denk dat wij toch één ding
recht moeten zetten. Over de
technische consequenties in alle
opzichten komen wij straks verder te
spreken.

De heer Linschoten (VVD): Daar
spreken wij nu over.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Nee, ik heb het nu over die
doorsneepremie. Daarover had u het
ook. Bij grotere pensioenfondsen en
bij grotere pensioenregelingen zullen
vrouwen, doordat wordt gemiddeld,
niet duurder zijn voor werkgevers dan
mannen. Alleen bij heel kleine
pensioenregelingen zal bij de
afrekening van de pensioengever
natuurlijk duidelijk blijven dat de
totale kostenpost, als er een grote
wisseling in het bestand is geweest,
hoger is. Als er meer vrouwen in
dienst zijn genomen, zijn alle
doorsneepremies namelijk iets
verhoogd. Maar bij de grote en
middelgrote pensioenfondsen heeft
die doorsneepremie wel degelijk
effect.

De heer Linschoten (VVD): Ik ben
bang dat u op dat punt verkeerd bent
voorgelicht. Ook voor de grotere
pensioenfondsen in Nederland, de
zelf risicodragende ondernemings–
pensioenfondsen, geldt dat men wel
degelijk rekening houdt met de
sterftetabellen van mannen en
vrouwen en de onderscheiden
uitgangspunten daarbij.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Dat heb ik ook niet ontkend.

De heer Linschoten (VVD): Goed,
maar dat gebeurt dus. Alleen
wanneer een pensioenfonds met
relatief veel vrouwen en heel weinig
mannen te maken heeft, kan men dat
probleem heel gemakkelijk opvangen.
Dan kan men tot een unisekspremie
komen. Dat is bij voorbeeld bij de
PGGM gebeurd. Daar loopt men veel
minder hard tegen deze problematiek
aan, maar het blijft een feit dat een
werkgever, of er nu bij een grote of
bij een kleine regelmg gemiddeld
wordt, in termen van pensioenlasten
duurder uit is naarmate er meer
vrouwen in dienst worden genomen.

Mevrouw Groenman (D66): Maar
dat is ook nu zo. Als een werkgever
daar rekening mee houdt, zou dat
heel directe discriminatie zijn, maar
de werkgever houdt er niet uitslui–
tend rekening mee.

De heer Linschoten (WD): Ik heb
er juist bezwaar tegen dat het nu zo
is en dat het zo blijft. Ik ben het met
u eens, het is nu zo en dat is heel
beroerd, want het is slecht voor de
arbeidsmarktpositie van vrouwen.
Maar na aanneming van uw amende–
ment blijft het zo en dat is ook
beroerd voor de arbeidsmarktpositie
van vrouwen. U heeft dus wezenlijk
geen verbetering aangebracht en dat
is de reden waarom ik het "verplaat–
sen van lucht" noem. Voorzitter! Ik
kom dan te spreken over een volgend
punt dat in dit kader aan de orde is,
namelijk wat de betrokkenheid van
de wetgever bij deze problematiek is.
Ik ben het met het kabinet eens dat
de positie hier een wat andere is dan
deze in het kader van de derde
richtlijn was. De kern van de
noodzakelijke wetgeving, noodzake–
lijk in de zin van de vierde richtlijn,
bestaat uit het formuleren van een
verbod tot direct en indirect onder–
scheid naar geslacht. Dit is artikel 5
van de betrokken richtlijnen.

Voorzitter! Wat het verbod tot

indirect onderscheid betreft, zegt de
memorie van toelichting dat moet
worden beseft dat de vraag of een
concrete bepaling met dit verbod in
strijd is ter beoordeling staat van de
rechter. Daarom behoeft de wetge–
ver, anders dan bij de derde richtlijn,
aldus de conclusie in de memorie van
toelichting, niet zelf te beoordelen
welke mogelyke bepalingen in strijd
zijn met het verbod, tenzij er
bepaalde constructies zijn die per
deifinitie in strijd moeten worden
geacht met het verbod op indirect
onderscheid. De vorige staatssecre–
taris was dan ook van oordeel,
gegeven deze mening in de memorie
van toelichting, dat er geen enkele
aanleiding was om op dit punt als
wetgever verder te gaan dan het
wetsontwerp doet. Is dit ook de
opvatting van de nieuwe staatssecre–
taris?

Voorzitter! De verschillende
constructies, waarbij mogelijk sprake
is van indirect onderscheid, bestaan
wel degelijk Zij zijn vanmorgen
allemaal aan de orde geweest: de
positie van deeltijdwerkers, de
problematiek van de AOW-franchise,
de pensioenbreukproblematiek, de
keuze voor een eindloonstelsel en de
flexwerkers. Ik zou liever willen
praten over flexibele arbeidskrach–
ten. Flexwerkers klinkt net zo
afgeraffeld en slecht als de rechtspo–
sitie van de betrokkenen in zijn
algemeenheid is. Wij hebben hier te
maken met constructies waarbij je,
als wetgever bij dit wetsontwerp, de
vraag moet beantwoorden of je van
mening bent dat er sprake is van
indirecte discriminatie.

Voorzitter! Mijn fractie zou op dit
moment zeker niet de stelling willen
betrekken, dat al de constructies die
ik zojuist noemde in strijd zijn met de
verbodsbepaling en dus leiden tot
indirecte discriminatie. Als wij bij
voorbeeld kijken naar de keuze voor
een eindloonstelsel, los van de vraag
of je hier een voor– of tegenstander
van bent, dan komen wij in ieder
geval tot de conclusie dat er
voldoende objectieve rechtvaardi–
gingsgronden voor zo'n keuze
aanwezig zijn om een vermoeden van
indirecte discriminatie te weerleg–
gen. Waar het om de positie van
deeltijdwerkers gaat, zijn wij hiervan
veel minder zeker. Mevrouw
Kalsbeek ging zelfs zo ver, te zeggen
dat het niet onlogisch was om hier de
stelling te betrekken dat wij als
wetgever tot de conclusie zouden
moeten komen dat het uitsluiten van
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deeltijdwerkers per definitie in strijd
was met de verbodsbepalingen.

Voorzitter! De opvatting van de
VVD-fractie komt heel dicht in de
buurt van deze interpretatie, maar
deze kan natuurlijk niet in zijn
algemeenheid worden aangehangen
Op het moment dat een werkgever
uitsluitend manlijk personeel heeft en
de deeltijdwerkers uitsluit, kan
niemand, op basis van de richtlijn,
van de wet en van artikel 119 van het
EG-verdrag, met recht zeggen dat hij
in strijd is met de internationale
regelgeving. Maar toch, er moet naar
het oordeel van de VVD-fractie ook
door het kabinet wel degelijk worden
gekeken naar deze constructies en
een oordeel worden gegeven over de
vraag of deze wel of niet indirect in
strijd zijn met de betrokken regelge–
ving. Ik zou graag willen dat de
staatssecretaris in haar antwoord op
deze problematiek inging. Ik wil de
staatssecretaris ook vragen om in
een wat bredere zin dan alleen die
van dit wetsontwerp en de vierde
richtlijn hierop in te gaan. Laat ik een
voorbeeld geven. Stel dat wij met
elkaar tot de conclusie moeten
komen dat het ongelijk behandeien
van deeltijdwerkers juridisch mag op
basis van de vierde richtlijn en niet in
strijd is met artikel 119 van het
EG-verdrag; dan nog vindt mijn
fractie dat de ongelijke behandeling
moet worden weggenomen. Niet
omdat wij daar door internationale
regelgeving toe worden gedwongen,
maar omdat wij denken dat het een
goed beleid is om deeltijdwerkers
qua rechtspositie gelijk te behande–
len met voltijdwerkers.

Voorzitter! Dan kom ik aan de
problematiek van de verhouding van
de EG-richtlijn tot andere internatio–
nale rechterlijke verplichtingen. Ik
praat met name over de relatie met
artikel 119 van het EG-verdrag en
met artikel 26 van het BuPo-verdrag,
zoals ik in het begin van mijn betoog
heb gezegd. Ik begin met de eerste
relatie: de vierde richtlijn en artikel
119 van het EG-verdrag. Het kabinet
komt niet verder dan het standpunt,
dat uiteindelijk het oordeel aan de
rechter is en dat er op dit moment
geen absolute duidelijkheid te
verkrijgen is op basis van de
jurisprudentie, die er gevormd is.

Voorzitter! Op zichzelf klopt dat,
maar het is wel een heel magere
positie van het kabinet. Dat vindt ook
de Raad van State. Het zou naar het
oordeel van de VVD-fractie veel
beter zijn, als de nieuwe staatssecre–

taris hierover wat klaardere wijn zou
schenken. Een standpunt in het kader
van deze relatie kan zijn — en naar
het oordeel van de fractie van de
VVD rnoet het dat ook zijn — dat, nu
de van kracht zijnde vierde richtlijn
een verbijzondering is van hetgeen is
neergelegd in artikel 119 van het
EG-verdrag met betrekking tot het
beoordelen van de juridische positie,
er dus moet worden gekeken naar de
vierde richtlijn. Volstaan met het
standpunt "datweten wij niet, dat
moet de rechter maar uitmaken",
laat veel te nadrukkelijk een oproep
in de richting van de rechter bestaan
in de zin van "zegt u het maar, dan
zullen wij wel zien waar wij uitko–
men". Dat lijkt mij voor de wetgever
geen goede positie. In feite geldt dat
zelfde voor de relatie met artikel 26
van het BuPo-verdrag.

Mijn fractie is van mening dat de
betekenis van artikel 26 van het
BuPo-verdrag in de richting van de
aanvullende sociale zekerheid niet
zover gaat dat dit artikel van het
BuPo-verdrag bij problemen met
betrekking tot de interpretatie een
leidraad kan aangeven. Wij zijn niet
van mening dat er sprake is van een
horizontale werking. Ik denk dat het
heel goed is dat de wetgever, de
staatssecretaris, als het initiatiefne–
mende deel van het wet geven heel
nadrukkelijk dit standpunt inneemt.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je
nooit je neus aan een rechterlijke
uitspraak kunt stoten. De fractie van
de VVD heeft echter zo langzamer–
hand de indruk dat de watervrees
voor die rechterlijke uitspraken het
kabinet zover in de schulp doet
terugkeren, dat het niet eens meer
mogelijk is om hier, als wij bezig zijn
met wetgeving, tot duidelijke posities
van de wetgever zelf te komen.

Ik maak nog een paar korte
opmerkingen over de brief die wij
hebben gekregen van de Emancipa–
tieraad. Mijn collega's hebben
hierover reeds gesproken. De
staatssecretaris krijgt volgende week
een advies. Dit advies handelt over
deze wet, maar ook over nog veel
meer. De fractie van de VVD ziet
graag een snelle reactie van de
staatssecretaris op het advies dat
haar volgende week wordt aangebo–
den. Ik wil hierbij met name aandacht
vragen voor het aspect dat ook door
andere collega's aan de orde is
gesteld, namelijk het gelijktrekken
van de pensioenleeftijd van mannen
en vrouwen en de consequenties
daarvan bij het herwaarderen van

pensioenrechten. Naar mijn stellige
overtuiging is het geen goede zaak
indien opgebouwde pensioenrechten
op grond van de gelijke behandeling
als sneeuw voor de zon verdwijnen.
Daarvoor moet een goede oplossing
zijn. Op welke manier kan dit
probleem volgens de staatssecretaris
het best worden aangepakt?

D
De heer Leerling (RPF): De fractie
van de RPF staat enigszins ambiva–
lent tegenover het aanhangig zijnde
kabinetsvoorstel om het Burgerlijk
Wetboek te wijzigen met het doel
een gelijke behandeling van mannen
en vrouwen te bewerkstelligen op het
terrein van de bovenwettelijke sociale
zekerheid.

Op het eerste gezicht kan het
voorstel de nodige logica en
rechtvaardigheidsgrond niet worden
ontzegd. Het gaat hierbij immers om
de vermoedelijk laatste dan wel
voorlaatste en afsluitende maatregel
in het kader van een gelijke behande–
ling van mannen en vrouwen bij het
verrichten van betaalde arbeid. De
RPF heeft zich nooit verzet tegen de
gelijke behandeling van mannen en
vrouwen in de zin van gelijke
beloning van mannen en vrouwen bij
gelijke prestaties. Dat moet immers
vanzelfsprekend zijn. Hoe langer je
erover nadenkt, des te merkwaardi–
ger is het dat het door de jaren heen
niet altijd zo is geweest. Terecht
worden en zijn op dit punt dan ook
verbeteringen aangebracht.

Als je in dit proces A zegt, ontkom
je er moeilijk aan ook B, C en zo
nodig D te zeggen. Als wij op die
manier redeneren, is het begrijpelijk
dat ook een gelijke behandeling
wordt voorgesteld op het terrein van
bovenwettelijke sociale zekerheid,
met name op het terrein van
pensioenrechten. Het is immers
iangzamerhand gemeengoed
geworden dat werknemers, mannen
en vrouwen, bij het verrichten van
betaald werk in loondienst in elk
geval na verloop van enige tijd
pensioenrechten opbouwen. Toch
heb ik mijn bedenkingen tegen het
onderhavige wetsvoorstel, dat een
weerslag is van de vierde richtlijn
met betrekking tot gelijke behande–
ling van mannen en vrouwen in het
arbeidsproces.

Ik wil die bedenking aan de hand
van een enkel aspect van dit
wetsvoorstel duidelijk maken.
Allereerst zeg ik iets over de
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Europese richtlijnen. Het regerings–
voornemen is de uitvoering van de
vierde richtlijn van de Europese
Gemeenschap met betrekking tot een
gelijke behandeling van mannen en
vrouwen. Met de eerste richtlijn
wordt beoogd
1. gelijke beloning van mannen en
vrouwen voor gelijkwaardige arbeid;
2. gelijke toegang tot beroepen,
beroepsopleidingen en arbeidsvoor–
waarden;
3. gelijke behandeling in sociale
zekerheid.

Nu komt er een vierde punt bij.
Naar ik heb begrepen is het in dit
kader het laatste: een sluitend geheel
van verbodsbepalingen voor wat
betreft onderscheid naar geslacht in
de relatie werkgever-werknemer. Ik
heb het ergens gelezen. Mijn fractie
heeft het echter niet zo op met de
Europese directieven die wij maar
hebben op te volgen. Wij krijgen dan
te maken met begrippen zoals
"opgelegde verplichting" of "de
richtlijn verbiedt" en intussen hebben
wij het maar te slikken. Europese
verdragsbepalingen gaan immers
boven onze eigen wetgeving. Als wij
ons er niet aan houden, dan worden
wij daartoe wel verplicht door het
Europese Hof, over aantasting van
soevereiniteit gesproken!

De nchtlijnen hebben als doel, de
vrouwenemancipatie, en dan met
name het verrichten van betaald
werk buitenshuis, te bevorderen. Als
wij in dit kader over vrouwen
spreken, wordt veelal de gehuwde
vrouw met kinderen bedoeld. Dat
blijkt ook uit de woorden in de
memorie van toelichting dat dit
voorstel wordt gezien als een nieuwe
stimulans voor vrouwen om te blijven
deelnemen aan het arbeidsproces.
Dat streven steunt de RPF in het
algemeen om uiteenlopende redenen
niet. Als wij met de inhoud van de
Europese richtlijnen een nobel doel
dienen, valt er niettemin met ons te
praten. De RPF had tegen de eerste
en de tweede richtlijn voor het
onderhavige beleidsterrein geen
onoverkomelijke bezwaren, maar bij
de derde richtlijn was dat anders. De
uitwerking van de derde richtlijn deed
te veel afbreuk aan het door ons
verdedigde kostwinnersbeginsel. De
vrouw heeft in een gezin doorgaans
de handen vol aan de zorgtaak, zodat
slechts één van de huwelijkspartners
in de gelegenheid kan zljn, een
voltijdse dagtaak buitenshuis te
verrichten.

De richtlijnen inzake gelijke

behandeling stoelen nadrukkelijk op
het streven naar emancipatie, in de
zin van economische onafhankelijk–
heid. De zorgplicht die de man bij het
sluiten van een huwelijk normaliter
op zich neemt, wordt daarmee
volstrekt onderuit gehaald. Bij gelijke
behandeling van mannen en vrouwen
voor het verrichten van gelijk werk
gaan onze gedachten voor alles uit
naar mannen en vrouwen die
kostwmner zijn en een zelfstandige
huishouding voeren, waarbij zij al dan
niet de zorgplicht hebben voor één of
meer personen die aan hun hoede
zijn toevertrouwd.

In de opvatting van de Europese
Commissie die de desbetreffende
richtlijnen opstelde, speelt dit facet
geen enkele rol meer. Er wordt
uitgegaan van het individualiserings–
principe, dat door mevrouw Brouwer
zoëven onomwonden werd onder–
streept. De RPF-fractie wijst dit
individualiseringsprincipe met kracht
van de hand. De uitwerking van dat
principe leidt op termijn tot ontwrich–
ting van de samenleving en het
afnemen van de betrokkenheid op
elkaar. Mooie praatjes over verant–
woordelijke samenleving enzovoort
hebben dan weinig effect. De
sussende woorden van de regering in
de memorie van antwoord in reactie
op de inbreng van de SGP-fractie
overtuigen ons dan ook bepaald niet.

Gelijke behandeling leidt tot
ongelijke behandeling. Het in sterke
mate bevorderen van de participatie
van vrouwen op de arbeidsmarkt
wordt verdedigd op grond van het
gelijkheidsprincipe, maar leidt tot een
ongelijke positie en daarmee
indirecte discriminatie van de
gehuwde vrouw die het uitoefenen
van haar zorgtaak verkiest boven het
werk buitenshuis. Dat effect wordt
versterkt door het regeringsbeleid
voor belastingheffing en sociale
voorzieningen. De tweeverdieners
worden bevoordeeld boven het
huishouden met een alleenverdiener.
Onderkent het kabinet dat met de
uitwerking van het principe van
gelijke behandeling de positie van de
in het huishouden werkende moeder,
of in een enkel geval de vader,
ongelijk wordt? Moet dat voor lief
worden genomen?

Ik dring er bij de staatssecretaris
op aan, voor zover mogelijk bij te
dragen aan het invoeren van een of
andere vorm van splitsingsstelsel in
de loon– en inkomstenbelasting. Ziet
zij daarvan de redelijkheid in en wil zij
zich daarvoor zowel nationaal als

internationaal sterk maken? Een
andere optie zou zijn, een soortgelijke
constructie te bedenken als bij de
zelfstandigen ofwel de meewerkende
vrouw in het eigen gezin. Hoe
reageert de staatssecretaris daarop?

De pensioenbreuk is vanmorgen
ook al door anderen genoemd. Deze
zaak verdient aller aandacht, eerder
dan het goed in de markt liggende
emancipatiestreven om de gehuwde
vrouw een even groot pensioenrecht
toe te kennen als de werkende man
die alleenverdiener is. Deelt de
staatssecretaris mijn opvatting dat
zich op het vlak van de pensioen–
breuk heel wat meer pijn voordoet
dan bij de gehuwde vrouw die naast
haar man een volwaardig pensioen–
recht moet krijgen? Ik heb grote
moeite met deze scheve verhoudin–
gen en vraag de staatssecretaris of
zij in deze kabinetspenode kans ziet,
de pijn van de pensioenbreuken
verder te verkleinen of zelfs weg te
nemen. Komt voor deze problematiek
overigens ooit een Europese richtlijn?

Wat is nu de materiële betekenis
van het voorliggende voorstel? Doen
zich op het terrein van de pensioen–
voorzieningen naast de verschillende
toe– en uittredingsleeftijden en de
problematiek van de deeltijd echt
discriminatoire situaties voor? De
lagere pensioenleeftijd was toch juist
bedoeld ter bescherming van de
vrouw?

De verschillen in nabestaanden–
pensioenen vallen niet onder deze
wijzigingsvoorstellen. Er is, als ik het
goed heb begrepen, ook een
EG-richtlijn voor deze problematiek in
de maak. Op welke termijn zal zij
gereedkomen en kan in grote lijnen al
iets over de inhoud van die richtlijn
worden gezegd?

Mijnheer de voorzitter! Er is
inmiddels een aantal amendementen
ingediend. Voorshands ben ik van
mening, dat het overgrote deel van
die amendementen mijn steun niet
zal krijgen. Met name het amende–
ment onder stuk nr. 9 houdt onvol–
doende rekening met de moeilijkhe–
den, ook financieel gezien, die
gepaard gaan met de introductie van
gelijke behandeling van de nagelaten
betrekkingen.

Het amendement van mevrouw
Soutendijk op stuk nr. 15 komt mij
sympathiek voor. Het gaat om de
verlenging van de overgangstermijn.
Ik wacht naast de verdediging, die wij
zoëven van de indieners hebben
gehoord, ook de reactie van de
staatssecretaris af.
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Rest voor mij de vraag, wat ik met
het wetsvoorstel aan moet. Wij
hebben met het aanvaarden van de
eerste en tweede richtlijn inzake
gelijke behandeling van mannen en
vrouwen in het arbeidsproces A en B
gezegd Ook C is een gepasseerd
station. D moet dan logischerwijze
volgen, zou men zo zeggen. Op
zichzelf is het rechtvaardig, dat
ongeacht de sekse, tegenover het
betalen van pensioenpremie een
prestatie staat in de vorm van een
pensioenuitkering. Materieel gezien,
ben ik bereid het voorstel te steunen,
maar de dieper liggende drijfveren
achter het voorstel blijf ik met kracht
bestrijden, zeker zolang de regering
in ons eigen land en de Europese
Commissie in breder verband
ernaartoe werken, dat het gezinsle–
ven en de daaraan verwante waarden
met betrekking tot de onderlinge
zorgplicht worden uitgehold. Het is
de hoogste tijd, dat de regering meer
recht doet aan de positie van de
vrouw en moeder die zich met volle
overtuiging inzet met al haar gaven
en talenten voor de opvoeding en
verzorging van de aan haartoever–
trouwde kinderen. Voorshands wacht
ik het verdere verloop van het debat
af, alvorens ik tot mijn eindconclusie
kom.

De algemene beraadslaging wordt
geschorst.

De vergadering wordt van 13.15 uur
tot 14.00 uur geschorst.

Voorzitter: Deetman

D

De voorzitter: Ingekomen is een
bericht van het overlijden van
oud-minister Trip. Namens de Kamer
heb ik een bericht van rouwbeklag
gezonden.

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter: Ik stel voor, de korte
heropening van de beraadslagmg
over de begrotingen van Buitenland–
se Zaken en Ontwikkelingssamen–
werking te doen plaatsvinden op
woensdag 7 februari, direct na de
middagpauze.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:

- het wetsvoorstel Wijziging
van de gemeentewet, de Wet op
de motorrijtuigenbelasting 1966,
de Wet op de rechterlijke
organisatie en de Wet gemeen–
schappelijke regelingen inzake
parkeerbelastingen (19405) .

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D

De heer Hermans (WD): Mijnheer
de voorzitter! Het is op een week na
vier jaar geleden dat het onderhavige
wetsvoorstel bij de Tweede Kamer
werd ingediend. Dit voorstel moet de
voorwaarden creëren voor een
parkeerbelasting. Wie toen vermoed–
de dat deze parkeerbelasting de
gemoederen dusdanig bezig zou
houden dat het bijna vier jaar zou
duren vooraleer de Kamer er
uitemdelijk het groene licht voor kan
geven, zou toen ongeloofwaardig zijn
aangekeken. Reeds in 1984 maakte
de toenmalige regering bekend dat
zij voornemens was, de fiscale
behandeling van de parkeerovertre–
dingen mogelijkte maken. In mei van
datzelfde jaar stak de Hoge Raad
daar echter een stokje voor met zijn
uitspraak dat gebruikersretributies, in
casu het havengeld, zich dienen te
richten naar het gebruik dat van de
desbetreffende gemeentebezittingen
wordt gemaakt. Daarmee blokkeerde
de Hoge Raad ogenschijnlijk de
mogelijkheid om zonder wetswijzi–
ging de parkeerbelasting te realise–
ren. Er werd daarom een wetsvoor–
stel ingediend en dankzij het feit dat
de Kamer positief staat ten opzichte
van realisatie van de parkeerbelas–
ting vindt er een voortvarende
schriftelijke behandeling plaats. Een
brief van de toenmalige staatssecre–
taris van Financiën, de heer Koning,
over de administratieve boetes en
het Europees verdrag inzake de
rechten van de mens leidt indirect tot
enige vertraging. De vraag doet zich
voor in hoeverre het risico bestaat
dat rechters de fiscale administratie–
ve boete in de parkeerbelasting gaan
beschouwen als een strafbepaling
waardoor strijdigheid ontstaat met
art. 6 van het Europees verdrag voor
de rechten van de mens. De VVD
fractie acht het terecht dat de
regering een aantal, overigens
plausibele suggesties van prof. Van
Dijk niet heeft overgenomen.
Immers, doel van dit wetsvoorstel is
een effectief parkeerbeleid mogelijk

te maken en bij voorbeeld de
toekenning van een opschortende
werking zou deze effectiviteit geweld
aan kunnen doen. Met de wijze
waarop in het wetsvoorstel de
mogelijke strijdigheid met het
Europees verdrag wordt opgevangen,
kan de VVD-fractie volledig instem–
men. Zij wil evenwel nog een aantal
aspecten van het voorstel aan een
nadere beschouwing onderwerpen.

In dat verband kom ik allereerst op
de wielklem. Alhoewel het zeker niet
in mijn bedoeling ligt om slapende
honden wakker te maken, zou ik de
bewindslieden toch voor iets willen
waarschuwen. Stel de volgende
casus voor. lemand parkeert om drie
uur zijn auto zonder de nodige
guldens in de parkeerautomaat te
gooien. Een half uur later wordt de
desbetreffende auto opgesierd met
de wielklem. Na teruggekomen te zijn
van zijn afspraak, constateert de
automobilist de wielklem en neemt
dan vervolgens ontspannen plaats in
een koffieshop aan de overkant van
de gracht waar hij zicht heeft op zijn
auto, wachtend op de dienst die de
wielklem moet aanbrengen en
verwijderen. Deze dienst werkt,
meestal, tussen negen uur 's
morgens en zes uur 's avonds en
komt dus tussen vijf en zes uur om
de wielklem te verwijderen. In de
tussentijd stelt zij de parkeerpolitie
op de hoogte. Voordat die is
gearriveerd om een proces-verbaal
op te maken, maakt de automobilist
zich uit de wielen Alle goedbedoelde
inspanningen ten spijt, het moge
duidelijk zijn dat zo een effectief
beleid ter zake van het parkeren
eigenlijk ver te zoeken is. Dat is nu
juist de essentie van dit wetsvoorstel:
een effectief beleid tegen foutpar–
keerders. Het moet uitgesloten zijn
dat parkeerboetes door bepaalde
omstandigheden niet worden
voldaan. Overigens moet ik aangeven
dat een dergelijke situatie zich,
althans voor zover ik weet, vooral in
Amsterdam voordoet, maar daar is
het parkeerprobleem dan ook
uitermate nijpend. Ik heb ook
begrepen, dat men inmiddels niet
meer om 18.00 uur de dienst sluit
maar om 19.00 uur. U zult echter
begrijpen, dat een aantal mensen
best bereid is, een uurtje langer in de
koffieshop te zitten, want dan kunnen
zij meteen ook nog een hapje eten.
Dat is toch niet de goede weg? Men
zal moeten proberen een beschik–
baarheid van 24 uur van die dienst te
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krijgen, want anders is de effectiviteit
van de wielklem ver te zoeken.

Een tweede aspect dat ik naar
voren wil brengen, betreft de
werkbelasting van het justitieel
apparaat, die ook van belang is voor
een aantal zaken dat op andere
terreinen speelt. Wanneer wij erin
kunnen slagen om via een andere
aanpak van het partkeerbeleid en de
parkeerboetes, het justitieel apparaat
te ontlasten, moeten wij dat niet
nalaten. Aanname van dit wetsvoor–
stel betekent, dat gemeenten in het
vervolg zorg zullen dragen voor het
volledige parkeerbeleid en dat zal
gevolgen hebben voor het justitiële
apparaat. Hoewel ik uit de schriftelij–
ke voorbereiding heb begrepen, dat
het nogal ingewikkeld is om aan te
geven welke capaciteit op het
ministerie en bij het justitiële
apparaat vrijkomt, wil ik de staatsse–
cretaris toch vragen of zij bij
benadering kan aangeven hoe het op
dit moment met de berekeningen
staat. Ik kan mij namelijk niet
voorstellen dat, gelet op de geweldi–
ge druk die er op het jusitiële
apparaat is, men daar niet een zekere
mate van inzicht in zou hebben zodat
men intern een andere prioriteiten–
stelling kan maken.

In de derde plaats wil ik de
bewindsvrouwe vragen, hoe het staat
met de fiscalisering van de parkeer–
gelden bij de administratiefrechtelijke
afdoening. In hoeverre delen de
bewindslieden met de leden van de
WD-fractie het standpunt dat dit in
de toekomst zal leiden tot een
mogelijke vermenging van admini–
stratief en fiscaal recht, waaruit
problemen kunnen voortkomen?

Mijn laatste vraag bij dit wetsvoor–
stel betreft het parkeren voor
belanghebbenden. De op handen
zijnde fiscalisering geldt hiervoor
niet. Hoewel ik mij realiseer, dat het
hier om een beperkt aantal gemeen–
ten gaat, wil ik de bewindslieden
vragen welke problemen zij hier
eventueel voorzien en hoe wij daarop
zouden kunnen reageren?

Mijnheer de voorzitter! Het moge
duidelijk zijn, dat mijn fractie positief
staat tegenover de invoerïng van een
parkeerbelasting. Wij vinden juist,
dat het parkeerbeleid vanaf dit
moment een zaak van de meest
belanghebbende gemeente zal zijn.
Wij betreuren het echter, dat de
procedure van dit wetsvoorstel zo
lang heeft geduurd. Met behulp van
een integraal parkeerbeleid, een
goede infrastructuur, effectief

parkeerbeleid en een effectief
handhavingsbeleid hebben de
gemeenten betere mogelijkheden en
instrumenten tot hun beschikking
voor het voeren van een goed
mobiliteitsbeleid, dan tot nu toe het
geval was. Daarvoor krijgt deze
staatssecretaris, die ook in de vorige
periode deze post bekleedde, alle lof.

Voorzitter! Aan het eind van mijn
betoog kom ik toch tot een heel
bijzondere afweging. Wij vragen ons
eigenlijk af of het wetsvoorstel dat
wij nu behandelen, wel helemaal
nodig is geweest Ik zie de staatsse–
cretaris al bedenkelijk kijken en dat
had ik ook verwacht. Ik zal trachten,
mijn stelling te verduidelijken. De
oorzaak van dit wetsvoorstel is, de al
eerder door mij gememoreerde
uitspraak van de Hoge Raad in 1984.
De Hoge Raad heeft in die uitspraak
bepaald, dat schiktarieven, zoals in
de betreffende verordening haven–
gelden was verwoord, niet zijn
toegestaan. Wanneer het gaat om
parkeerbelasting en we bekijken de
matige winstbepaling in artikel 279
van de Gemeentewet in relatie tot
artikel 20 van de motorrijtuigenbelas–
ting, dan lijkt de stelling gerechtvaar–
digd dat schikbepalmgen bij de
partkeerbelasting wel degelijk zijn
toegestaan, immers, artikel 279 van
de Gemeentewet zegt, dat losse
verordeningen niet worden goedge–
keurd "indien de krachtens die
verordeningen geheven rechten
hoger zijn dan vereist wordt om een
matige winst aan de gemeente te
verzekeren". Uitzondering hierop
wordt echter gemaakt voor de
rechten die worden gegeven
krachtens artikel 20, tweede lid, van
de Wet op de motorrijtuigenbelas–
ting. Ik heb de memorie van ant–
woord van de toenmalige bewindslie–
den op de laatste wijziging van de
Wet op de motorrijtuigenbelasting
erbij gehaald. Als ik mij niet vergis,
was dat in 1984. Daarin wordt
nadrukkelijk aangegeven, dat de
vraag die ik zoëven op tafel legde
ook daarbij aan de orde is geweest.
Daarin staat: De voorstaande vraag
strekt kennelijk om te komen tot een
uitgebreidere heffingsmogelijkheid
dan thans volgens artikel 20 zou zijn
toegestaan. Blijkens het navolgende
deel van de memorie van antwoord
wil de regering wel ingaan op het
verlangen van de kamerleden om een
wijziging van artikel 20 mogelijk te
maken. Dan blijkt dat belemmeringen
welke de wetgeving thans nog tegen

het prijsmechanisch parkeren bevat
worden weggenomen of worden
verkleind."

Dit artikel noemt onder meer
heffingen terzake van het gebruik van
ingerichte parkeerterreinen en
weggedeelten binnen de bebouwde
kom, waarop parkeren krachtens een
gemeentelijke verordening is
toegestaan. Schriktarieven ten
aanzien van parkeergelden zijn
volgens deze artikelen - volgens
onze interpretatie - dan kennelijk
wel toegestaan. Als die interpretatie
juist is, vrees ik dat dit wetvoorstel
niet zo'n lange weg had behoeven te
gaan. Wij hadden veel sneller gereed
kunnen zijn wanneer wij met name
hadden gekeken naar artikel 20 lid 2
van de Wet op de motorrijtuigenbe–
lasting. Ik ben benieuwd wat de
staatssecretaris daaroverte melden
heeft. Misschien is onze interpretatie
daarvan wel onjuist. Dan verneem ik
dat graag.

Blijft over het gegeven, voorzitter,
dat vele gemeenten zitten te
springen om de parkeerbelasting.
Hierbij wil ik dan echter tevens die
gemeenten oproepen om ook
daadwerkelijk een effectief parkeer–
beleid te voeren. Dat betekent niet
alleen een goed controlebeleid maar
een integraal parkeerbeleid. De
infrastructuur dient ook ingericht te
worden op de parkeerbehoeften. Wij
hebben er alle vertrouwen in dat de
gemeenten in dit beleid zullen
slagen. Laten wij zo snel mogelijk
overgaan tot aanvaarding van dit
wetsvoorstel, want vier jaar is lang
genoeg.

D

De heer Krajenbrink (CDA):
Mijnheer de voorzitter! Het wetsvoor–
stel dat wij vandaag behandelen kent
relatief gezien een lange voorge–
schiedenis, immers, reeds in februari
1986 is het ontwerp ingediend dat
bedoelt te komen tot de fiscalisering
van de parkeerboetes, zoals het wel
eens kortweg wordt genoemd. De
doelstelling van de voorstellen was
en is zonder meer sympathiek te
noemen, namelijk het verschaffen
van instrumenten aan de gemeenten
om te komen tot een beter geregu–
leerd parkeerbeleid. Sterker, een
goede bereikbaarheid van en
doorstroming in onze binnensteden is
op tal van gronden noodzakelijk.
Daarom is in de huidige situatie een
aanscherping van het parkeerbeleid
inderdaad zeer gewenst. Goed
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De heer Krajenbrink (CDA)

overleg tussen het Rijk, de Vereni–
ging van Nederlandse gemeenten en
de grote steden heeft met recht tot
de conclusie geleid dat er op dit
terrein nieuwe stappen moeten
worden gezet.

Dat het toch nog geruime tijd heeft
geduurd alvorens in dit huis tot een
plenaire behandeling kon worden
gekomen, vindt ongetwijfeld zijn
oorzaak in het feit dat de Kamer,
zowel in het voorlopig verslag als in
het eindverslag — de fractie van het
CDA heeft daaraan volop meegedaan
— nogal wat principiële en prakti–
sche zwarigheden heeft opgeworpen
tegen de wijze waarop de regering de
op zichzelf sympathieke en gewenste
doelstellingen wilde realiseren. Men
mag zeggen dat Kamer en kabinet in
het schriftelijk voortraject intensief
gemeen overleg hebben gevoerd en,
voorzitter, niet zonder resultaat.

Het mag dan de nodige tijd hebben
gekost, er zijn resultaten geboekt! Ik
meen te mogen stellen dat de
regering haar belangrijkste wending
heeft gemaakt naar aanleiding van de
door ons aan de orde gestelde
problematiek inzake mogelijke
strijdigheid van dit wetsvoorstel met
artikel 6 van het Europese verdrag
voor de rechten van de mens. Wij
achten het wijs dat de regering zich
diepgaand op deze problematiek
heeft bezonnen en vervolgens de
nodige beleidsconclusies heeft
getrokken. Mogen wij aannemen dat

het terzake met de VNG gevoerde
overleg over deze wijziging ook heeft
geleid tot een gemeenschappelijk
standpunt op hoofdlijnen?

Voorzitter! Het resultaat is nu een
zeer sterk aangepast wetsvoorstel.
Weliswaar is de ifiscaliseringsge–
dachte gehandhaafd: strafbaar feit
wordt belastbaar feit. Wanneer de
gemeente kiest voor dit systeem van
fiscale afdoening — let wel: zij is
daartoe niet verplicht — dan heeft zij
de mogelijkheid om via de nahef–
fingsaanslag de niet betaalde
parkeergelden respectievelijk
belasting en de daarmee samenhan–
gende relevante kosten aan de
wanbetaler respectievelijk de
belastingplichtige in rekening te
brengen. De oorspronkelijke gedach–
te om daarbij een boete op te leggen
respectievelijk een schriktarief toe te
passen, is thans verlaten. Aanvanke–
lijkwas dit het belangrijkste instru–
mentarium. In de plaats hiervan
wordt voorgesteld, de gemeenten de
mogelijkheid te bieden om het
instrument van de wielklem te
hanteren. Wanneer de parkeermeter
in het rood staat, kan in principe de
wielklem worden aangelegd om er
aldus vrijwel zeker van te zijn dat de
parkeergelden en de bijkomende
kosten zullen worden betaald.

Voorzitter! De CDA-fractie kan zich
in belangrijke mate vinden in het
wetsvoorstel zoals dat thans luidt.
Zoals gezegd, is de doelstelling ons

zeer sympathiek. Ook met betrekking
tot het thans aangereikte beleidsin–
strumentarium oordelen wij in
hoofdlijn positief nu de regering op
belangrijke punten aan onze bezwa–
ren tegemoet is gekomen. Over een
aantal punten wil ik nog vragen
stellen en opmerkingen maken.

Wat de min of meer principiële
kwestie betreft, namelijk de keus van
een fiscaal instrument voor het
aanpakken van een bestuurlijk
probleem, wil de CDA-fractie zich
iaten overtuigen door de argumenta–
tie van de regering. Daarbij speelt
een grote rol, dat een voornaam
bezwaar, de mogelijke strijdigheid
met artikel 6 van het Europees
verdrag, thans weggenomen lijkt. De
regering heeft een– en andermaal
met nadruk gezegd, dat elke
mogelijke relatie met strafsancties is
uitgesloten. Is de gedachte van
naheffing met kostenverhaal,
eventueel gekoppeld aan de moge–
lijkheid van de wielklem, geen
strafsanctie, zo niet formeel dan ten
minste materieel? Voorzitter! Met de
Raad van State willen wij deze vraag
ontkennend beantwoorden. Stellig
zullen sommige wanbetalers
respectievelijk belastigschuldigen
een en ander als een strafmaatregel
ervaren, maar voor het karakter van
de maatregel kan dat niet bepalend
zijn.

De wielklem brengt letterlijk en
figuurlijk de klem aan. De bewindslie–
den herinneren zich wellicht de door
de CDA-fractie in het voorlopig en
eindverslag uitgesproken twijfel over
de effectiviteit van de naheffing als
middel om de belastingplichtige ook
inderdaad tot betaling te bewegen.
Zal het voor de niet-betaler veel
uitmaken of hij een bekeuring van de
politie krijgt dan wel een aanslag van
de gemeente? Ik ken nogal wat
gemeenten waar het de mensen
worst zal wezen. Of verwacht de
regering dat het gemeentelijk
apparaat aanzienlijk effectiever zal
werken dan het justitiële? Wij houden
onze twijfels.

Voorzitter! De effectiviteit zal
vooral moeten worden gezocht en
gevonden in de mogelijkheid van de
wielklem. Als men niet meer kan
rijden, is men wel genoodzaakt te
betalen. Dat werkt ongetwijfeld. De
Amsterdamse ervaringen zijn
kennelijk positief. Toch vraag ik de
regering hierover iets meer te
zeggen. Veel heb ik daarover van
regeringszijde namelijk nog niet
vernomen.
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Voorzitter! Toch nog een vraagje:
wil de regering iets meer zeggen
over de rechtsgrond van de inschake–
ling van een dergelijk zwaar middel
als de wielklem? Dit middel kan in de
fiscale praktijk tamelijk uniek worden
genoemd. De relatie tussen wielklem
en parkeerbelasting is zeker te
leggen, maar waarom kan dit
instrument in dit geval naar het
oordeel van de regering wel worden
gebruikt en waarom niet, of mis–
schien ook juist wel, in andere
gevallen? Er zijn meer gevallen te
verzinnen waarin zekerheid van
betaling van verschuldigde bedragen
plezierig zou zijn, zeker ook voor de
overheid.

Bij dan wel krachtens de gemeen–
telijke belastingverordening worden
terreinen of weggedeelten aangege–
ven waar de wielklem toegepast kan
worden. Dit staat in artikel 283b, lid
2. De wielklem wordt nadrukkelijk
aangeduid als "geen middel tot
dwanginvordering, maar tot zeker–
heid voor betaling van de naheffings–
toeslag, inclusief de daaraan
verbonden kosten". Dat betekent ons
inziens dat de wielklem alleen
toegepast kan worden in gebieden
waar parkeerbelasting moet worden
betaald conform artikel 276a. Is die
opvatting juist? Wanneer en waar
mag het "wegsleep"-instrument nog
worden gehanteerd? Bovendien rijst
hier de vraag of de aldus door de
regering zelf genoemde bezwaren,
genoemd op bladzijde 6 en 7 van de
memorie van toelichting, inzake het
"ongewenst" vluchtgedrag van het
fiscale naar het strafrechtelijke
gebied, nu niet zullen ontstaan. Die
bezwaren stammen echter uit de tijd
dat de regermg nog niet dacht aan
de wielklem. Voorzitter! De parkeer–
ders zullen de plaatsen opzoeken
waar ze het wielklemrisico kunnen
ontlopen. Hoe oordelen de bewinds–
lieden daar nu over? De CDA-fractie
houdt de nodige zorgen over de
vraag of de voorgenomen maatregel
wel te handhaven is. Daarbij speelt
uiteraard de relatief ingewlkkelde
parkeerwetgeving een rol. Ook dit
wetsontwerp is, zeker na deze nota
van wijziging, geen bijdrage aan het
streven naar deregulering. De Raad
van State betreurt de ingewikkelde
wetstekst en bepleit vereenvoudi–
ging. Dat kan niet, zegt de regering,
het is een ingewikkelde materie die
een zeer zorgvuldige wetstekst
vereist. Wij constateren voorts dat er
tussen de gemeenten verschillende
parkeerregimes zullen bestaan. Er

zullen ook binnen dezelfde gemeen–
ten verschillende regimes bestaan.
Kan de burger door de bomen het
bos nog zien? Met recht zegt de
regering in de toelichting op vragen
onzerzijds dat goede voorlichting aan
de burger noodzakelijk zal zijn. Wij
gaan ervan uit dat met name de
gemeenten zich terdege van deze
taak zullen moeten kwijten. Terecht
wordt in dit wetsontwerp geen
verplichting aan de gemeenten
opgelegd om voor het omschreven
beleidsinstrumentarium te kiezen.
Hen wordt slechts de mogelijkheid
geboden, dat te doen. Of het
gebeurt, is terecht een afweging op
lokaal niveau. Gedecentraliseerde
besluitvorming dus! Niettemin is een
zekere uniformering en afstemming
stellig gewenst. Wanneer is de
algemene maatregel van bestuur te
verwachten, die beoogt een aantal
algemene regels voor de uitvoering
vast te leggen waaraan gemeenten
zich zullen moeten houden? Hoever
is men gevorderd met de model-aan–
passing van de gemeentelijke
belastingverordening?

Nog enkele vragen van een
relatieve leek, over betaald parkeren.
Voorzitter! Wat is de reactie als het
weer eens gaat om een van de vele
defecte parkeermeters? Hoe denkt
men de naheffingsaanslagen — maar
dan uiteraard zonder wielklem — van
de buitenlandse tourist te innen? Dat
is nu al een karwei. Ik ben nieuwsgie–
rig hoe dat in de toekomst zal gaan.
Is een vlotte verwijdering van de
wielklem na het voldoen van de
naheffingsaanslag verzekerd, of moet
men nog uren wachten op allerlei
administratieve rompslomp?

Voorzitter! Reeds in de memorie
van toelichting wordt als een niet
onbelangrijk neveneffect van deze
maatregelen aangeduid dat de
opbrengst van de belastingen nu in
de gemeentekas zal vloeien. De
huidige parkeerboetes belanden in
de rijkskas. In de toekomst zal dit dus
veranderen. In de memorie van
toelichting wordt gezegd dat het een
van de redenen is waarom men in
gemeentelijke kring met het voorstel
tot fiscalisering is gekomen. Wij
zullen nu niet meer twisten over de
vraag, hoe belangrijk dit motief nu
precies was en is. Het is een feit dat
de gemeenten er ook financieel beter
van hopen te worden. Dat is geen
onoorbaar doel, al moeten uiteraard
zoals collega Schutte opmerkte,
situaties worden voorkomen dat
gemeenten er belang bij krijgen een

naheffingsaanslag te kunnen
opleggen. Overigens achten wij het
verstandig van de regering om, na
herhaald aandringen van de CDA–
fractie, af te zien van een mogelijke
korting op het Gemeentefonds. In
opzet is de voorgestelde regeling
voor de gemeenten budgettair
neutraal. Laat ons voorshands het
aangekondigde nadere onderzoek
naar de budgettaire effecten voor het
Rijk en de gemeenten afwachten.

Voorzitter! Belastingplichtigen
kunnen eventueel in beroep gaan bij
de belastingkamer van het gerechts–
hof. Enige toename van de werklast
aldaar moet zeker worden verwacht.
Dat meldt nu ook de regering in de
toelichting. In de memorie van
antwoord stelde de regering dat
verzwaring van de werkdruk bij de
belastingkamers beperkt zal zijn — ik
citeer — "als gevolg van de zo
eenvoudige opzet van de regeling".
Zoals gezegd en ook toegegeven,
hebben wij nu een nogal complexe
wettekst. Laten wij op voorhand niet
te optimistisch zijn inzake de stijging
van de werkdruk. Ik deel de zorgen
die collega Hermans heeft geuit.
Inderdaad geldt ook dat er bij de
kantonrechter, politie en justitie geen
verlichting van de werkdruk zal
komen. Wij neigen ertoe, voorshands
de evaluatie ook in dezen af te
wachten. Bijzondere maatregelen
lijken thans te vroeg.

Voorzitter! Alles afwegende,
concludeert de CDA-fractie: wij
moesten het maar proberen. De
problematiek vraagt om dringende
maatregelen. Simpele oplossingen
zijn niet voorhanden. Het voorstel
biedt onmiskenbaar enig perspectief
en — niet geheel over het hoofd te
zien — de parkeerder die keurig zijn
parkeermeter vult, zal niets van dit
wetsontwerp merken.

D
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Bijna vier jaar na indiening
van het wetsvoorstel komt vandaag
een voorstel in behandeling, waarvan
de totstandkoming vanaf het begin
als urgent werd bestempeld. De
lange duur van de behandeling vormt
geen bewijs dat de materie ondertus–
sen minder dringend is geworden,
maar wel dat de oplossing die lange
tijd is voorgestaan, heel wat proble–
matischer was dan de regering zich
aanvankelijk realiseerde. Ook mijn
bijdrage aan de schriftelijke voorbe–
reiding getuigt van hetzelfde
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spanningsveld. Ik ben dan ook blij dat
in het voorstel, zoals het er nu uitziet,
een aantal knelpunten is verwijderd
en dat daarin bovendien tevens een
regeling wordt voorgesteld voor het
gebruik van de wielklem. Daardoor is
het voorstel een stuk evenwichtiger
geworden.

De centrale vraag is natuurlijk wat
wij in de praktijk van deze wet mogen
verwachten. De parkeerproblemen,
vooral in de steden, zijn nijpend en
minder dan ooit is het mogelijk en
verantwoord, hieraan vooral tege–
moet te komen door het aanleggen
van steeds meer parkeergelegenhe–
den. Via een goede parkeerregulering
zal niet alleen het gebruik van de
aanwezige parkeergelegenheden
moeten worden geregeld, maar ook
een bijdrage moeten worden
geleverd aan terugdringing van het
autogebruik. Vooral het woon-werk–
verkeer per auto zal drastisch moeten
verminderen. Daaraan zal dit
wetsvoorstel geen grote bijdrage
kunnen leveren, omdat het zich
primair richt op het reguleren van het
kort parkeren. Het voegt ook geen
instrument ter regulering toe, maar
beoogt de bestaande instrumenten
van betaald parkeren effectiever te
maken.

Dat neemt niet weg dat de
bedoeling van het voorstel een goede
is. Recentelijk hebben wij een officier
van justitie nog weer horen verklaren
dat de politie toch vooral erg
terughoudend moet zijn in het
verbaliseren van foutparkeerders,
omdat justitie anders niet bij machte
is de stroom processen-verbaal te
verwerken. Het is dus duidelijk dat
met een goede parkeerregulering ook
de geloofwaardigheid van het
overheidsoptreden is gediend.

Het oorspronkelijke wetsvoorstel
wilde de weg inslaan van fiscalisering
van parkeerboetes. Door middel van
een schriktarief zouden parkeerders
weerhouden moeten worden van het
parkeren zonder of tegen te geringe
betaling. Tegen dit voorstel zijn heel
wat principiële bedenkingen inge–
bracht. Met name in de memorie van
antwoord heeft de regering zich sterk
gemaakt om deze kritiek te ontzenu–
wen. Er bleven echter ernstige
twijfels of dit de juiste weg was.
Mijnerzijds bleef met name de vraag
overeind of het juist zou zijn, het
belastinginstrument in te zetten om
het strafwaardige karakter van een
parkeerovertreding als het ware af te
kopen. Ik behoef deze hele discussie
nu niet meer op te halen. Zij is

inmiddels achterhaald. Ik wil echter
wel vaststellen dat de antwoorden
van de regering op dit punt nog niet
alle vragen hadden weggenomen.

Uiteindelijk is het een ander aspect
van deze discussie geworden dat de
regering een andere weg deed
inslaan, namelijk de vraag of een
schriktarief wel in overeenstemming
is met artikel 6 van het Europees
verdrag inzake de rechten van de
mens. Ook deze vraag is in feite niet
echt beantwoord. Inmiddels was
echter wel duidelijk geworden dat het
doorzetten van het wetsvoorstel
risico's opleverde, terwijl aanpassing
het beoogde effect van de wet sterk
zou verminderen. Daarom is nu de
weg van de boete voor de foutpar–
keerder vervangen door de weg van
het kostenverhaal. Dat is een veel
logischer oplossing die blijft binnen
het systeem van parkeerheffingen.
Wel zou de formele vraag gesteld
kunnen worden of het nog wel voor
de hand ligt om in dit verband te
spreken over een wetsvoorstel tot
fiscalisering van parkeerheffingen.
Misschien kan de staatssecretaris in
het kort een karakterisering geven
van de heffingen in het wetsvoorstel
vergeleken met de bestaande
situatie.

Het is dus een logischer regelmg
Ook deze regeling zal echter getoetst
moeten worden op haar effectiviteit.
Een aantal vragen dat gesteld kon
worden over het oorspronkelijke
voorstel, is ook nu nog relevant. Ik
denk aan de mogelijkheid van
afwenteling van de kosten ingeval
men in het belang van de werkgever
parkeerregels niet naleeft. Weliswaar
wordt degene die de auto heeft
geparkeerd, in eerste instantie met
de kosten geconfronteerd, maar niets
verzet zich tegen een onderlinge
verrekening tussen werkgever en
werknemer. Omdat de kostentoerke–
ning op objectieve wijze moet
plaatsvmden, zal ook geen rekening
gehouden kunnen worden met zaken
als opzet of kwaadwilligheid.
Daardoor blijft het gevaar bestaan
dat bepaalde personen de kosten
gewoon incalculeren in hun parkeer–
gedrag.

Hiermee samen hangt de vraag
hoe hoog de rekening in de parktijk
zal zijn, als men fout parkeert. In de
meeste gevallen zal dit vooral
afhankelijk zijn van de kosten die in
rekening worden gebracht in geval
van naheffing. De naheffing als
zodanig zal immers, naar ik aanneem,
in de meeste gevallen een relatief

gering bedrag zijn, gelijk aan het
bedrag dat normaliter verschuldigd
zou zijn. Wil het systeem van heffing
met kostentoerekening effectief zijn,
dan zal dit toch ook moeten werken
als ware het een schriktarief. Met
andere woorden, het instrument mag
in het wetsvoorstel wel zijn veran–
derd, het doel is gelijk gebleven.
Daarom zal de rekening die bij
overtreding dreigt niet lager mogen
uitvallen. Kan hiervan al enige
indicatie worden gegeven?

Een belangrijke verbetering weike
in het wetsvoorstel is aangebracht
betreft de positie van de verhuurders
van auto's. Het was moeilijk te
verteren dat zij, die hun beroep
maken van de verhuur van auto's, het
risico zouden lopen, steeds te
moeten opdraaien voor de kosten
van parkeerovertredingen van hun
cliënten, die de auto inmiddels al
lang weer hebben ingeleverd. De
regeling die nu wordt voorgesteld,
waarbij de verhuurder door overleg–
ging van een huurovereenkomst de
verantwoordelijkheid kan leggen
waar deze behoort, is een veel
betere.

De problemen met buitenlandse
bestuurders worden door het
wetsvoorstel in de gewijzigde versie
niet opgelost. Alleen het gebruik van
de wielklem is een effectief middel
om deze categorie tot betaling te
brengen, maar het zou onjuist zijn om
dit instrument in het bijzonder tegen
hen in te zetten. Hoe is de stand van
zaken op dit moment wat betreft de
internationale samenwerking bij de
invordering van boetes? Het is
immers eveneens onverteerbaar, als
tegen Nederlandse ingezetenen
effectief wordt opgetreden, terwijl
onze buitenlandse gasten de regels
van de wet straffeloos aan hun laars
zouden kunnen blijven lappen.

Een belangrijk winstpunt in het
gewijzigde voorstel is dat nu wordt
voorgesteld om de wielklem een
wettelijke basis te geven. Het gaat
hier om een effectief instrument in
het kader van de parkeerregulering.
Of mag ik dit zo niet zeggen? Die
vraag rees bij mij toen ik de tekst van
artikel 283b en de toelichting daarop
las. In het eerste lid staat namelijk,
dat burgemeester en wethouders
bevoegd zijn, een mechanisch
hulpmiddei te doen aanbrengen "tot
zekerheid van de betaling van de
naheffingsaanslag". In aansluiting
daarop staat in de toelichting, dat op
het lokale niveau wordt beslist "of,
en zo ja waar het belang van het
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invorderen van de gelden voor het
betaalde parkeren de inzet van het
bijzondere middel van de wielklem
rechtvaardigt".

Moet ik hieruit afleiden, dat de
wielklem niet zozeer een instrument
is voor de wethouder van Verkeer,
maar meer voor de wethouder van
Financiën? Is het niet zo, dat het
belang van het invorderen van gelden
niet afhankelijk is van tijd of plaats en
dat zo bezien toepassing van de
wielklem altijd gerechtvaardigd zou
zijn? Moet de wielklem juist niet
worden gezien als een instrument ter
verzekering van de effectiviteit van
der parkeerregulering, vooral daar en
wanneer de parkeerproblemen het
grootst zijn?

Over hetzelfde onderwerp heb ik
nog een redactionele vraag. Artikel
283b hanteert het begrip "mecha–
nisch hulpmiddel", volgens de
toelichting teneinde mogelijk te
maken dat in de toekomst ook
andere apparaten, waarmee het
rijden met een voertuig kan worden
belet, kunnen worden gehanteerd.
Dit getuigt van een vooruitziende
blik. Maar is het dan wel juist,
hieraan toe te voegen: hierna te
noemen "wielklem"? Laat zo'n
wettekst wel toe, dat later een
mechanisch hulpmiddel wordt
gehanteerd, dat alles kan zijn, maar
beslist geen wielklem is?

Het zal duidelijk zijn, dat ik graag
zou zien dat dit wetsvoorstel alsnog
spoedig zou worden toegevoegd aan
de instrumenten ter regulering van
het parkeren. Maar er liggen nog de
nodige vragen ter beantwoording,
voordat ik kan beoordelen of het echt
om een voorstel gaat dat zoden aan
de dijk zal zetten.

D
Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Mijnheer de voorzitter! Eindelijk is het
dan zover. Voor de gemeentebestu–
ren is dit een heel belangrijk moment,
want nu is de openbare behandeling
van de fiscalisering van de parkeer–
boetes in deze Kamer aan de orde.
De parkeerproblematiek, met name
in de grote steden, maar ook in
andere steden, vraagt om doeltref–
fender middelen ter handhaving van
het parkeerbeleid. De justitiële
vervolgings– en afdoeningscapaciteit
is regelmatig te kort geschoten en
ontoereikend gebleken. Het risico
van niet, dan wel te weinig betalen
voor een parkeerplaats werd en
wordt daardoor nog steeds heel

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66)

gemakkelijk genomen. Natuurlijk zijn
de pakkans en de hoogte van de te
betalen boete van belang bij de
afweging van de vraag of men wel
gaat betalen en of men de toegesta–
ne tijd zal overschrijden. Dat speelt
een heel belangrijke rol. Juist in dat
opzicht schoot de justitiële aanpak
tekort. Dit wetsvoorstel moet daarin
verbetering brengen. Het is goed te
memoreren — dat is in de stukken
ook al gebeurd — dat de VNG op dit
punt goed werk heeft verricht. Het
heeft lang geduurd voor dit wets–
voorstel werd behandeld. Al vanaf
1986 ligt het bij de Kamer. Maar het
is niet voor niets. Op grond van de
schriftelijke inbrengen van verschil–
lende fracties — overigens van
andere fracties dan de mijne — zijn
wijzigingen aangebracht die naar
mijn mening een aanmerkelijke
verbetering inhouden; bij voorbeeld
het feit dat nu rekening wordt
gehouden met het gebruik door
anderen dan de houder — de heer
Schutte wees daar ook al op — en de
stellingname van het kabinet ten
aanzien van het schriktarief. Het feit
dat het zo lang heeft geduurd, heeft
nog een ander voordeel. Voorschrij–
dende inzichten kregen daardoor een
kans. Ingevolge de tweede nota van
wijziging wordt nu tenminste ook het
zeer effectieve handhavingsmiddel
van de wielklem wettelijk geregeld.
De wielklem kan worden aangebracht

tot zekerheid van de betaling van de
naheffingsaanslag. Ik kom hier nog
op terug.

D66 staat achter de introductie
van de mogelijkheid dat gemeenten
een parkeerbelasting gaan heffen.
Wij achten dat zeker acceptabel. Het
gebeurt wel meer dat langs de weg
van belastingheffing een bepaald
gewenst gedrag wordt gestimuleerd.
Ik wijs op de kort geleden in de
Kamer aan de orde geweest zijnde
verlaging van de overdrachtsbelas–
ting. Daardoor probeert men te
stimuleren dat mensen eerder
verhuizen. Dat is een voorbeeld van
stimulering van gewenst gedrag. D66
vindt het ook terecht dat gemeenten
de opbrengsten van heffingen,
naheffingen en dergelijke zelf
incasseren en mogen behouden. De
gemeenten zullen immers ook het
parkeerbeleid voeren en voor de
handhaving ervan zorgdragen. Het
ligt voor de hand dat de parkeerop–
brengsten daarvoor en voor andere
parkeervoorzieningen worden
gebruikt. Tot nu toe werd er door de
gemeenten ruimschoots op toege–
legd.

Met het kabinet achten wij dan ook
geen reden aanwezig voor compen–
satie op de begroting van Justitie.
Eigenlijk is het te dol voor woorden:
omdat Justitie het parkeerbeleid niet
voldoende kan handhaven, wordt
naar andere wegen gezocht en dan
zou Justitie toch voor de boetes die
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ze te weinig opleggen en innen,
moeten worden gecompenseerd. Het
lijkt mij beter dat de capaciteit van
Justitie elders wordt benut, bij
voorbeeld voor de criminaliteitsbe–
strijding. Er zijn nog steeds op vele
fronten tekorten.

Op het gebied van het betaald, dan
wel gecontroleerd parkeren, wordt
nu een verschuiving van justitiële
inzet naar gemeentelijke inzet
mogelijk. Gemeenten kunnen het
echter ook bij het oude laten en
Justitie blijven inschakelen. Daar–
naast zal binnenkort ook de admini–
stratieve afdoening van andere lichte
parkeerovertredingen en van lichte
verkeersovertredingen mogelijk
worden. Voor de zwaardere overtre–
dingen is alleen plaats voor justitiële
vervolging en afdoening. Dat
betekent dat een automobilist met
drie verschillende systemen in
aanraking kan komen. Ten eerste het
systeem van belastingheffing bij
parkeren op daarvoor aangewezen
plaatsen, al dan niet met wielklem.
Ten tweede de administratieve
afdoening bij andere parkeerovertre–
dingen en lichte verkeersdelicten,
met eventueel wegslepen. Ten derde
het strafrecht bij de zwaardere
overtredingen, zoals dronken rijden
en gevaarscheppend parkeren op bij
voorbeeld autosnelwegen. leder
systeem heeft zijn eigen instanties en
zijn eigen bevoegdheden. Of dat echt
parkeerdersvriendelijk is, weet ik niet.
Dan is er nog het verschil in het
risico dat men loopt en de kosten die
men wellicht verbeuren kan. Daarom
is afstemming tussen de verschillen–
de systemen van groot belang. Is
hierover overleg met Justitie en
Verkeer en Waterstaat? Is er enig
zicht op een reële afstemming?

Dan kom ik op het punt van de
effectiviteit van de nieuwe regeling.
Deze staat of valt natuurlijk bij de
controle die wordt uitgeoefend en de
hoogte van de kostenvergoedingen
die bij de naheffingsaanslag in
rekening mogen worden gebracht,
zeker nu op grond van de jurispru–
dentie in artikel 6 van het Europees
verdrag voor de rechten van de mens
van een schriktarief moet worden
afgezien. Het wetsvoorstel laat op dit
punt vrijwel alles aan de nog te
maken algemene maatregel van
bestuur over. D66 heeft te dien
aanzien dan ook een aantal vragen.
Wanneer komt die algemene
maatregel van bestuur? Welke
maatstaven worden erin aangelegd?
Welke kostencomponenten mogen

aan de belastingplichtige worden
doorberekend? Wat is de maximale
kostenvergoeding? Houden de
gemeenten nog een eigen ruimte?
Graag krijgen wij op deze punten
enig nader inzicht, want pas dan kan
de daadwerkelijke effectiviteit van de
nu getroffen wettelijke regeling
worden beoordeeld. En het moet
natuurlijk ook niet zo zijn, dat het
voor degene die een parkeerplaats
zoekt aantrekkelijker is om op totaal
verboden plaatsen te parkeren,
omdat men daar minder kans loopt
om boetes te krijgen of boetes kan
krijgen die wellicht geringer zijn. Die
incongruentie zou er in ieder geval
niet moeten zijn en dat is dan de
kwestie van die afstemming.

Dan kom ik nu bij de wielklem. Een
wielklem kan worden aangebracht tot
zekerheid van betaling van een
naheffingsaanslag in daarvoor bij
gemeentelijke parkeerverordening
aangewezen gebieden. Enig dwang–
element zit er natuurlijk in. Pas zeer
onlangs is dit punt in het wetsvoor–
stel opgenomen en het is ook niet
schriftelijk behandeld, zodat er nu
eigenlijk voor het eerst over de
wielklem kan worden gesproken. Dat
verklaart dan ook de reden waarom ik
pas nu enige amendementen heb
ingediend over de wielklem.

Niet te ontkennen valt dat de
wielklem een uiterst effectief middel
is om het nakomen van parkeerbeleid
in cruciale gebieden kracht bij te
zetten. Maar het is wel een paarde–
middel. Er worden geen minimumei–
sen gesteld. Hooguit kun je zeggen
dat de enige minimumeis die gesteld
wordt, is dat de wielklem alleen mag
worden gehanteerd op bij verorde–
ning vastgestelde plaatsen. In theorie
is het nu dus mogelijk dat reeds een
paar minuten na het verstrijken van
de geoorloofde parkeertijd wegrijden
onmogelijk blijkt, omdat er een
wielklem is aangelegd. Dan moet een
volgend traject worden afgelegd. De
naheffingsaanslag, de kosten van
invordering, van aanbrengen van de
wielklem alsmede van het ontsluiten
van de wielklem moeten worden
voldaan op een kantoor ergens in de
stad. En dan zijn wij waarschijnlijk
een aantal uren verder voordat weer
weggereden kan worden. Aanmerke–
lijk ongerief dus. Het is uiterst
belangrijk dat op plaatsen waar dit
systeem aan de orde is, heel duidelijk
wordt aangegeven dat men dat risico
loopt.

Ik heb mij afgevraagd of het niet
wenselijk is, dat wordt geregeld dat

de inzet van zo'n ingrijpend middel
alleen mag geschieden als er een
redelijke verhouding is tussen de
gepleegde overtreding en de
toepassing van het middel. Een
dergelijke constructie is in het
administratieve recht vaker te vinden.
Bij de uitvoering van politiedwang bij
voorbeeld wordt in de jurisprudentie
de redelijkheidseis gesteld. En in
nieuwe wettelijke bepalingen, zoals
de dwangsombepaling in het voorstel
voor een nieuwe Gemeentewet en
meer in het algemeen in het voorstel
Algemene wet bestuursrecht, is de
eis gesteld dat er een redelijke relatie
moet zijn tussen geschonden belang
en zwaarte van het middel. Om dit
punt terdege onder de aandacht te
brengen, heb ik dan ook een
amendement van die strekking
ingediend op artikel 283.b, eerste lid.
Het lijkt mij belangrijk dat hierover in
dit huis expliciet van gedachten
wordt gewisseld, opdat uitdrukkelijk
een besluit wordt genomen over het
wel of niet stellen van die eis.

De heer Krajenbrink (CDA):
Mevrouw Scheltema spreekt van een
redelijke verhouding. Moet die in de
gemeentelijke verordening tot uiting
komen of moet de ambtenaar, belast
met de opsporing van het vroeger
strafbare en nu belastbare feit, die
afweging maken?

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Beide opties zijn mogelijk. Het zou
kunnen dat er in de gemeentelijke
verordening een richtsnoer wordt
gegeven en het zou kunnen dat het
meer wordt overgelaten aan de
betrokken ambtenaar. Daar kom ik
nog op terug. Ik wil namelijk ook nog
de andere kanten van de zaak
noemen om de discussie voeding te
geven. Er zal natuurlijk een aanmer–
kelijke jurisprudentie komen over wat
redelijk en wat niet redelyk is. Maar
misschien vindt de heer Krajenbrink
het goed dat ik mijn verhaal even
afmaak, want ik wilde hierop juist
nader ingaan. Wij kunnen er dan op
doorgaan aan de hand van wat ik heb
gezegd.

Mijn bedoeling is dus om de
parlementaire geschiedenis duidelijk–
heid te laten verschaffen over wat
men wil. Ook voor mijn gevoel is het
uiterst discutabel of het opnemen
van een dergelijke bepaling wenselijk
is. De dreiging dat een wielklem kan
worden aangebracht, is het belang–
rijkste wapen. De preventieve
werking die ervan uitgaat, brengt met
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zich mee dat men zich aan de
parkeereisen zal houden. Als het
gemeentebestuur niet in alle gevallen
in het aangewezen gebied tot het
aanbrengen van de klem kan
overgaan, komt er een ruime
jurisprudentie over wat wel en wat
niet redelijk is. Het middel zal
hierdoor aanzienlijk aan effectiviteit
inboeten. Parkeerwachters moeten
dan nagaan of de auto, gezien de
toegestane parkeertijd, lang genoeg
in overtreding is en of het redelijk is,
de wielklem aan te brengen. Bij een
parkeertijd van een half uur zal dit
sneller het geval zijn dan bij een
parkeertijd van twee uur. Kortom, er
is veel onduidelijkheid. Graag
verneem ik de visie van de bewinds–
vrouwe in dit opzicht, want het al dan
niet handhaven van mijn amende–
ment hangt af van de discussie die
hierover gevoerd zal worden.

De heer Krajenbrink (CDA):
Voorzitter! Misschien mag ik dan nu
een kleine interruptie plegen. Ik
probeer te begrijpen wat mevrouw
Scheltema bedoelt. Dat heb ik ook
gedaan toen ik haar amendement las.
Ik heb in mijn eerste betoog ook
vragen gesteld over de rechtsgrond
van de inschakeling van dit zware
middel. Het amendement zegt dat er
een redelijke relatie moet zijn tussen
de feiten en de reactie. Ik wil
voorkomen dat er een ambtenaar
rondloopt met een aantal wielklem–
men in zijn zak, die zegt: zal ik hem
hier of zal ik hem daar aanbrengen?
Een ambtenaar, die een beetje naar
eigen believen te werk gaat. De
gemeentelijke verordening moet
duidelijkheid scheppen op de vraag,
waar de wielklem aangebracht mag
worden. Maar een ambtenaar mag
niet, al rondlopende, een zeker
"freies Ermessen" hebben om te
zeggen: hier breng ik hem wel aan en
daar niet.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Laten wij het duidelijk stellen. Het is
verplicht dat een gemeentelijke
verordening aangeeft in welke
gebieden de wielklem kan worden
aangebracht. Dan is daar vervolgens
de concrete parkeerwachter die met
de klemmen in de zak rondloopt en
beoordeelt of hij deze aanbrengt of
niet. Hier zit een uitvoeringsmarge in.
Deze wordt ook door het wetsvoor–
stel niet ongedaan gemaakt. Er staat
niet: als iemand de parkeertijd
overschrijdt, moet de wielklem
worden aangebracht. Dit blijft

volledig in het midden. De marge
blijft er. De vraag waarom het nu
gaat is of de parkeerwachter, voordat
hij de klem aanbrengt, moet afwegen
of het aanbrengen ervan redelijk is in
verhouding tot de overschreden
parkeertijd. Als je dit wettelijk gaat
vastleggen, ligt er ook wettelijk een
afwegingsmoment vast.

De heer Lonink (PvdA) Ik begrijp
dat collega Scheltema hierover
vooral een discussie wenst met het
oog op de jurisprudentie die nodig
kan zijn om dit punt te regelen. Zij
heeft erover nagedacht. Opdat wij
hierover, ook in de tweede ronde,
goed kunnen discussieren, zou ik
graag weten welke criteria zij zou
hanteren om dat onderscheid aan te
brengen. Hanteerbare criteria,
waarmee je kunt werken.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Dit criterium, een redelijke verhou–
ding tot het geschonden belang,
komt in andere wettelijke regelingen
ook naar voren. Ik heb bij voorbeeld
de dwangsombepaling genoemd in
het voorstel voor een nieuwe
Gemeentewet. Het is een rechtsbe–
ginsel dat de redelijkheidseis, de
zorgvuldigheidseis, waarvan deze
een onderdeel uitmaakt, in ons
rechtstelsel wordt gesteld De kans
dat die eis, als je niets regelt, ook
wordt gesteld, is niet ondenkbaar.
Wij zijn medewetgever. Mijn
bedoeling is dat luce clarius voor
iedereen is wat de wetgever bedoelt.
Het moet duidelijk zijn of de wetgever
wil dat het, hoe onredelijk ook, bij vijf
minuten overschrijden van de
parkeertijd in principe, in theorie, al
mogelijk is om de wielklem aan te
brengen of niet.

De heer Lonink (PvdA): Ik zeg
hanteerbaar. Want het is natuurlijk
heel moeilijk te bepalen. Je zou dan
een wacht moeten stellen bij de
parkeermeter om vast te stellen of er
een lange overtreding heeft plaatsge–
vonden of niet. Ook nu al worden er
niet altijd bonnen aangebracht, als er
sprake is van een overschrijding van
vijf minuten, want er zit vaak een
overlooptijd in de meter. Ik zou van
mevrouw Scheltema graag het
onderscheid willen vernemen.
Ontstaat er een andere situatie indien
het amendement in deze wet wordt
ingebracht? In beide gevallen, bij het
wel verwerkt zijn van het amende–
ment en bij het niet verwerkt zijn
ervan, is jurisprudentie nodig om vast

te stellen wat de zwaarte is. Mij lijkt
het amendement daarom overbodig
Ook in het door mevrouw Scheltema
aangegeven geval zal de jurispruden–
tie nog steeds nodig blijken te zijn
evenals de uitspraken van rechters
om daaraan inhoud te geven. Heeft
mevrouw Scheltema die hanteerbare
criteria? De soortgelijke voorbeelden
die zij aangeeft, zie ik heel goed

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Indien hier wordt gezegd "neen, er
hoeft geen redelijke relatie te zijn
tussen de overtreding en het
geschonden belang", dan komt er
geen jurisprudentie. Dan is het
duidelijk. Dan is het de bedoeling van
de wetgever dat die relatie er niet is.
Als je gewoon doet alsof je neus
bloedt en er in deze discussie niets
over zegt, is het onduidelijk. De
rechter zal dat dan wel kunnen doen.
Als je het criterium in de wet
vastlegt, is in ieder geval duidelijk dat
er jurisprudentie komt. ledereen die
de wielklem aan zijn auto heeft
aangetroffen, gaat immers naar de
rechter en vraagt hem of dat wel
redelijk was. Hij was bij voorbeeld
maar 10 minuten te laat.

De heer Hermans (VVD): Door het
indienen van het amendement — ik
heb de zaak nog even bekeken — en
door het aangaan van deze discussie
is het mogelijk dat de indruk ontstaat
dat de Kamer geen redelijke verhou–
dingen wil zien. Daar is totaal geen
sprake van. Voor ons geldt dat in
leder geval zeker niet. Ik begrijp uit
interrupties dat dit bij andere partijen
ook niet het geval is. Het is naar mijn
mening ook niet de bedoeling van
D66 om die redelijke afweging niet
aanwezig te laten zijn. Op het
moment dat je daarover in dit huis
een discussie voert, kun je juist de
indruk wekken dat dit niet de
bedoeling is als wij het begrip
"redelijk" afstemmen. Het begrip
"redelijk" — de heer Lonink wijst er
al op — is naar mijn mening een
interpretatie die de rechter en
sowieso aan moet geven. De
rechtspraak in dit land kennende, kan
ik mij niet voorstellen dat men niet
met redelijke maatstaven zou gaan
meten. Ik meen dat wij nu in feite
heel nadrukkelijk tegen elkaar
moeten zeggen dat het niet gaat over
onredelijkheid of over het vastleggen
van het begrip "redelijk". Redelijk is
immers een algemeen rechtsbegin–
sel. Naar mijn mening moeten wij
deze discussie nu staken; het kan
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alleen maartot grote misverstanden
aanleiding geven.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Het lijkt mij dat de heer Hermans
daarin ongelijk heeft. Ik denk dat de
kracht van het middel juist ligt in het
feit dat je bij overschrijding van de
geoorloofde tijd, hoe lang die ook is,
het risico loopt dat je zo'n ding op je
wiel krijgt, dat je dan niet weg kunt
rijden en dat die redelijke relatie niet
wordt gelegd Pas dan is het middel
echt effectief. Dat moet naar mijn
mening ook duidelijk zijn. Indien wij
het middel echt effectief willen laten
zijn en wij een wielklem aan de auto
willen aanbrengen bij iemand die het
risico wil lopen zijn tijd te overschrij–
den, dan moet dat in de wet of in de
geschiedenis van de wet duidelijk
blijken.

De heer Krajenbrink (CDA): Nu
begin ik het niet meer te begrijpen.
Het eerste verhaal van mevrouw
Scheltema kon ik nog redelijk volgen,
mede op grond van mijn eigen
verhaal over de rechtsgrond voor het
aanbrengen van de wielklem. Stel dat
wij bepalen dat er een overschrijding
van 30 minuten moet zijn voordat het
redelijk wordt om de wielklem aan te
brengen. Het is maar een voorbeeld
Dat werkt naar mijn mening niet. Dan
gaat de overschrijding immers pas in
na 30 minuten.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Precies!

De heer Krajenbrink (CDA): Ik heb
met dat soort benaderingen wat
moeite. Ik denk dat de stelling van de
regering in dit wetsontwerp is, dat
men inderdaad het risico loopt dat,
als er overschreden is, een wielklem
wordt aangebracht. Er komt nog een
gemeentelijke verordening waarin
nog een aantal bepalingen staan en
een algemene maatregel van bestuur
waarin misschien nog het een en
ander komt te staan. Het lijkt mij dat
daarin wordt gepoogd een en ander
zo objectief mogelijk te formuleren.
Natuurlijk, de parkeerwachter zal de
ene dag meer zin hebben om aan de
slag te gaan dan de andere dag. De
ruimte voor de parkeerwachter om
op grond van zijn instructies te
bepalen dat hij het hier wel doet en
daar niet, moet naar mijn mening
nogal marginaal zijn. Anders krijgen
wij een wat willekeurig beleid en dat
wil ik voorkomen.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Daar gaat de discussie niet over. Het
lijkt mij dat de heer Krajenbrink nu
juist zegt — ik beoogde dat in het
tweede deel van mijn verhaal te
zeggen — dat de kracht van het
instrument toch ligt in het lopen van
het risico dat de klem wordt toege–
past bij het overschrijden van de
termijn, ongeacht de duur van de tijd
in relatie tot de toegestane tijd. Ik
denk dat het goed is om het daarover
met elkaar eens te worden. Als wij
zeggen dat dit onze bedoeling is, dan
is dat hier uitgesproken. Dat betekent
dat in de rechtspraak van deze
bedoeling van de wetgever zal
worden uitgegaan.

De heer Hermans (VVD): Het begrip
"redelijk" gaat nu natuurlijk een
zodanig leven leiden dat het totaal
misverstaan kan worden. Wellicht is
het zelfs de bedoeling — ik spreek
maar even heel voorzichtig — om
onredelijk hard te zijn met de
wielklem en te zeggen dat zij er al na
een overtreding van een minuut op
kan zitten. Als wij dat principe
loslaten, krijgen wij discussies over
tien of elf minuten en dan loopt
iedereen naar de rechter. Ik heb
begrepen dat de heer Van den Berg
daarover ook wat zal zeggen. Naar de
mening van mijn fractie is het de
bedoeling, de wielklem als een zwaar
middel achter de hand te hebben om
een effectief parkeerbeleid daadwer–
kelijk te kunnen afdwingen. Als wij nu
al beginnen met grijze marges aan te
geven, dan vrees ik dat het instru–
ment zichzelf tegenkomt en dat
iedereen dan naar de rechter gaat
om over de redelijkheid te praten.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Ik ben het met u eens. In mijn hart
denk ik dat wij het niet moeten doen,
maar ik heb de discussie hier heel
duidelijk aan de orde willen hebben.
Die hebben wij nu, dus ik denk dat
wij het eens zijn.

De heer Lonink (PvdA): Ik wil mij
aansluiten bij de heer Hermans. De
redelijkheid zit voor ons in het
beginsel dat een gemeente kan
overwegen waar zij de wielklem wel
of niet toe zal passen. Voor een
ander criterium van redelijkheid kan
ik niet kiezen. Ik onderschrijf uw
argument niet dat er als dit amende–
ment er niet in komt, geen sprake is
van redelijkheid. Dat staat er niet en
moet er ook niet staan.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Dat hebt u mij niet horen zeggen Dat
ik dit amendement zou handhaven...

De heer Krajenbrink (CDA): Na
deze discussie is uw amendement
niet meer nodig, denk ik.

Mevrouw Scheltema-de IMie (D66):
Dat denk ik ook, als ik dit hoor. Ik
denk dat voor de parlementaire
geschiedenis voldoende duidelijk is
geworden wat wij willen. Het wordt
inderdaad als een paardemiddel
gebruikt, maar dat is de kracht van
het middel. Daarmee willen wij het
parkeerbeleid handhaven in bepaalde
gebieden die daarvoor worden
aangewezen. U hebt van mij gehoord
hoe ik daarover denk, maar ik wil
eerst nog de bewindsvrouw hierover
horen. Ik heb in mijn eigen verhaal de
bezwaren ook heel sterk aangezet.

Dan heb ik nog een vraag aan de
bewindsvrouwe over wielklemmen
die om zes of zeven uur 's avonds
moeten worden afgenomen,
waardoor volgens de heer Hermans
ontduiking van de regeling mogelijk
zou zijn. In deze regeimg wordt
geregeld dat de wielklem, als zij
wordt aangebracht, pas wordt
verwijderd nadat het verschuldigde
bedrag is betaald. Ik laat even in het
midden welk bedrag.

De heer Hermans (VVD): Laat
hierover geen misverstand ontstaan,
ik heb niet gezegd dat deze wet in
artikel 283b niet nadrukkelijk
aangeeft hoe het in de toekomst
moet gaan. Indien de dienst die de
wielklemmen aanbrengt, om zeven
uur sluit, is de effectiviteit van het
middel weg. Ik heb gezegd dat dit op
dit moment plaatsvindt.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Akkoord. Nu val ik even terug in mijn
oude wetgevingsrol, met enige
excuses. Ik kan het niet laten en ik
denk dat het ook mijn taak is. Ik vind
dat de wielklembepaling een worst
van een artikel is geworden. Ik vraag
mij af of splitsing geen bepaling zou
opleveren die voor iedereen beter
leesbaar is. Ik geef in overweging, in
artikel 283b de bevoegdheid en
dergelijke voor de wielklem sec te
regelen. In een nieuw te introduceren
artikel 283c kan de mogelijkheid tot
opberging en bewaring worden
opgenomen, die nu in artikel 283b
vanaf het vijfde lid wordt geregeld.
Daardoor wordt een betere aanslui–
ting verkregen bij de vergelijkbare
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bepaling betreffende bestuursdwang
in het voorstel voor de nieuwe
Gemeentewet, waarin dit soort
bepalingen ook worden opgenomen.

Ik acht het echt van belang dat de
Tweede Kamer aandacht besteedt
aan wetgevingsaspecten, ook al zijn
deze op het oog wellicht nog
enigszins detaillistisch. Ik denk dat
dit de taak van de medewetgever is.
Dat is de achtergrond van de vier
door mij ingediende amendementen.
Het herstelamendement op stuk nr.
19 is nu overbodig geworden, omdat
mij zojuist een nota van wijziging
heeft bereikt.

De voorzitter Aangezien het
amendement-Scheltema-de Nie
(stuk nr. 19) is ingetrokken, maakt
het geen onderwerp van beraadsla
ging meer uit.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Ik kom te spreken over amendement
nr. 17. In artikel 283b, elfde lid wordt
onder meer geregeld, wanneer in
geval van overbrenging en bewaring
tot verkoop, eigendomsoverdracht
om niet of vernietiging van voertui–
gen die in bewaring zijn gesteld, kan
worden overgegaan. Een vergelijkba–
re regeling is in het voorstel inzake
de nieuwe gemeentewet bij be–
stuursdwang vrijwel volledig
overgenomen. Slechts het cruciale
woord "hoog" werd eruit gelaten.
Naar mijn mening is er alleen dan
een mogelijkheid om tot verkoop of
eigendomsoverdracht om niet over te
gaan, als de kosten die gepaard gaan
met overbrenging en bewaring
onevenredig hoog zijn. Als de kosten
onevenredig laag zijn, is er geen
reden om tot afstoting over te gaan.
Alleen als de kosten van overbren–
ging en bewaring onevenredig hoog
zijn, moet naar een oplossing worden
gezocht.

Ik kom over het amendement nr.
16 te spreken. In het elfde lid van
artikel 283b, zoals nu wordt voorge–
steld, is een mnerlijke tegenstrijdig–
heid te ontdekken. Er wordt gespro–
ken over de kosten van overbrenging
en bewaring, vermeerderd met een
aantal genoemde andere kosten. In
da slotzin van het artikel wordt
gezegd, dat die genoemde andere
kosten nu juist deel uitmaken van de
kosten van overbrenging en bewa–
ring. Dat kan niet. Het is van tweeën
een. De kosten worden vermeerderd
met andere kosten of de andere
kosten maken er deel vanuit. Dat
laatste is de bedoeling geweest. Ik

meen, dat de woorden "vermeerderd
met" moeten worden vervangen
door: waaronder zijn begrepen.

Ik kom over amendement nr. 18 te
spreken. Als de kosten van verkoop,
eigendomsoverdracht om niet of
vernietiging van voertuigen tot de
kosten van overbrenging en bewaring
worden gerekend, geldt dit voor alle
leden van het artikel. Het is een goed
gebruik om een dergelijke bepaling
hetzij aan het begin, hetzij aan het
einde van het artikel op te nemen. Op
die manier wordt duidelijk, dat de
bepaling op het gehele artikel slaat.
Nu is het in het elfde lid van het
artikel ondergebracht, en dat schept
onduidelijkheid.

Mijnheer de voorzitter! Voorlichting
is van groot belang. De uniformiteit
is wenselijk in verband met de grote
verkeersmobiliteit in Nederland. Het
mag niet zo zijn, dat in de ene
gemeente een totaal ander regime
van toepassing is dan in de andere
gemeente. Enige afstemming is echt
wel nuttig.

Ik wil speciale aandacht voor
buitenlanders vragen. Als wordt
gevreesd, dat de naheffingsaanslag
niet kan worden geïncasseerd, zal
sneller tot het gebruik van het middel
van de wielklem worden overgegaan
dan in andere gevallen. Met name bij
buitenlanders is dit het geval. Op dit
punt moet toch enige redelijkheid
worden betracht. Ik weet zelf ook
niet, hoe hiervoor een oplossing kan
worden gevonden. Aan de gemeen–
ten moet duidelijk worden gemaakt,
dat dit middel voor iedereen
gelijkelijk wordt toegepast.

Een wielklemmengebied moet
goed herkenbaar zijn. Duidelijk zal
moeten worden aangegeven waar de
centen betaald kunnen worden om
van de wielklemmen af te komen. Is
hiervoor een regeling in de maak? Of
laat de staatssecretaris dit volledig
aan de gemeenten over? Ik kan mij
dit overigens voorstellen. De VNG
denkt ook aan een eenvormige
aankondiging.

D

De heer Van den Berg (SGP):
Mijnheer de voorzitter! De auto blijft
de gemoederen bezighouden! Ook
vandaag staat de auto centraal, nu in
het kader van de fiscalisering van de
parkeerboetes. Het lijkt de SGP-frac–
tie goed om de problematiek van het
autoverkeer in dit debat in een
bredere context te bezien dan alleen
maar met betrekking tot de parkeer–

problemen in de steden. Die
samenhang blijkt bij voorbeeld ook
uit de stellingnamebrief Vierde nota
die de Kamer recent ontving, waarin
er terecht van wordt uitgegaan dat
het minder aantrekkelijk moet
worden voor automobilisten om per
auto de stad in te gaan. Wat dat
betreft, had naar onze smaak bij de
toch reeds respectabele rij van
ondertekenaars van dit wetsvoorstel
zeker ook nog wel de minister van
VROM gepast.

Hoe het ook zij, mijnheer de
voorzitter, slechts een samenhan–
gend pakket van maatregelen kan het
beoogde effect van het terugdringen
van de automobiliteit bereiken om zo
de mobiliteit in ruimere zin te
verbeteren. Intussen is het van groot
belang dat de overheden in de
steden, met name in de Randstad,
beschikken over voldoende instru–
menten om het parkeergedrag
effectief te beïnvloeden. Daartoe
strekt inderdaad het onderhavige
wetsvoorstel.

Al heeft het heel lang geduurd en
hebben de gemeenten al die tijd in
het onzekere moeten verkeren, het
lijkt nu toch zo ver te komen en wij
willen daar graag aan meewerken. Er
lijkt echter nog een aantal voetangels
en in ieder geval klemmen aan deze
oplossing vast te zitten. In de eerste
plaats dringt zich de vraag op, of hier
geen oneigenlijk gebruik wordt
gemaakt van het instrument van de
gemeentelijke belastingheffing.
Hoewel de doelstelling van de
voorgestelde regeling, zoals ik al
duidelijk heb gemaakt, onze instem–
ming heeft, heb iktoch nog twijfels
over de juistheid van het instrument.
Ik weet dat er in de schriftelijke
gedachtenwisseling al aandacht aan
is besteed, maar het lijkt mij toch
goed om dit aspect bij dit einddebat
nog naar voren te brengen. De
heffing van parkeergelden heeft toch
eigenlijk veeleer het karakter van een
retributie.

Mijnheer de voorzitter! De nu
voorgestelde regeling verschilt in een
aantal opzichten van het eerdere
voorstel. Vooral de eventuele
strijdigheid van de zgn. c-belasting,
ofwel het als mogelijke strafmaatre–
gel te ervaren schriktarief, met artikel
6 van het Europees verdrag was
daarvan de oorzaak. Over die
strijdigheid bestaat nogal wat
verschil van oordeel. Mijn fractie is er
ook niet bepaald van overtuigd dat
het oude voorstel onhaalbaar zou
zijn. Niettemin zijn wij bereid, het
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huidige voorstel te steunen indien
hiermee een minstens zo effectief
parkeerbeleid kan worden gevoerd
Dat moet natuurlijk wel de voorwaar–
de zijn.

In ieder geval is mijn fractie er zeer
tevreden mee, dat in dit voorstel de
wielklem is opgenomen en dat de
uitname uit het Gemeentefonds is
uitgenomen. Zeker nu de operatie
voor de gemeenten en wellicht ook
voor het Rijk min of meer budgettair
neutraal verloopt, is voor een
dergelijke korting ook geen enkele
reden. Het gebruik van de wielklem
acht mijn fractie een zeer efficiënt
middel in het geheel en om het nut
hiervan zo groot mogelijk te maken,
zal dat op ruime schaal ingezet
moeten kunnen worden. Ik merk nu
reeds op dat mijn fractie om die
reden geen behoefte heeft aan het
amendement van D66, waarover juist
bij interruptie al het een en ander is
gezegd Ik behoef er dus nu niet veel
meer over te zeggen. Naar de
mening van mijn fractie moet dit
instrument, juist door de ongenuan–
ceerdheid van zijn toepassmg, ook
een preventief effect hebben.
Naarmate wij genuanceerder over de
redelijkheid van de toepassing gaan
praten, zal het naar mijn stellige
overtuiging aan effectiviteit gaan
inboeten. Die kant moeten wij niet
uit. Bovendien zou het ook nog tot
een toename van een beroep op de
rechter kunnen leiden en daar
bestaat helemaal geen behoefte aan.

Mijnheer de voorzitter! Zoals
gezegd, de voornaamste doelstelling
van dit voorstel is een beter instru–
mentarium voor de regeling van het
parkeergedrag. Dat neemt niet weg,
dat er ook gewichtige financiële
belangen voor de gemeenten kunnen
gaan meespelen die de belangen van
het parkeerbeleid in engere zin wel
eens zouden kunnen doorkruisen. Ik
denk daarbij met name aan het
verschil tussen de gefiscaliseerde
parkeerplaatsen en plaatsen waar
een parkeerverbod geldt en dus nog
in de strafrechtelijke sfeer zitten.
Omdat de in de laatste gevallen
geïnde parkeerboetes, al dan niet via
administratiefrechtelijke afdoening,
in de kas van de rijksoverheid komen,
zouden de gemeenten er meer
belang bij kunnen hebben om te
doen controleren in het gefiscaliseer–
de gebied, waarvan de inkomsten
immers bij henzelf terechtkomen,
zulks ten detrimente van de nog
strafrechtelijk te handhaven parkeer–
verboden. Denkt de regering dat het

zgn. driehoeksoverleg dit probleem
genoegzaam het hoofd zal kunnen
bieden? Naar mijn mening is het met
het oog op de veiligheid en goede
doorstroming van het verkeer van
groot belang dat fout parkeren niet
aantrekkelijker wordt dan onbetaald
parkeren in gefiscaliseerde gebieden.
Daarbij spelen natuurlijk het verschil
in de daaraan verbonden kosten en
de pakkans een rol. Concreet
betekent dit, dat het totaal van de
parkeerbelasting plus de door te
berekenen kosten niet veel hoger
mag zijn dan de eventuele parkeer–
boete. Aan de andere kan mag dit
ook weer niet veel lager zijn omdat
anders de verleiding om een
naheffingsaanslag gewoon af te
wachten des te groter zou worden,
even afgezien van de toepassing van
de wielklem. Over de hoogte van de
parkeerbelasting en over de vraag
welke kosten via naheffingsaanslag
doorberekend mogen worden,
bestaat echter nog veel onduidelijk–
heid. Kan hierover al in dit debat
meer worden gezegd? Om zowel
voor gefiscaliseerde gebieden als
voor de strafrechtelijk te handhaven
parkeerverboden een slagvaardig
beleid te kunnen voeren, zal naar de
mening van mijn fractie de te heffen
belasting dan wel de op te leggen
boete hoog genoeg moeten zijn. Zo
nodig moet daarbij zeker ook
gedacht worden aan een verhoging
van de parkeerboetes. Hoe oordeelt
de regering daarover? Is zij bereid
hiertoe initiatieven te nemen?

Ook bij de feitelijke berekening en
heffing van de totaal verschuldigde
belasting kunnen vraagtekens
worden gezet. In lid 4 van artikel
283a wordt ingeval van overschrij–
ding van de parkeerduur voor de
naheffingsaanslag uitgegaan van de
forfaitaire parkeerduur van een uur,
tenzij duidelijk is dat het voertuig
langer dan een uur zonder betaling
geparkeerd heeft gestaan. In de
toelichting op de tweede nota van
wijziging wordt echter gesteld, dat
indien duidelijk is dat ten tijde van de
constatering de periode waarover
belasting verschuldigd is minder dan
een uur bedraagt, de naheffingsaan–
slag, afgezien van de daarbij
inbegrepen kosten, naar evenredig–
heid dient te worden verlaagd. Dat
blijkt echter weer niet uit het
desbetreffende artikellid. Dit leidt,
naar ons oordeel, tot onduidelijke
situaties. Mijn fractie meent, dat het
veel werkbaarder is om in de
naheffing gewoon de forfaitaire

parkeerduur van een heel uur tot
uitgangspunt te nemen en telkens als
een uur is overschreden, opnieuw
een extra uur in rekening te brengen.
Op het moment waarop een over–
schrijding wordt geconstateerd van
een half uur, is immers nog niet te
zeggen dat de auto direct na dat half
uur wordt verplaatst. Bovendien
geldt ook dat, als men vooraf voor
een half uur betaalt en na tien
minuten weer wegrijdt, geen
restitutie plaatsvindt. Er is dan ook
geen reden om af te wijken van een
forfaitair vastgestelde parkeerduur
en wij stellen voor om daarvoor één
uur als maatstaf te nemen. Dat lijkt
mij duidelijker dan allerlei herbereke–
ningen. Wanneer de belastingbetaler
weet, dat het mogelijk is dat
gedeelten van een uur in rekening
worden gebracht, zou er een
toename kunnen ontstaan in het
aantal ingediende bezwaarschriften
c.q. het aantal malen waarin beroep
gedaan wordt op de belastingrechter.
Graag krijgen wij een reactie op onze
suggestie op dit punt.

Hiermee is overigens nog niet alles
gezegd over de belasting van de
rechtelijke macht. Ik noemde dit
aspect ook al bij de wielklem.
Weliswaar zal aan de ene kant de
werklast van Justitie ten gevolge van
de gedeeltelijke decriminalisering van
het parkeren afnemen, maar aan de
andere kant zal de belastingrechter
met een toenemende werkdruk
worden geconfronteerd. Kan de
belastingrechter deze extra werk–
zaamheden aan? Gezien de geringe
capaciteit is het van groot belang dat
de regeling zo duidelijk mogelijk is en
zo wordt toegepast, dat er minimaal
behoefte zal zijn om gebruik te
maken van de, overigens op zichzelf
terecht openstaande rechtswegen.
Die doelstelling verdient het trou–
wens niet alleen in deze situatie om
nagestreefd te worden.

Een andere vraag met betrekking
tot de vaststelling van de hoogte van
het te betalen bedrag, betreft de
regeling bij het toepassen van de
wielklem. In de meeste gevallen is de
houder van de auto gedwongen, zich
te melden bij een daartoe aangewe–
zen punt. Het tijdstip van melding is
tegelijk beslissend voor de hoogte
van de naheffingsaanslag, zo leert de
toelichting. Wordt daarmee het
persoonlijk verschijnen bedoeld? Dit
zou allerlei problemen en onenigheid
kunnen opleveren met betrekking tot
de in rekening te brengen tijdsduur.
Is bij voorbeeld een telefoontje ook
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genoeg? Wat zou het betekenen
indien dit als melding wordt toege–
staan?

Wat ook van belang is, is dat een
"geklemde parkeerder" die zich
heeft gemeld, erop kan vertrouwen
dat hij binnen een redelijke tijd zal
worden ontklemd. Wellicht is het
zelfs wenselijk dat een geklemde
parkeerder, indien hij langere tijd op
ontklemming zou moeten wachten,
restitutie ontvangt van een evenredig
deel van de door hem verschuldigde
belastmg Dat zou dan weer een
"schriktarief" voor de gemeente
kunnen zijn om voor een doelmatige
klemverwijdering te zorgen. Hoe
oordelen de bewindslieden over deze
problematiek?

Voorzitter! De regeling onder–
scheidt tussen de zogenaamde
a-belasting ter zake van het parkeren
bij een parkeermeter en dergelijke en
de b-belasting voor een parkeerver–
gunning, artikel 276a. Wat opvalt is
dat ter zake van de a-belasting
plaats, tijd en wijze nader kunnen
worden bepaald, terwijl dat bij de
b-belasting slechts geldt voor de
plaats en wijze van parkeren door de
vergunninghouder. Waarom daarbij
ook niet de mogelijkheid van een
nadere bepaling van de tijden waarop
een vergunninghouder kan parkeren?
Het kan toch wenselijk zijn dat, bij
voorbeeld op bepaalde plaatsen waar
vergunninghouders op werkdagen
mogen parkeren, op koopavonden en
zaterdagen ook door vergunninghou–
ders de gewone a-belasting verschul–
digd is? Graag een nadere toelichting
op dit verschil.

De positie van de kentekenhouder
levert voor mljn fractie nog wat
onduidelijkheden op. Is men zich er
voldoende van bewust dat het aantal
lease-auto's de komende jaren
geweldig kan toenemen? Op welke
motieven berust het onderscheid
tussen huurovereenkomsten van
minder en meer dan drie maanden?
Ook graag op dit punt wat meer
duidelijkheld.

Een andere moeilijkheid bij
naheffing vormen de buitenlandse
parkeerders. Anderen hebben
daarover reeds gesproken. Hoe
wordt dat probleenn aangepakt?

Uit een oogpunt van deregulering
lijkt de regeling niet fraai, mijnheer
de voorzitter! Zij is ingewikkeld en
bovendien is zij ook niet erg duidelijk.
Ook anderen hebben daarop
gewezen. Ik zou in dat verband willen
vragen welke mogelijkheden de
staatssecretaris ten dienste staan om

meer afstemming van beleid, ook
tussen de gemeenten, te bevorderen.
Er moet namelijk sprake zijn van
helderheid in het systeem en dat
moet voor iedere automobilist
zichtbaar zijn. Dat lijkt ons in de
huidige situatie nog niet gegaran–
deerd.

De regeling is hier en daar tamelijk
ingewikkeld. Wij vragen ons af, of het
wat dit betreft niet met wat minder
kan. Is bij voorbeeld de mogelijkheid
overwogen om bij artikel 283b te
volstaan met het van toepassing
verklaren van artikel 43a van de
Wegenverkeerswet in plaats van het
in dat artikel zelf geven van een
uitvoerige regeling met betrekking
tot verkopen en vernietigen van een
voertuig? Dat regelt de Wegenver–
keerswet namelijk ook al.

Voorzitter! Mijn fractie hoopt dat
de gemeenten nu spoedig in staat
zullen worden gesteld een effectief
parkeerbeleid te voeren, dat brood–
nodig een onderdeel moet gaan
vormen van een samenhangend
verkeersbeleid. Ik verneem daarom
graag welke datum van invoering de
regering thans voor ogen staat.

D

De heer Lonink (PvdA): Voorzitter!
Eindelijk behandelen wij hier de
fiscalisering van parkeerboetes in
gebieden waar betaald geparkeerd
kan worden. Hoewel de Partij van de
Arbeid kan instemmen met de
voorliggende wijzigingen hebben wij
als fractie ernstige kritiek op de lange
tijd die de voorbereiding van deze
wijziging gevergd heeft. Verschillen–
de malen heeft onze fractie op spoed
aangedrongen. Dit wetsvoorstel is
vooral voor de grote steden van
eminent belang om de parkeerover–
last te kunnen tegengaan. Het
gebruik van de wielklem wordt
mogelijk gemaakt, terwijl het
justitiële apparaat ontlast wordt. Dat
juichen wij toe. Parkeergelden
kunnen beter geïnd worden. Het
financiële voordeel, als daar sprake
van is, moet wat de PvdA betreft ten
goede komen aan de gemeenten;
dus geen korting op het Gemeente–
fonds. Wij steunen in dezen de
regering.

Helaas blijft naast dit systeem van
betere inning van de parkeergelden
bij legale parkeermogelijkheden zoals
een parkeermeter, een ander
systeem van beboeting bij fout
parkeren bestaan. Dat systeem leidt
waarschijnlijk tot een wezenlijk lagere

boete dan de som van niet betaalde
parkeerbelasting en de naheffings–
aanslag. Ik kom daarop nog terug.

Dit is ingewikkeld en onduidelijk
voor de gebruiker. Bovendien loont
het, zo lijkt het, op een verboden
plaats te parkeren in plaats van te
iaat te komen bij de parkeermeter.
Het is overigens niet gemakkelijk nog
origineel te zijn als er al zes sprekers
geweest zijn. Wij hebben ook al
geconstateerd dat wij bijna allemaal
dezelfde inbreng hebben, afgezien
van bepaalde details.

De fractie van de PvdA hoopt dat
er in Europees verband een uniform
systeem zal komen, waarin alle
systemen worden ondergebracht.
Dat is in grote lijnen de samenvatting
van mijn inbreng. Ik wil nu gedetail–
leerder op het wetsvoorstel ingaan.

Het wetsvoorstel is ingediend op
12 februari 1986. Aanleiding vormde
een arrest van de Hoge Raad over
het innen van havengelden door de
gemeente Zaanstad. Uit dat arrest
bleek, dat het toepassen van een
zogenaamd schriktarief bovenop de
niet betaalde belasting niet geoor–
loofd was. Daaraan ging echter nogal
wat vooraf. Ook in de jaren zeventig
worstelden gemeenten al met
parkeerregulering in de binnensteden
en het gebruik van veel automobilis–
ten om zich niet aan de regels te
houden. Zo had het gemeentebestuur
van Amsterdam - daarvan maakte
toen een collega die onlangs de
Kamer heeft verlaten deel uit — al in
1973 in Parijs geconstateerd, dat het
systeem van wielklemmen heel goed
kon werken.

In november 1984 is door de VNG
een ontwerp aangeboden aan de
toenmalige staatssecretaris van
Financiën Van Amelsvoort. Deze
heeft in januari 1985 in het VARA–
programma In de rooie haan — dat
waren nog eens goede tijden! —
gezegd, dat hij het voorstel van de
VNG een warm hart toedroeg en het
volgende jaar in werking wilde laten
treden. Hij streefde dus naar
inwerkingtreding per 1 januari 1986.
Momenteel is het voorstel onderwerp
van interdepartementaal overleg,
voegde hij eraan toe. Daarna zouden
nog de andere procedures volgen die
met een wetsvoorstel gemoeid zijn.

De vertraging die daarna optrad, is
te wijten aan het optreden van alle
partijen. Het ministerie van Binnen–
iandse Zaken heeft, na afspraken
gemaakt te hebben met de VNG, het
voortouw genomen. De ministeries
van Financiën, van Justitie en van
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Verkeer en Waterstaat waren bij de
behandeling betrokken. Een stam–
menoorlog lijkt dan niet te
voorkomen. Uiteindelijk heeft het
interdepartementaal overleg geresul–
teerd in ondertekening van de laatste
nota van wijziging door een viertal
bewindslieden.

Onze fractie heeft bij monde van
Hessel Rienks onder andere in het
meest recente mondelinge overleg
over dit thema, dat van juni 1989,
altijd aangedrongen op een spoedige
afhandeling. De gehele behandeling
is veel te traag verlopen. Ik wil de
gang van zaken hier nogmaals
duidelijk hekelen. Het lijkt er wel op,
dat het Rijk eerst belang bij de
totstandkoming moest krijgen. Ik
denk in dit verband aan het struc–
tuurschema Verkeer en vervoer en
aan het bereikbaarheidsplan
Randstad. De gedachten daaraan
kwamen op en plotselmg, zo leek het,
schoot de behandeling op. Hoe had
kunnen worden voorkomen dat dit
wetsvoorstel zo getraineerd zou
worden? Wie zette wie klem? Wie
heeft er op de rem gestaan? Hoe
voorkom je zodanige stammenoorlo–
gen dat alom gewenste oplossingen
nodeloos uitblijven? Welke afspraken
zouden er te maken zijn om dit de
laatste keer te doen zijn?

De heer Krajenbrink (CDA):
Voorzitter! De heer Lonink deelt nu
nogal wat oorvijgen uit. Alle partijen
krijgen van hem onder uit de zak.
Toch heb ik de indruk dat hij met
name in de richting van de bewinds–
vrouwe kijkt en dat hij vindt dat
vooral door de regering vertraging is
veroorzaakt. Naar mijn mening ligt
echter de oorzaak van de vertraging
bij de Kamer en is die ontstaan door
de bezwaren die de Kamer in het
voorlopig verslag en het eindverslag
heeft opgeworpen. Dat is overigens
niet ten onrechte gebeurd. Dat is
gebleken. Wij allen, incluis de Partij
van de Arbeid, vonden dat er reden
was om bezwaren aan te tekenen.
Vervolgens heeft de regering er de
tijd voor genomen om zich uitvoerig
te oriënteren. Dat is mijns inziens
alleszins begrijpelijk, want er waren
nogal wat principiële bezwaren ter
tafel gebracht. Deze gang van zaken
heeft geleid tot een aanzienlijke
bijstelling van het wetsvoorstel.
Kortom, ik vind dat de regering heel
verstandig heeft gehandeld en naar
de Kamer heeft geluisterd, zonder
iets zonder meer door te zetten.
Daarom moeten wij nu niet de indruk

wekken alsof wij de regering
verwijten dat de behandeling te lang
geduurd heeft, al vinden wij allen dat
het wetsvoorstel liefst eerder tot
stand had moeten komen. De
oplossing van de problemen die ter
tafel waren gebracht, bracht echter
met zich dat een eerdere indiening
niet mogelijk was. In die zin heb ik
enige moeite met de teneur van de
opmerkingen van de heer Lonink.

De heer Lonink (PvdA): Voorzitter!
Ik wilde al ingaan op de opmerkingen
van de heer Krajenbrink, maar zal dat
nu meteen doen. Ik blijf bij mijn
mening, dat het interdepartementaal
overleg mede de oorzaak van de
opgetreden vertraging is. Zojuist
heeft de heer Krajenbrink aangege–
ven dat, nadat de CDA-fractie artikel
6 van het Europees verdrag voor de
rechten van de mens en de funda–
mentele vrijheden aan de orde had
gesteld, er sprake was van een
wending. Dat is zijn interpretatie.
Daardoor is echter mede de behan–
deling vertraagd. Uit gesprekken met
met name vertegenwoordigers van
de Vereniging van Nederlandse
gemeenten is gebleken, dat profes–
sor mr. P. van Dijk, hoogleraar in het
recht van internationale organisaties
aan de Rijksuniversiteit Utrecht, in
opdracht van de VNG dit onderwerp
in paar weken heeft onderzocht en
daarbij tot tot de conclusie kwam,
dat fiscalisering van parkeerboetes
niet in strijd is met het Europees
verdrag voor de rechten van de
mensn en de fundamentele vrijheden.
Ik heb ook begrepen dat dit oordeel
heel snel tot stand kwam. Daarmee
veeg ik niet van tafel dat het mede
tot stand gekomen is omdat die
vragen door uw fractie gesteld zijn in
het eindverslag. De vertraging kan
naast het feit dat er aan het wets–
voorstel een andere wending is
gegeven, ook te maken hebben met
het interdepartementale overleg. Ik
vind het overigens een goede zaak
dat zo'n overleg gedegen plaatsvindt.

De heer Krajenbrink (CDA):
Voorzitter! Het gaat mij er niet om,
auteursrechten of succesvolle
wijzigingen te claimen. Integendeel!
Ik heb slechts willen melden dat de
Kamer in het voorlopige verslag en in
het eindverslag het nodige te berde
heeft gebracht, onder andere ook
wat artikel 6 betreft. Ik meen ook dat
de regering op dat punt een nadruk–
kelijke wending aan het wetsvoorstel
heeft gegeven. Wij zijn het echter

geweest die de bezwaren hebben
geopperd! Daarvoor heeft de
regering tijd nodig gehad. Omdat
deze zaak uiteraard interdepartemen–
taal bekeken moest worden — het is
immers een wetsontwerp dat nogal
wat overleg vergde — vonden ook wij
het noodzakelijk dat hiervoor de
nodige tijd genomen zou worden. Dat
is geen verwijt aan de regering. Ik
vind juist dat de regering een pluim
verdient omdat zij zo adequaat heeft
gereageerd en goed naar de Kamer
heeft geluisterd.

De heer Lonink (PvdA): Wie zou ik
zijn als ik de rol van de Kamer niet
zou waarderen? Dat doe ik toch ook
in mijn inbreng. Ik heb alleen de
indruk dat de procedure sneller had
kunnen verlopen. Dat laat onverlet
dat de inbreng van de Kamer ertoe
geleid heeft dat de regering voor een
goede wending heeft gekozen.

Voorzitter! De PvdA-fractie
beoordeelt dit wetsvoorstel op de
volgende doelen:
1. de parkeeroverlast in binnenste–
den moet worden tegengegaan;
2. er kan een ontlasting plaatsvmden
van het justitieel apparaat;
3. er moet een wettelijk basis komen
voor de wielklem.

De hoofdlijnen die de regering nu
aan de Kamer voorlegt, zijn de
volgende: een systeem van invorde–
ring van niet betaalde parkeergelden
door middel van een naheffingsaan–
slag en het hanteren van de wielklem
als effectief instrument tot regulering
van het parkeerprobleem. Evenals de
heer Schutte vind ik dit een hoofde–
lement. Het moet er echter niet toe
leiden dat er een alternatief belas–
tingsyteem voor de gemeenten
ontstaat. De gemeenten zeggen zelf
ook dat het effectieve instrument tot
regulering van het parkeerprobleem
hun voornaamste overweging is om
die wielklem te hanteren.

De heer Schutte (GPV): Voorzitter!
Dat ik hierover een opmerking
maakte, hing samen met de formule–
ring in het wetsvoorstel. Daarover
mag geen onduidelijkheid ontstaan.
Als de tekst inderdaad zo geïnterpre–
teerd moet worden als ik, tegen mijn
eigen opvatting in, meende, dan zou
die tekst nog eens goed moeten
worden bekeken. Ik vind dat het een
instrument moet zijn ter regulering
van het parkeren en niet om bepaal–
de gelden te kunnen innen.
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De heer Lonink (PvdA): Dat wil ik
graag ondersteunen.

Voorzitter! Een andere hoofdlijn die
de regering ons voorlegt, is dat de
met de naheffing, inclusief wielklem,
samenhangende kosten van de
gemeenten aan de belastingplichti–
gen in rekening kunnen worden
gebracht. Deze en de al eerder
genoemde hoofdlijnen kunnen de
instemming krijgen van onze fractie.

Voorzitter! Ik wil nog in het kort de
achtergrond schetsen. De huidige
wettelijke regeling is de oorzaak van
de problemen met de parkeercontro–
le, waardoor langparkeerders de kans
krijgen plaatsen te bezetten die
bestemd zijn voor kortparkeerders.
Foutparkeerders konden strafrechte–
lijk worden aangepakt. De capaciteit
van het justitieel apparaat was en is
daartoe niettoereikend. De regule–
ring van het verkeer en het parkeren
kwam steeds meer in het gedrang.
Een goed handhavingsinstrument
ontbrak.

Het op 12 februari 1986 ingedien–
de wetsontwerp ging uit van een
naheffing van de niet betaalde of te
weinig betaalde parkeerbelastmg
(metergeld) plus een verhoging. Hoe
is overigens vast te stellen wat niet
betaald is? Ik onderschrijf ook de
opvatting van de heer Schutte dat
het wel een schriktarief zal moeten
zijn. De regering ging er in de
memorie van toelichting van uit, dat
er van strijdigheid met artikel 6 van
het Europees verdrag voor de
rechten van de mens — geen
veroordeling zonder een behoorlijke
rechtsgang — geen sprake was.
Uiteindelijk ligt er nu een wijzigings–
voorstel dat die strijdigheid moet
voorkomen. Hoe heeft dit kunnen
gebeuren? Het oorspronkelijk
wetsvoorstel is dan ook ingrijpend
gewijzigd. Het schriktarief is
verdwenen.

Mijnheer de voorzitter! Het is hier
de plaats om nogmaals de traagheid
bij de totstandkoming van het
wetsvoorstel te hekelen. Waarom
heeft men bij de indiening van het
oorspronkelijke wetsvoorstel niet
uitputtend en onmiddellijk een
EG-toets uitgevoerd? De regering
twijfelde toen toch ook al aan
strijdigheid. Waarom heeft het na de
indiening van het eindverslag in
december 1987 meer dan twee jaar
geduurd, voordat wij dit wetsvoorstel
hier konden behandelen? Ik verwijs in
dit verband naar mijn opmerkingen
over het onderzoek dat prof. Van Dijk

in opdracht van de VNG heeft
verricht.

De heer Hermans (VVD): Voorzitter!
Ik vind dat de heer Lonink iets te
gemakkelijk heen loopt over de
problemen die door de Kamer zijn
gesignaleerd in verband met artikel 6
van het Europees verdrag. Ik wijs
erop dat de Hoge Raad in 1985 in
een arrest heeft aangegeven dat het
opleggen van een verhoging een
aangelegenheid is die wel past
binnen artikel 6 van het Europees
verdrag. Derhalve meen ik dat het
terecht is dat deze problematiek
volop in discussie is gekomen bij de
behandeling van het voorstel zelf. Ik
vind het, eerlijk gezegd, iets te
gemakkelijk om nu te zeggen dat je
grote kritiek hebt op de vertraging
die daardoor is ontstaan. Het zou
veel erger zijn geweest, wanneer de
wetgever onzorgvuldig was geweest
en wi] daar niet voldoende aandacht
aan hadden besteed. Ik denk dat
enige relativering op dit punt de
PvdA misschien wel zou'sieren.

De heer Lonink (PvdA) Ik heb ook
nooit willen suggereren dat wij daar
te gemakkelijk mee omgaan. Wie
echter de stukken uit het verleden
bekijkt, moet wel concluderen dat er
niet te veel voortgang zat in de
discussie over artikel 6. Ik heb zelfs
gezien dat discussiepunten die in
1983 en 1985 een rol speelden, nu
ook nog aan de orde zijn. Het lijkt
erop dat er gewoon een afweging
gemaakt moet worden. Als je als
tamelijke nieuweling op dit terrein in
de stukken de voortgang bekijkt, dan
zie je dat veel argumenten die nu nog
bediscussieerd worden, ook al in
eerdere instantie uitputtend gewis–
seld zijn.

De heer Hermans (VVD): Het zal u
waarschijnlijk bekend zijn dat op vele
andere terreinen, waarop door de
Kamer strijdigheid met de Europese
regelgeving verondersteld werd, vaak
door uw partij is gezegd dat zij daar
niet zo hard in geloofde, dat zij dat
wel zou zien en dat eerst maar op
een rechterlijke uitspraak gewacht
moest worden. Nu dat nadrukkelijk
niet is gebeurd, moeten wij niet de
kritiek krijgen dat daar wel rekening
mee is gehouden. Ik vind het juist
heel goed dat daar rekening mee is
gehouden.

De heer Lonink (PvdA): Ik ben ook
de eerste in de fractie die daar altijd

op aandringt. Ik ben namelijk ook
zeer actief op het gebied van
Europese zaken.

De heer Hermans (VVD): Dan bent u
een versterking van de fractie.

De heer Lonink (PvdA): Ik begrijp
dat ik, wat u betreft, ook eens met
collega Van Nieuwenhoven moet
praten.

De heer Hermans (VVD): Daar doel
ik niet specifiek op.

De heer Lonink (PvdA): Voorzitter!
Ik wil toch weten of de toetsing aan
artikel 6 van het Europees verdrag
voor de rechten van de mens zodanig
is dat strijdigheid zeker van de baan
is. Ik hoor hier graag een uitspraak
van de staatssecretaris over.

In de nota van wijziging worden de
hoofdlijnen uitgewerkt. Gemeenten
mogen zelf straten en buurten
aangeven, waarvoor het regime zal
gelden. Deze regelgeving heeft
uitsluitend betrekkmg op situaties,
waar parkeren is toegestaan. De
andere situaties, namelijk parkeerver–
boden, blijven vallen onder politie en
justitie en lopen via het strafrecht.
De kosten, waarschijnlijk inclusief
een maximum, worden bij algemene
maatregel van bestuur geregeld. In
feite ontstaat door toepassing van
artikel 287 in plaats van artikel 276a
van de Gemeentewet een belasting
met een retributief karakter.

De oplossing die wordt voorge–
steld, is een goede Ons uitgangs–
punt is ook altijd geweest dat de
gemeenten ermee uit de voeten
zouden moeten kunnen. Er ontstaat
een situatie, waarin de regulering van
het parkeren beter mogelijk wordt,
doordat de gemeenten een handha–
vingsinstrumentarium krijgen,
waarvan zij gebruik kunnen maken.
Zij kunnen dus kiezen voor een fiscale
afhandeling van het betaald parke–
ren. In dat geval vindt een verschui–
ving plaats van het justitieel apparaat
naar de gemeenten. Dat heeft tevens
als voordeel dat dat apparaat ontlast
wordt en tijd vrij krijgt voor andere
zaken. De gemeenten wachten met
smart op deze regeling, mede omdat
nu de wielklem wettelijk geregeld is
en de te maken kosten verhaald
kunnen worden. Ik sluit mij overigens
aan bij de opmerkingen over de
wielklem van collega Krajenbrink. De
heer Hermans heeft gesproken over
het wachten. Ik wil ook graag weten
wanneer degenen die een wielklem
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aangelegd krijgen, de zekerheid
krijgen dat die klem er weer af gaat.
Overigens wordt er in koffieshops
niet alleen koffie gedronken,
mijnheer Hermans.

De werkbelasting van de rechter
van de Belastingkamer zal zonder
twijfel toenemen, vooral omdat de
wettekst daartoe nogal wat aanlei–
ding lijkt te geven. Hoe beoordeelt de
staatssecretaris dit punt? Mensen zijn
creatief, zo is al gebleken, ongetwij–
feld ook waar het deze wet betreft.
Acht de staatssecretaris de mazen in
het net voldoende klein om misbruik
uit te sluiten? Hoe groot wordt de
pakkans? Wij kregen een brief van de
VNG, waarin staat dat de pakkans in
het huidige regime 1% zou zijn. Dat
lijkt mij een overdreven stelling. Kan
de staatssecretaris daar wat over
zeggen? Hoe zal het er in de nieuwe
situatie uitzien? Hoeveel ontwijkings–
mogelijkheden zijn er?

Ik heb nog een aantal punten dat
ook te maken heeft met het feit dat
er nu twee parkeerregimes lijken te
ontstaan. Is er sprake van precedent–
werking van te verhalen kosten van
het plaatsen en verwijderen van de
wielklemmen wat betreft de te
verhalen kosten van het wegslepen
van auto's door de politie? Kan het
laatste instrument nog worden
toegepast? Zo ja, moet dit niet veel
intensiever worden toegepast om
ontwijkingsgedrag naar plekken waar
het verboden is om te parkeren,
tegen te gaan. Vindt de staatssecre–
taris ook dat, als het nieuwe regime
tot een hoger kostenverhaal op de
belastingplichtige leidt, de boetes bij
het fout parkeren omhoog zouden
moeten?

Het is een goede zaak dat de
korting op het Gemeentefonds van
de baan is. Fiscalisering dient ter
regulering van het parkeren en niet
als melkkoe. Daarvoor horen de
gemeenten niette worden gestraft.
Onze fractie wil voorkomen, dat er
alsnog een korting wordt aange–
bracht, als door onderzoek wordt
vastgesteld dat er een netto-verlies
aan rïjkszijde blijkt te zijn opgetreden.
Ons vertrekpunt was immers, dat het
onjuist was dat het Rijk int. Deelt de
staatssecretaris ons standpunt?

Er valt nog veel te zeggen over de
uitwerking van de AmvB wat de door
te berekenen kosten betreft. Daarbij
gaat het over de specificatie — dit
wetsvoorstel is in dat verband geen
mooi voorbeeld van deregulering —
en de maximale hoogte. Voorkomen
dient te worden dat het op voorhand

al duidelijk \s dat er veel jurispruden–
tie nodig is. Er mag geen sprake zijn
van willekeur en grote verschillen
tussen gemeenten. Het schriktarief
moet natuurlijk wel in de kosten tot
uitdrukking komen, want anders
heeft het handhavingsinstrument nog
geen zin. Wil de staatssecretaris
proberen, een maatstaf te noemen
voor wat redelijk en billijk is in
verband met de kosten? Denkt zij in
dat verband ook aan een maximum
van de door te berekenen kosten?
Hoe is vast te stellen wat de niet
betaalde parkeergelden zijn?
Overigens blijft recht overeind, dat
het handhavingsinstrument niet mag
worden ontkracht. Dat betekent, dat
het tarief voldoende hoog zal moeten
zijn.

De heer Krajenbrink (CDA): De
heer Lonink zegt, dat het schriktarief
in de kosten tot uitdrukking moet
komen. De heer Schutte zei iets
dergelijks. De regering heeft een– en
andermaal gezegd, dat er geen
sprake zal zijn van enigerlei vorm van
boete. Zegt de heer Lonink nu
eigenlijk, wellicht in samenspel met
de heer Schutte, dat er toch een
strafelement moet worden inge–
bouwd, zij het verholen?

De heer Lonink (FVdA): Neen, dat
zou niet kunnen, gelet op de aard van
het instrument. Dat ben ik met de
heer Krajenbrink eens. De kostenop–
bouw kan qua hoogte echter zodanig
zijn, dat je al gauw denkt dat je een
maximumtarief hebt. De kosten zijn
namelijk zeer divers te speciferen.
Stel je eens voor, dat een gemeente
besluit de wielklem te laten zitten,
die er dus niet om 17.00 uur of
18.00 uur af te halen en verder
permanent de hele nacht voor
aanwezigheid te zorgen. Als de
gemeente de kosten daarvan zou
willen doorberekenen, kom je al tot
een tamelijk hoog tarief, echt
gebaseerd op kosten. Daarbij is dan
toch sprake van een schriktarief. Ik
wil niet zeggen, dat dit moet worden
bevorderd, maar ik wacht de
antwoorden op het punt van de te
specificeren kosten en waar dit
uitemdelijk toe leidt, graag af. Ik heb
daar nog geen inzicht in. Maar ik vind
wel dat het tarief zodanig zou
moeten zijn dat het handhavingsin–
strument recht overeind blijft. Dat is
het uitgangspunt. Dat betekent voor
mij dat het boete-element niet
overeind blijft staan. Ik heb daar
vragen over gesteld. Naast de door

te berekenen kosten, mogen ook de
niet betaalde parkeergelden bere–
kend worden. Maar welk criterium
hanteer je daarvoor? Een hele dag,
een half uur of een kwartier? Er zijn
dus verschillende mogelijkheden. In
tweede termijn moeten dan ook
duidelijkheid worden gemaakt
waartoe dat zou kunnen leiden.

Mijnheer de voorzitter! Het is een
goede zaak dat buitenlanders in dit
parkeerregime beter en vergelijkbaar
met Nederlandse kentekenhouders
kunnen worden aangepakt bij
onbetaald parkeren op betaalde
plaatsen. Dan blijft wel de vraag van
kracht die mijn collega's ook hebben
gesteld, namelijk welke garantie er is
dat men inderdaad betaalt. De fractie
van de PvdA wil nogmaals beklemto–
nen dat met de wielklem de gemeen–
ten nu een handhavingsinstrument
hebben dat opgenomen wordt in de
Gemeentewet. Wij vinden het een
goede zaak dat de wettelijke basis er
eindelijk is. Ik kan mij ook aansluiten
bij de vragen van collega Krajenbrink
wat betreft de vragen over de vlotte
verwijdering van de wielklem na
betaling.

De tarieven van de Kostenwet
invordering rijksbelastingen vormen
wellicht een probleem bij de
uiteindelijke handhaving. De
effectiviteit wordt beïnvloed door de
vraag of een dwangbevel — als de
naheffingsaanslag ook na aanmaning
niet wordt betaald — met name voor
de lage bedragen, waarvoor het
innen niet echt kostendekkend is, ook
wordt uitgevoerd. Zouden parkeer–
ders een overtreding begaan en
weten dat een uiteindelijk dwangbe–
vel niet geëxecuteerd wordt, dan
heeft dit instrument geen zin.
Overigens zijn de kosten van de
Kostenwet invordering rijksbelastin–
gen, de kosten van de inning van een
dwangbevel, sinds 1981 niet
aangepast aan inflatie. Ik had
verleden week willen aankondigen
dat de fractie van de PvdA bij de
behandeling van de begroting van
Financiën daaropterug zou komen. Ik
heb niet nagetrokken of dat gistera–
vond is gebeurd. Overigens zullen de
gemeenten naar mijn mening dit
argument minder kunnen doen
gelden, aangezien zij een instrument
vroegen en vragen om het parkeren
te kunnen reguleren. Dus ook als het
geld zou kosten, zouden ze bereid
moeten zijn om het parkeergeld te
innen.

Er blijven twee parkeerregimes
gelden, waarbij de strafrechtboete
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wezenlijk lager zou kunnen zijn dan
de som van niet betaalde parkeerbe–
lasting plus naheffingsaanslag. Is dat
zo? Dat is onduidelijk en ingewikkeld
voor de burger, heb ik zojuist al
gesteld. Verboden parkeren kan
bovendien goedkoper uitpakken dan
te laat bij een parkeermeter zijn.
Leggen wij naast deze parkeerregi–
mes de verschillende soorten
parkeerbeleid dat de gemeenten
veelal voeren, dan is duidelijk dat de
lappendeken wel eens ondoorzichtig
wordt voor de burger. Wellicht
onbedoeld heeft dat een ontmoedi–
ging van het autogebruik tot gevolg.
Dat zou uitstekend passen in het
rijks– en veelal ook gemeentelijk
beleid, maar dat zal hier niet te
bedoeling zijn. Toch wil ik de
staatssecretaris vragen of zij
initiatieven zal ontplooien om meer
uniformering in het parkeerbeleid te
realiseren; zie ook de vragen die
mevrouw Scheltema hierover heeft
gesteld.

Uitgangspunt blijft wel dat
gemeenten en zeker de grote steden
er goed mee uit de voeten moeten
kunnen. Wellicht zou een suggestie
zijn om in de toekomst in Europees
verband duidelijkheid te verschaffen.
Bij voorbeeld met één regime met
drie mogelijkheden: verboden te
parkeren, er mag wel geparkeerd
worden of er mag onder voorwaar–
den geparkeerd worden. De eendui–
digheid zou je ook nog kunnen
bevorderen door bij voorbeeld
gekleurde straatnaambordjes te
gebruiken, waardoor men onmiddel–
lijk weet onder welk parkeerregime
men valt. Ik denk echter dat dat in dit
kader te ver gaat. De heer Hermans
hoorde ik zeggen: rood, dan mag je
niet parkeren.

De heer Hermans (WD): Rood
houdt namelijk altijd een verbod in.

De heer Lonink (FVdA): Voorzitter!
Ik kom tot een afronding. Gezien het
karaktervan parkeerbelastingen en
de in rekening te brengen kosten
gaat het hierbij in feite om parkeer–
gelden. Deze parkeerbelasting komt
in de plaats van de boete. Boetes zijn
niet langer aftrekbaar volgens een
nog te behandelen wetsvoorstel. In
de Oort-sfeer spreken wij hierbij
waarschijnlijk van zakelijke kosten als
het gaat om de naheffingsaanslag.
Kan de staatssecretaris aangeven
hoe zij oordeelt over de aftrekbaar–
heid, mede in relatie tot het nog
aanhangige wetsvoorstel op stuk nr.

20857 Wijziging van de wet op de
inkomstenbelasting 1964 en van
enige andere wetten inzake afschaf–
fing aftrekbaarheid van geldboetes?
Onze fractie kwam tot de conclusie
dat het hierbij waarschijnlijk om
zakelijke kosten gaat en dus om
aftrekbare kosten. Deelt de staatsse–
cretaris deze mening? Betekent dit
dat daardoor het handhavingsinstru–
ment toch enigszins ontkracht zal
worden.

Als eindoordeel stel ik: dit
wetsvoorstel moet nu wel, en ook
heel snel, wet worden. De PvdA kan
zich vinden in dit wetsvoorstel, want
de gemeenten kunnen er goed mee
uit de voeten, de rechtsbescherming
lijkt goed geregeld te zijn, het politie–
en justitie-apparaat wordt ontlast en
er komt een wettelijke basis voor de
wielklem als handhavingsinstrument.
Met de heer Van den Berg vraag ik
de staatssecretaris, wanneer dit
wetsvoorstel in werking kan treden.

D
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
voorzitter! Anderen hebben er ook op
gewezen, maar het wetsvoorstel
inzake parkeerbelastingen kent een
bewogen historie. Meermalen heeft
het weinig gescheeld of het was
ingetrokken. Desondanks staat het
vandaag op de rol van de plenaire
vergadering. Dat het toch zover is
gekomen, is mede te danken aan een
zeer uitvoerige en op talrijke punten
heldere tweede nota van wijziging,
maar zeker ook aan de inzet van de
VNG als representant van de
gemeenten. Het zijn immers de
gemeenten en in het bijzonder de
grote gemeenten die ernstige hinder
ervaren van toenemend ongewenst
parkeergedrag, gedrag dat dit
wetsvoorstel in meer beheersbare
banen wil leiden.

Voor de pogingen die daartoe in
het werk zijn gesteld, heb ik waarde–
ring, al betreft het zeker geen
eenvoudige materie. Zo zijn er naar
mijn opvatting in de schriftelijke
voorbereiding terecht principiële
vragen over het gebruik van het
belastinginstrument en over de
reikwijdte van artikel 6 van het
Europees verdrag ter bescherming
van de rechten van de mens gesteld.
Dat laat onverlet dat er ook naar de
mening van de RPF dringend
behoefte is aan een beter instrumen–
tarium om een regulerend parkeerbe–
leid te kunnen voeren. Voorop staat
dat wij geen voet mogen geven -

dat is al veel te vaak gebeurd - aan
de opvatting dat brutalen de helft van
de wereld hebben, ook in dit opzicht.
Wie het verschuldigde parkeergeld
niet betaalt en ook de toegestuurde
bekeuring in de prullenmand gooit,
ontloopt niet zelden in de huidige
situatie de terecht uitgedeelde straf.
En dat staat haaks op de principes
van recht en gerechtigheid en ook op
het rechtvaardigheidsgevoel. Wie
zich willens en wetens niets aantrekt
van voor allen geldende regels, zal
daarvan hoe dan ook de consequen–
ties moeten dragen. Hoewel ik
vanwege de verschillende handha–
vingsmechanismen die nu dreigen te
ontstaan niet overloop van enthousi–
asme, meen ik dat wij deze weg toch
moeten inslaan.

Een simpeler en effectiever middel
dan nu wordt voorgesteld, lijkt niet
voorhanden te zijn. Dat is een
constatering. Maar voordat ik tot een
afgerond oordeel kom, wil ik in deze
termijn nog even stilstaan bij de
noodzaak van een nieuwe regeling en
vervolgens kort ingaan op de kwestie
van retributie of belasting, op het
advies van professor Van Dijk, op de
wielklem, op de financiële aspecten
en op de invoeringsstrategie.

Het betaald parkeren heeft een
hoge vlucht genomen. Ter illustratie
vermeld ik dat nog zeer onlangs een
parkeergelegenheid voor 600 auto's
onder het Malieveld gereed is
gekomen. Op die plek zijn de
geparkeerde auto's dus keurig
weggewerkt, maar dat is maar zeer
ten dele het geval in de centra van
vele grote steden. Om te voorkomen
dat de steden verstopt raken door
geparkeerde auto's, wordt al
decennia lang een regulerend beleid
gevoerd door bij voorbeeld het
instellen van parkeerverboden en het
tegen betaling tijdelijk beschikbaar
stellen van parkeerplaatsen. Het
euvel doet zich echter veelvuldig
voor dat automobilisten betaling van
parkeergeld en boetes achterwege
laten. Al die nalatigheid veroorzaakt
werk voor het justitieel apparaat.
Mede daarom zou in sommige
steden het plan bestaan of reeds tot
uitvoering worden gebracht, alleen
nog de bestuurders van zeer
hinderlijk fout geparkeerde auto's te
bekeuren. Zijn die berichten juist? Als
dat waar is, krijgt de "modale"
overtreder van de parkeerregels het
gelijk aan zijn kant. Wil de staatsse–
cretaris hierop ingaan? Ik zou het
trouwens op prijs stellen wanneer de
staatssecretaris van Binnenlandse
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Zaken, als eerste ondertekenaar van
het wetsvoorstel en hier namens de
regering aanwezig, ons enig inzicht
kan geven in de mate waarin het fout
parkeren voorkomt. Ik vraag dit te
meer, omdat de noodzaak van het
wetsvoorstel dan beter kan worden
gepeild. Uit de schriftelijke voorberei–
ding heb ik alleen kunnen begrijpen
dat dit zo veelvuldig voorkomt dat de
parkeerregels nauwelijks meer
adequaat te handhaven zijn. Op
zichzelf is de zaak natuurlijk niet te
verteren. Ook het fout parkeren en
het zelfs niet betalen van terecht
uitgedeelde bekeuringen zijn naar
mijn wijze van zien uitingen van een
afnemende bereidheid, zich te
onderwerpen aan regels en verorde–
ningen. Wij ontkomen er niet aan,
daartegen relatief fors op te treden.
Ook hier geldt: wie niet horen wil, die
moet voelen, en wel zodanig, dat
men dit voortaan nalaat. Dit geldt
niet alleen voor het fout parkeren,
maar voor de gehele linie van onze
samenleving. Het herstel van het
normenbesef met respect voor gezag
en de vastgestelde regels, is dan een
eerste vereiste. Om met de woorden
van de vorige minister van Justitie te
spreken: er moet feitelijk aan
heropvoeding worden gewerkt.
Alleen op deze wijze kan de overbe–
lasting van het justitiële apparaat
worden teruggedrongen en hopelijk
worden weggenomen.

Nu het fout parkeren en het
domweg niet betalen van bekeurin–
gen nog zo'n groot kwaad is, blijkt
helaas een andere regeling buiten
het strafrechtelijk circuit om noodza–
kelijk, tenminste, als er geen
mogelijkheid is tot uitbreidmg van de
justitiële organen. Dan nog doet zich
de vraag voor, of het staatsrechtelijk
instrument geëigend is om in het
geheel van de criminaliteitsbestrij–
ding prioriteit te geven aan de
afdoening van parkeerboeten. Deze
vraag is nog indringender nu voor
andere, lichte overtredingen wordt
gewerkt aan de invoering van de
lex-Mulder. Deze gaat voorzien in
een administratiefrechtelijke
afdoening. Wanneer er dus een
aanvaardbaar alternatief voorhanden
is, is de fractie van de RPF bereid, dit
te accepteren. Het voorliggende
wetsvoorstel is een poging hiertoe. Ik
zie hierin enkele voordelen. Vrijko–
mende capaciteit van justitiële
organen kan voor andere zaken met
een meer strafwaardig karakter
worden benut. Wellicht zijn de
gemeenten in staat, een beter te

handhaven parkeerbeleid te voeren.
Ten slotte voorziet het voorstel in een
wettelijke regeling inzake de
toepassing van de wielklem.

Mijnheer de voorzitter! Het
voorgaande laat onverlet dat bij de
gekozen opzet van het wetsvoorstel
enkele vraagtekens kunnen en
moeten worden geplaatst. Van het
strafrechtelijke rechtssysteem wordt
overgeschakeld op het fiscale
instrumentarium. Die keuze is mede
bepaald door het gegeven dat
wijziging van de definitie van het
begrip "retributie" geen soelaas zou
bieden. De regering houdt vol dat het
verschuldigde parkeergeld geen
vergoeding is voor een verleend
recht om te parkeren en dat het
parkeertarief niet is gerelateerd aan
de reële kosten van de in beslag
genomen parkeerruimte. Op die wijze
wordt naar mijn opvatting een
eventueel verband tussen de te
heffen parkeergelden en een
gemeentelijke prestatie weg gedefi–
nieerd. Dat is weinig fraai, maar op
zichzelf toelaatbaar, mits wordt
toegegeven dat een ander instrumen–
tarium niet dezelfde handhavingsmo–
gelijkheden biedt. Erkent de staatsse–
cretaris dat dit bij het onderhavige
wetsvoorstel inderdaad zo is?

Daar komt bij dat in deze Kamer
veelvuldig discussies over de al dan
niet toelaatbaarheid van nevendoel–
einden van belastingheffing worden
gevoerd. Ook in het wetsvoorstel is
zo'n nevendoel onmiskenbaar
aanwezig, namelijk het bereiken van
het bestuurlijke doel, in dit geval het
betaald parkeren beter reguleren.
Graag verneem ik van de staatsse–
cretaris waarom zij meent dat in dit
geval het nevendoel van de belas–
tingheffing toelaatbaar is. Erkent zij
tevens dat er ook grenzen zijn aan de
fiscalisering van bestuurlijke doelen?

Mijnheer de voorzitter! De in de
tweede nota van wijziging neergeleg–
de uitwerking van het fiscaal
instrumentarium heeft het wetsvoor–
stel voor de RPF-fractie meer
aanvaardbaar gemaakt. Het betreft
de vervanging van artikel 276a eerste
lid onderdeel C van de Gemeentewet
door de regeling in artikel 283a
inzake de naheffingsaanslag. Daarin
is echter niet met zoveel woorden
neergelegd, dat bij het niet voldoen
van de parkeergelden op aangifte of
op een andere wijze overeenkomstig
het bepaalde in artikel 267a, een
naheffingsaanslag verschuldigd is.
Dat moet min of meer uit de inhoud
van het artikel worden begrepen.

Verdient het aanbeveling, explicieter
te bepalen dat in zo'n situatie een
naheffingsaanslag opgelegd kan
worden? Dat zou naar mijn mening
de duidelijkheid van de bepaling ten
goede komen. Overigens acht ik de
samenstelling van het bedrag van de
naheffingsaanslag, een forfaitair
bedrag aan parkeergeld verhoogd
met een kostenvergoeding, beter
verdedigbaar dan de fiscale boete uit
het oorspronkelijke wetsvoorstel
artikel 276a eerste lid onderdeel C.
Het sanctionerende karakter van die
bepaling — dit is mede door
professor Van Dijk aangegeven — is
nu verdwenen.

De laatste opmerking brengt mij bij
de relatie tot het wetsvoorstel en het
Europees verdrag voor de rechten
van de mens. Dat daaraan in het
wetgevingsproces ook in een latere
fase nadrukkelijk aandacht is
besteed, is naar mijn opvatting niet
ten onrechte gebeurd. Wij zijn
immers al herhaaldelijk geconfron–
teerd met de gevolgen van wetge–
ving die op enig punt niet geheel
voldeed aan internationale regelge–
ving, althans volgens een gerechtelijk
oordeel. Toetsing door de wetgeving
vooraf kan voorkomen — het kan
althans het risico verkleinen — dat
een wet op die grond geheel of
gedeeltelijk buiten werking wordt
gesteld. In dit verband is het
meergenoemde advies van Van Dijk
van betekenis.

In de tweede nota van wijziging en
in de nota naar aanleiding van het
eindverslag wordt hier slechts
summier op ingegaan. Daarom stel ik
de vraag welke opvatting de
staatssecretaris huldigtten aanzien
van de andere aanbevelingen in dat
advies, zoals over de openbaarheid
van de zitting van de belastingrechter
en over de griffierechten in het geval
van beroep. Hoe denkt de regering
over de kwalificatie van de rechtsbe–
trekking tussen parkeerder en
gemeente als een privaatrechtelijke
rechtsbetrekking?

In de memorie van antwoord wordt
op pagina 19 met grote stelligheid
aangegeven dat in het wetsvoorstel
geen plaats zou zijn voor het
opnemen van een regeling inzake de
wielklem als handhavingsmechanis–
me. Twee jaar later worden de
woorden "onmogelijk" en "onge–
wenst" gelogenstraft in een welis–
waar sterk gewijzigd wetsvoorstel.
Naar de mening van de fractie van de
RPF is dit uitstel, achteraf gezien,
gerechtvaardigd. Wij hebben immers
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herhaaldelijk aangedrongen op
duidelijkheid rond toepassing van de
wielklem. Die duidelijkheid wordt nu
geboden in een op hoofdlijnen
duidelijke regelmg De wielklem kan
goede diensten bewijzen bij het
handhaven van de parkeerregulering
in de centra van de grote steden. Het
komt mij tevens voor als een
zekerheidstelling ten aanzien van
buitenlandse automobilisten die hun
parkeergeld niet voldoen. Het gaat
natuurlijk niet om het geven van een
exclusief karakter aan de toepassing
van de wielklem. Het mag echter
duidelijk zijn dat hierdoor ook
buitenlandse automobilisten eerder
geneigd zullen zijn het verschuldigde
parkeergeld te betalen. Deelt de
staatssecretaris deze opvatting?

Aan het wetsvoorstel zijn financiële
aspecten verbonden. De RPF stelt
het op prijs dat de uitname uit het
Gemeentefonds van de baan is. Een
afweging tussen de opbrengst van
vrijkomende substantiële capaciteit,
het verminderde bedrag aan
parkeerboetes ten gunste van het
Rijk en de meeropbrengst had mij in
het licht van het gebrek aan histori–
sche cijfers weinig aantrekkelijk
geleken. De erkenning dat gemeen–
ten veel kosten moeten maken om de
regels inzake het betaald parkeren te
handhaven, is een goede zaak.
Tegelijkertijd is ten aanzien van de
nieuwe mogelijkheid tot kostenver–
haal op de niet betalende parkeerder
bij mij de vraag gerezen, of al
overeenstemming is bereikt tussen
de staatssecretaris en de VNG over
de kostencomponenten die voor
doorberekening in aanmerking
komen. Zo neen, wanneer kan dat
wel het geval zijn?

Ik kom op de invoeringsstrategie.
In de schriftelijke voorbereiding is
aan de orde geweest dat de fiscalise–
ring van de huidige parkeerboetes
kan leiden tot ongewenst vluchtge–
drag in gevaarstellend parkeren. In
dat verband is overwogen om te
komen tot verhoging van de boeteta–
rieven voor gevaarstellend parkeren.
Wordt die verhoging inderdaad
doorgezet? Of wordt afgewacht hoe
de naleving van dit voorstel - ik
neem uiteraard aan dat het dankzij de
Tweede Kamer en de Eerste Kamer
tot wet wordt verheven — zich in de
toekomst zal ontwikkelen?

Een ander aspect betreft de
voorlichting. Voor een groot aantal
gemeenten zal dit wetsvoorstel geen
effect hebben. In ongeveer 600
gemeenten komen, aldus de ANWB,

geen parkeermeters voor. Het lijkt mij
daarom zinvol, in navolging op de
suggestie van de zijde van de Partij
van de Arbeid, gedaan in de schrifte–
lijke voorbereiding, van meet af aan
zorg te dragen voor een duidelijke en
uniforme aankondiging in gemeenten
over het mogelijk gebruiken van de
wielklem in een bepaald gebied. Is de
staatssecretaris bereid, op welke
wijze dan ook ter zake een inspan–
ningsverplichting op zich te nemen?
Tevens vraag ik aandacht voor de
voorlichting aan buitenlandse
toeristen. Er wordt gedacht aan
preventief meertalig voorlichtingsma–
teriaal.

Het doet mij genoegen dat in de
gewijzigde regeling alsnog is
voorzien in verzending van een
aanmaning in bepaalde gevallen. De
rechtspositie van de kentekenhouder
is eveneens aanmerkelijk verbeterd,
met name de positie van de verhuur–
der. Dat het initiatief ten slotte meer
komt te liggen bij de parkeerder of de
houder van het kenteken acht ik juist,
gelet op de huidige onbevredigende
situatie waarin de justitiële molens
volop draaien terwijl de overtreder
stilzit.

Het wetsvoorstel is door de tweede
nota van wijziging aanmerkelijk
verbeterd. Daarvoor mijn complimen–
ten. Toch vind ik het gebruik van het
fiscaal instrument weinig fraai. Ik ben
bereid het te aanvaarden als middel
om te voorkomen dat wetsovertre–
ders, die niet bereid zijn de hun
uitgedeelde bekeuring te betalen,
hun straf ontlopen.

De algemene beraadslaging wordt
geschorst.

De voorzitter: De staatssecretaris
zal morgen antwoorden, om kwart
over tien, naar het zich laat aanzien.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van:

- het wetsvoorstel Wijziging
van het Burgerlijk Wetboek en
van de Wet gelijke behandeling
van mannen en vrouwen (gelijke
behandeling van mannen en
vrouwen op het terrein van de
bovenwettelijke sociale zeker–
heid) (20890)

De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D

Staatssecretaris Ter Veld: Mijnheer
de voorzitter! Ik ben verheugd dat de
Kamer, tussen alle drukke werkzaam–
heden zoals begrotingsbehandeling
en financiële wetsvoorstellen door,
tijd heeft kunnen vinden om dit
wetsvoorstel te behandelen. Immers,
het wetsvoorstel is opgesteld op
grond van de Europese richtlijn. Los
van de vraag over het moment van
indiening, hadden wij op 31 juli 1989
aan de Europese verplichtingen
moeten voldoen. Natuurlijk was het
mogelijk om bij de Europese
Commissie duidelijk te maken dat de
ontwikkelingen in de Nederlandse
politieke verhoudmgen enig uitstel
noodzakelijk maakten, maar erg lang
wachten kan natuurlijk niet.

Een Europese richtlijn betekent niet
per definitie dat buiten ons om iets
gebeurt tegen onze eigen wensen in.
Nederland is onderdeel van de
Europese Gemeenschap en is
daarmee per definitie soms meer en
soms minder inspirerend voor de
Europese richtlijnen en in die zin
altijd medeverantwoordelijk. Afhan–
kelijk van de vraag of een wetsvoor–
stel ons meer of minder welgevallig
is, wekken wij soms de indruk dat
Europa maar iets doet, maar wij zijn
ook onderdeel van Europa. Op het
terrein van de gelijke behandeling zijn
wij misschien niet altijd voorlopers
geweest, of actief in de goede
uitvoering, maar Nederland heeft ook
niet gezegd dat wij het maar niet
moeten doen.

Het wetsvoorstel dat wij thans voor
ons hebben, gaat over de bovenwet–
telijke sociale zekerheid. Het gaat om
de vierde Europese richtlijn en het
wetsvoorstel heeft dan ook een
plaats in de hele discussie over
gelijke rechten en gelijke plichten van
vrouwen en mannen, met name in de
arbeidswereld. Eerst kwam de
richtlijn voor gelijke beloning. Ik ben
verheugd dat de hele Kamer het
eigenlijk vanzelfsprekend vindt dat
gelijke beloning thans is gerealiseerd,
de heer Leerling wees daar nog op. Ik
herinner mij nog goed de discussies
aan het begin van de jaren zeventig
over de vraag of het terecht was dat
een niet-kostwinner een gelijk loon
had als een kostwinner. Ik denk wel
eens dat deze discussie over vijftien
jaar wellicht ook wat antiek over–
komt. De discussie gaat nu nog over
de vraag hoe ver wij gaan met gelijke
rechten, gelijke plichten, zelfstandige
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aanspraken, zelfstandig recht op
arbeid en zelfstandig recht op
inkomen.

Bij dit wetsvoorstel wil ik aanslui–
ten bij een opmerking van de heren
Van der Vlies en Schutte. Los van de
discussie over emancipatie en
individualisering betalen mensen die
deelnemen aan betaalde arbeid en
aan pensioenfondsen, premie en
moeten op grond daarvan, los van de
vraag of zij man of vrouw zijn,
aanspraak kunnen maken op gelijke
rechten. Dat is een goede zaak, want
een eigen, zelfstandig door betaalde
arbeid verkregen inkomen, wordt dan
ook na de pensioengerechtigde
leeftijd beschermd, zoals mevrouw
Kalsbeek opmerkte.

De heer Linschoten heeft erop
gewezen, dat er nog veel problemen
zitten in de pensioensfeer. Een aantal
van die problemen zijn opgenomen in
de adviesaanvrage aan de SER. Ik
loop daar liever niet op vooruit. Ik wil
wel op de procedurevraag ingaan. Is
het verstandig om zodra het SER-ad–
vies er is, het bij wijze van spreken
maar gewoon in de groep te gooien?
Neen. Ik meen dat het een goede
zaak is, dat het kabinet in ieder geval
een voorlopig standpunt inneemt. In
het algemeen vraagt de Kamer om
kabinetsstandpunten, soms een open
discussie. Als wij het SER-advies in
de Kamer bespreken nog voordat het
kabinet ernaar gekeken heeft, dan zal
dat de Kamer zeker niet bevredigen.

De heer Linschoten (VVD): Als de
staatssecretaris het zo uitlegt, dan
heb ik daar vrede mee. Het ging mij
erom dat de Kamer niet direct na het
uitbrengen van het SER-advies met
wetsvoorstellen zou worden gecon–
fronteerd. De Kamer moet de
mogelijkheid hebben om bij voor–
beeld aan de hand van een eerste
reactie met het kabinet van gedach–
ten te wisselen over de vraag, wat op
welk moment moet gebeuren en
welke politieke verhoudingen iets of
niets mogelijk maken.

Staatssecretaris Ter Veld: Dat is
zeker van belang. Een van de
kernvragen in het SER-advies is de
vraag, hoever de overheid kan
ingrijpen in contracten van burgers
tot burgers. Werkgevers en werkne–
mers zijn, vanuit de overheid gezien,
burgers.

In het kader van de gelijke
behandeling zijn ook vragen gesteld
over de twee jaar geleden toegezeg–
de adviesaanvrage over de mogelijke

juridische risico's, die het Nederland–
se sociale-zekerheidsstelsel loopt,
gezien uitspraken van het Europese
Hof en het BuPo-verdrag. De
adviesaanvrage wordt al bijna
ingelopen door de realiteit. Hoewel
de adviesaanvrage over mogelijke
juridische risico's als een soort
theoretisch-filosofisch denkkader
bijna af is, menen wij, dat wij die
adviesaanvrage gepaard moeten
laten gaan met suggesties voor
concrete oplossingen voor proble–
men die inmiddels op ons af zijn
gekomen. Ik verwacht niet, dit over
twee weken gereed te hebben. Op
vrij korte termijn zijn wij toch
genoodzaakt om op het terrein van
de uitspraken van het Europese Hof
met concrete oplossingen te komen.
Ook hierop wil ik thans niet vooruitlo–
pen.

Mevrouw Groenman (D66): Ik kan
dat in zekere zin billijken. Kan die
adviesaanvrage met mogelijk
concrete oplossingen ook naar
onafhankelijke juridische deskundi–
gen worden gestuurd? In antwoord
op emancipatievragen werd dit nog
in het midden gelaten.

Staatssecretaris Ter Veld: Dat was
inderdaad de bedoeling. Ik denk aan
de SVR, de SER en de Emancipatie–
raad. Ik herhaal dat de tijd voor een
filosofische gedachtenwisseling over
de vraag, of en in welke mate de
Nederlandse wetgeving passend is,
voorbij is. Op een aantal punten zijn
wij genoodzaakt om zeer concrete
maatregelen te nemen. Ik wijs op een
wetsvoorstel inzake de WWV, dat ik
onlangs heb ingediend. De discussie
over de vraag, wat nu echt zou
moeten, is al lang ingelopen door de
werkelijkheid. Alles moet.

Mevrouw Groenman (D66): Als u de
onafhankelijke deskundigen maar
niet vergeet. De SER en de Emanci–
patieraad hebben al eens vaker
geadviseerd. Achteraf bleek het toch
nog niet genoeg te zijn. Stuur die
onafhankelijke juristen toch maar de
adviesaanvraag met die concrete
oplossingen erbij.

Staatssecretaris Ter Veld: Hoe meer
advies, hoe beter het is. De Neder–
landse sociale zekerheid is inderdaad
redelijk kwetsbaar. Een groot deel
van de sociale zekerheid is opge–
bouwd in een tijd, waarin nog anders
werd aangekeken tegen de plaats

van de sociale zekerheid, het
kostwinnerschap en deelname aan
arbeid.

Ik kom thans over het wetsvoorstel
te spreken. De eerste relevante vraag
betreft de rol van de overheid in het
kader van de gelijke behandeling in
bovenwettelijke uitkeringen. Zoals de
heer Linschoten terecht heeft
opgemerkt, is gekozen voor een
verbod op ongelijke behandeling, niet
voor een gebod in de zin van: gij zult
zo handelen. Ik meen dat dit ook een
terechte keuze is. Ik sprak al over het
SER-advies waarin de vraag, hoever
de overheid kan gaan, aan de orde is.
Mevrouw Groenman en mevrouw
Kalsbeek vroegen, of het BuPo-ver–
drag een horizontale werking heeft.
Kan de werknemer de overheid
aanspreken op het niet voldaan
hebben aan zodanige wetgeving, dat
hij bepaalde rechten heeft? Het
BuPo-verdrag heeft inderdaad geen
horizontale werking en richt zich tot
de overheid. De stappen die gezet
worden door onder anderen me–
vrouw Groenman, die heeft gezegd
dat het dan ook logisch zou zijn dat
een werknemer de wetgever zou
kunnen aanspreken, zijn wat ons
betreft heel grote en ook heel snelle
stappen. Wij denken dat dit niet zo is,
maar dat laat onverlet dat wij als
wetgever natuurlijk zullen trachten
om de gelijke behandeling op een
juiste wijze in te voeren. Maar wij
hechten op dat punt meer aan de
concrete opdrachten die door de
Europese Commissie aan de lidstaten
worden gegeven dan aan het idee
dat hetgeen het BuPo-verdrag de
overheid oplegt per definitie door die
overheid moet worden opgelegd aan
de sociale partners. Als ik spreek
over het weduwnaarspensioen kom ik
hier natuurlijk op terug.

Een andere vraag is of artikel 119,
de bepaling inzake gelijke belonmg,
van doorslaggevend belang kan zijn.
De uitspraak in de zaak-Weber/Bilka
van 1986, vlak voordat deze richtlijn
in werking trad, maakt de richtlijn
wellicht ten dele overbodig, maar
daarbij moet wel worden opgemerkt
dat dit een eenmalige uitspraak is
geweest en met name betrekking
heeft op de verhouding tussen
werkgever en werknemer en niet op
de verhouding tussen pensioengever
en werknemer. Het is ook opvallend
dat een uitspraak van het Europese
Hof over nabestaandenrechten van
de eigen EG-ambtenaren niet is
gebaseerd op artikel 119. Nogmaals,
ik kom hier nog op terug bij het
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weduwnaarspensioen, maar de
stelling dat op grond van artikel 119
van het EG-verdrag, dan wel op
grond van het BuPo-verdrag de
wetgever zonder meer kan worden
aangesproken om dingen te doen die
thans niet geregeld zijn, gaat volgens
mij niet op.

Op Europees niveau is er inder–
daad nog sprake van een voltooiings–
richtlijn, de vijfde richtlijn. Gevraagd
is of ik kan aangeven wanneer die tot
stand komt en wat erin komt te
staan. Ik kan niet aangeven wanneer
die tot stand komt en ik kan slechts
vermoeden dat de gelijke behande–
ling van mannen en vrouwen
doorwerkt in de nabestaandenbetrek–
kingen. Het is mogelijk dat daarvoor
een flexibel voorstel van individuele
pensioenrechten komt, zoals
mevrouw Groenman bepleitte. Het is
ook mogelijk dat er keuzemogelijkhe–
den worden geboden. Er zijn dus veel
mogelijkheden waarop ik thans niet
vooruit kan lopen.

De richtlijn gebiedt de overheid om
in wetgeving en haar bestuurlijke
regelgeving erop toe te zien dat er
geen sprake is van ongelijke behan
deling in de pensioensfeer op grond
van sekse. Mevrouw Soutendijk en
mevrouw Kalsbeek hebben voorge–
steld in deze wet op te nemen het
verbod op algemeen-verbindendver–
klaring van nietige en mogelijk
nietige bepalingen. Op zichzelf
begrijp ik dat heel goed. Wanneer
een bepaling algemeen verbindend
verklaard is, kan bij werknemers licht
de indruk ontstaan dat deze daarmee
ook per definitie niet nietig zal zijn.
Echter, dat hoeft niet zo te zijn. Wij
hebben toegezegd dat wij in geen
geval nietige bepalingen algemeen
verbindend zullen verklaren. Dat
spreekt niet alleen vanzelf, want uit
een nietige bepaling kan nooit enig
rechtsgevolg voortvloeien, maar het
is ook absurd om iets dat nietig is en
dus niet bestaat algemeen verbin–
dend te verklaren. Het spreekt ook
vanzelf dat bepalingen waarover
geen enkele twijfel bestaat dat zij niet
nietig zijn en per definitie goed zijn
algemeen verbindend kunnen worden
verklaard. Het probleem speelt dus in
het grijze tussengebied. De heer
Schutte heeft ook terecht gesteld dat
je hier in feite een zekerheid kan
suggereren die niet echt bestaat.
Immers, het is mogelijk om een
bepaling waarvan de nietigheid niet
vaststaat, algemeen verbindend te
verklaren en daarmee de indruk te
wekken dat zij dus klopt, terwijl zij

door de rechter achteraf wel nietig
verklaard zou kunnen worden. Wij
hebben dan ook toegezegd dat wij bij
algemeen-verbindendverklaringen -
het is essentieel dat wij dat niet
beperken tot de pensioensfeer, maar
ook laten gelden voor andere
terreinen waar bepalingen in strijd
kunnen zijn met de wet als het gaat
om gelijke behandeling — uitermate
kritisch kijken wat nu precies
algemeen verbindend wordt ver–
klaard. In toenemende mate is dat
ook een vanzelfsprekende praktijk. In
geval van twijfel wordt er contact
opgenomen met de sociale partners;
wanneer het onduidelijk is, worden
overwegingen aangetekend in de
trant van: kijk er nog eens naar of dit
echt klopt. Bij een mogelijk onder–
scheid op grond van sekse kunnen
sociale partners zelf, voordat zij de
bepaling opnemen en voordragen ter
algemeen-verbindendverklaring,
contact opnemen met de Commissie
gelijke beioning en behandeling.
Desalniettemin blijft het mogelijk, dat
de overheid wel kan constateren dat
er van indirect onderscheid sprake is,
maar dat zij niet kan vaststellen of
daarvoor een objectieve rechtsgrond
aanwezig is. Moet je in die gevallen
nu wel of niet algemeen verbindend
verklaren?

Het aannemen van een dergelijk
amendement heeft een aantal
bezwaren. Het kan leiden tot een
overheid die dusdanig terughoudend
is, dat alleen maar datgene algemeen
verbindend verklaard wordt, wat
absoluut niet in strijd is met de wet,
terwijl een algemeen-verbindendver–
klaring toch vaak in het voordeel is
van de werknemers die werken bij
een ongeorganiseerde werkgever.
Het kan ook betekenen, dat hiermee
de suggestie wordt gewekt dat,
omdat het in deze wet zo nadrukkelijk
is geregeld, andere vormen van
strijdigheid met wetgeving anders
mogen worden behandeld. De
discussie over algemeen verbindend
verklaren kan dan ook veel beter
gevoerd worden bij de behandeling
van de Wet op de collectieve
arbeidsovereenkomst. Eén specifieke
bepaling hier opnemen, terwijl die er
in andere wetten niet staat, geeft de
indruk dat het daar wel zou mogen of
ruimer zou kunnen. Ik zie dus een
aantal nadelen — niet vanuit een
principe — om in deze wettekst het
amendement, dat is voorgesteld op
stuk nr. 12, op te nemen. Dit
betekent overigens wel, dat wij zeker
zullen bezien of de overheid niet in

een aantal twijfelgevallen zelf actie
moet ondernemen en die vragen
moet voorleggen aan de Commissie
gelijke behandeling. Wij doen dat ook
bij de gelijke beloning en bij kostwin–
nersbegrippen voor jeugdigen. Dit
alles houdt in, dat er zeker geen
terughoudende overheid is op dit
punt — het amendement activeert
ons daartoe nog meer — maar dat de
overheid wel terughoudend is in de
wijze waarop zij de verplichting als
juridische vormgeving in deze wet
zou opleggen

Aangezien ik al een paar keer
verwees naar de Commissie gelijke
behandeling, wil ik meteen ingaan op
het amendement van mevrouw
Kalsbeek op stuk nr. 11. Op zichzelf
vind ik de mogelijkheid om de
Commissie gelijke behandeling
uitdrukkelijk te kunnen inschakelen
bij de uitvoering van wettelijke
pensioenregelingen en pensioenre–
gelingen die krachtens wet geregeld
zijn — bij voorbeeld voor de WSW —
positief. Ik moet evenwel toegeven,
dat door een omissie onzerzijds het
amendement niet helemaal in
overeenstemming is met de wettekst.
Een aantal bepalingen uit het
amendement zijn in feite dubbel. Ik
meen, dat ik mevrouw Kalsbeek een
nieuwe tekst heb gesuggereerd
omdat het onverstandig is om op
twee plaatsen hetzelfde geregeld te
hebben. Op zichzelf vind ik het
amendement positief maar het zou
goed zijn wanneer een nieuwe tekst
door de Kamer beoordeeld kon
worden. Materieel houdt die nieuwe
tekst geen wijziging in, maar het is bij
voorbeeld overbodig om voor de
AOW een bepaling op te nemen
omdat die reeds valt onder de derde
richtlijn.

De heer Van der Vlies (SGP): Was
dat nu een fout van het departement
of van de fractie?

Staatssecretaris Ter Veld: De fout
was onzerzijds. Het amendement was
van mevrouw Kalsbeek. Als het
voorgestelde in het amendement van
de zijde van het departement was
gekomen, had ik een nota van
wijziging gemaakt. Maar mevrouw
Kalsbeek verzocht ons, een amende–
ment voor te bereiden. Bij lezing van
dat amendement drong het tot ons
door, dat wij het amendement niet
helemaal correct in overleg met
Binnenlandse Zaken hadden opge–
steld. Dat is een fout die bij het
departement en bij de staatssecreta–
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ris kan voorkomen. Maar ik sta zeer
positief tegenover deze mogelijkheid,
te meer daar het gaat om de
uitvoering van de wetgeving en de bij
wet geregelde pensioenregelingen.

De heer Linschoten (VVD): Mag ik
de staatssecretaris vragen, wat die
Commissie gelijke behandeling nu
precies mag c.q. moet doen volgens
de nieuwe tekst die u gesuggereerd
heeft aan de fractie van de Partij van
de Arbeid?

Staatssecretaris Ter Veld: Om nu te
zeggen, dat ik dit gesuggereerd heb;
ik herinner mij dat ik in mijn "vorige
leven" deze wet zelf schriftelijk
behandeld heb.

De Commissie gelijke behandeüng
kan niet de wet als zodanig toetsen
op gelijke behandeling. Wel kan zij de
wijze toetsen waarop de uitvoering
van de wettelijke regeling door de
pensioengever tot stand komt.

De heer Linschoten (VVD): Wat is
dan het verschil met de tekst die
mevrouw Kalsbeek heeft ingediend?

Staatssecretaris Ter Veld: In de
tekst van mevrouw Kalsbeek was ten
onrechte niet afgezien van de
pensioenregeling zoals reeds
genoemd in artikel 12a en van de
AOW en de AWW. De beide laatste
wettelijke regelingen vallen onder de
derde richtlijn. Het gaat dus om een
juridisch-technische wijziging.

Ik kom nu terug bij het probleem
van de nagelaten betrekkingen.
Inderdaad is bij alle discussies over
gehjke behandeling vaak gesteld, dat
vrouwen werden bevoorrecht omdat
zij wel een weduwenpensioen
hadden en mannen werden bena–
deeld omdat zij geen weduwnaars–
pensioen hadden. Vrouwen hebben
vaak daartegenin gebracht, mijns
inziens te recht, dat dit voordeel ook
een nadeel voor vrouwen was.
Immers als werkende vrouw laat je
geen nabestaandenpensioen achter
terwijl je wel medekostwinner of
soms kostwinner bent voor je
partner. Vanuit die invalshoek is de
discussie over een mogelijk pensioen
voor de partner zeer vanzelfspre–
kend. De opvatting dat alleen aan
weduwen een pensioen zou kunnen
toekomen vanuit het idee dat zij per
definitie altijd afhankelijk zijn van de
kostwinner, stamt inderdaad uit de
jaren vijftig. Die kan trouwens niet
zonder meer overgezet worden naar
de huidige tijd. De vraag is nu, of de

overheid op dit moment die verplich–
ting tot deze vorm van gelijke
behandeling aan de sociale partners
kan opleggen. Dit stelt mevrouw
Groenman voor in haar amendement.

Met betrekking tot de Algemene
weduwen– en wezenwet heeft
inderdaad de Centrale raad van
beroep tegen de overheid gezegd:
zolang u deze wet hebt, gebaseerd
op de opvattingen uit de jaren vijftig,
en u vrouwen in die en die omstan–
digheden een uitkering geeft, zult u
dat ook moeten doen aan weduw–
naars. Die uitspraak van de Centrale
raad van beroep noopt ons ertoe, de
Algemene weduwen– en wezenwet
opnieuw te bezien. Ik hoop dan ook
nog steeds, een algemene nabe–
staandenwet op een dusdanig tijdstip
naar deze Kamer te kunnen zenden
dat zij op 1 januari 1991 in werking
kan treden.

Aanvullende pensioenregelingen
zullen rekening houden met de
onderliggende basisuitkering van de
Algemene weduwen– en wezenwet
c.q. algemene nabestaandenwet. Er
is nog geen wetsvoorstel ter zake.
Het heeft nog geen nummer. Het ligt
nog niet bij de Raad van State. Het
zou in feite betekenen dat wij nu de
sociale partners opdragen een en
ander te doen zonder dat zij inzicht
hebben in de voorzieningen die de
overheid als basis daarvoor regelt. Ik
heb daar wel problemen mee. Niet
met het idee, dat er een dergelijke
regeling moet komen — dit is
trouwens in 75% a 80% van de
pensioenfondsen geregeld - maar
wel met het idee dat ik op dit
moment die bepaling verplichtend
zou moeten maken voor particuliere,
privaatrechtelijke afspraken. Daaraan
zijn ook problemen verbonden, te
meer omdat, zoals ook mevrouw
Groenman zelf opmerkte, wij bij een
verdere discussie niet zonder meer
rechten die thans aan vrouwen
toekomen ook toekennen aan
mannen, doch zullen proberen te
komen tot een soort mens-nabe–
staandennorm, in plaats van een
nabestaandennorm geënt op mannen
en vrouwen. Het kan heel goed zijn
dat in de voltooiingsrichtlijn die
mogelijkheden worden opengesteld.
Mevrouw Groenman wees ook op de
mogelijkheid om in dezen de
paraplubepaling nog een aantal jaren
voort te zetten voor het verkrijgen
van een zekere vorm van geleidelijk–
heid. Ik wijs echter op wat mevrouw
Groenman in haar amendement
voorstelt. Daarin zegt zij: In artikel III,

onderdeel a, vervalt "onderscheiden–
lijk ten aanzien van voorzieningen
voor nagelaten betrekkingen op een
nader bij wet te bepalen tijdstip".
Door het schrappen van die zinsnede
verplicht men in feite de sociale
partners om voor 1993 datgene te
doen waar de overheid zelf nog mee
worstelt. Dat vind ik niet verstandig.
Ik kan mij wel voorstellen, dat wij
tegelijk met de indiening van het
voorstel voor de algemene nabe–
staandenwet regelen, dat binnen een
bepaalde termijn - ik denk daarbij
aan drie jaar nadat de algemene
nabestaandenwet tot stand is
gekomen - de sociale partners hun
regelgeving hebben aangepast.
Daarmee zeg je dat op het moment
dat de overheid op dit punt de
nodige regelingen heeft getroffen en
iedereen kennis heeft kunnen nemen
van de basisvoorziening, de periode
begint waarin de sociale partners
met aanvullende regelgeving komen.
Dat lijkt mij in de relatie tussen
overheid en sociale partners
correcter dan nu anderen iets
opleggen terwijl de overheid zelf nog
niet eens klaar is met haar huiswerk.

Mevrouw Groenman (D66):
Voorzitter! Ik wil de staatssecretaris
er dan toch op wijzen, dat het ABP
nu al wel iets geregeld heeft en dat
er dus ongelijkheid tussen de
verschillende regelingen bestaat. Het
wetsvoorstel wil de uitzonderingsbe–
paling laten gelden, terwijl er de
mogelijkheid is om voor 1 januari
1993 iets te doen. Dat zet wel de
regering onder druk om met een
aangepast voorstel inzake de AWW
te komen, zodat dat per 1 januari
1991 kan gaan gelden. Dat zou
prachtig zijn. Ik zie dan echter niet in
waarom de verschillende pensioen–
fondsen zolang de tijd moeten
hebben en ook nog na 1993 iets
mogen regelen. Dat gaat mij te ver.
Bovendien blijft er ongelijkheid
bestaan tussen regelingen die wel en
die niet aangepast zijn.

Staatssecretaris Ter Veld: Het is
inderdaad correct dat het ABP wel
een regeling op dit punt heeft. Het
ABP is een wettelijke pensioenvoor–
ziening. In de Europese regelgeving
wordt heel uitdrukkelijk onderscheid
gemaakt tussen de termijn waarop
wettelijke maatregelen moeten
worden getroffen en de termijn
waarop bovenwettelijke maatregelen
moeten worden getroffen. In de
vierde Europese richtlijn is het
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nabestaandenpensioen volledig
buiten beschouwing gebleven.
Nogmaals: mijn grootste probleem is
dat terwijl op dit moment de
algemene nabestaandenwet nog niet
eens een nummer heeft...

Mevrouw Groenman (D66):
Daarmee is men dan rijkelijk laat!

Staatssecretaris Ter Veld ...en de
sociale partners dus nog geen kennis
hebben kunnen nemen van de vorm
en de structuur daarvan, wij tegen
hen zouden zeggen: gij zult zulks
onmiddellijk doen. Dat zou ik een
stap te ver vinden. De druk om als
overheid snel te zijn met de herzie–
ning van de Algemene weduwen– en
wezenwet, is per definitie aanwezig,
omdat volgens de huidige vorm
weduwnaars exact dezelfde rechten
moeten hebben als de weduwen
hebben gekregen op basis van de
samenleving van de jaren vijftig en
zestig en dit leidt natuurlijk tot
meeruitgaven die beter aan andere
dingen besteed kunnen worden.

Mevrouw Groenman (D66): Wat
maakt het eigenlijk voor het gelijk–
heidsbeginsel dat voor de pensioen–
fondsen moet gelden uit hoe de
overheid de AWW gaat regelen? Dat
maakt toch niets uit? Er moet iets
geregeld worden en de overheid
moet iets doen in de AWW-sfeer. In
december 1988 is hierover al een
uitspraak gedaan. Men is hiermee
dus al heel lang bezig. De pensioen–
fondsen hebben de bui al lang zien
hangen. Het gaat mij er niet om hoe
de overheid het zal doen, maar dat
de pensioenfondsen voor de
nabestaandenregeling iets moeten
doen waarin het gelijkheidsbeginsel
is verwerkt.

Staatssecretaris Ter Veld: De
overheid moet zelf in dezen nog iets
regelen. Daarbij heeft zij de mogelijk
om te kiezen. Moet zij daarbij
mannen geven wat vrouwen nu ook
al hebben? Of moet daarbij aan
dndere modellen gedacht worden? Er
is wel degelijk een relatie tussen het
een en het ander. Ik heb dus niet
zozeer bezwaar tegen het principe
dat er een regeling moet komen,
maar wel tegen het feit dat de
overheid aan derden vraagt dat zij op
dit moment datgene doen wat de
overheid nog niet gedaan heeft
terwijl Europese of andere regelge–
ving haar daartoe verplicht. Daarmee

bevestig ik wel dat in dezen snel iets
moet gebeuren.

Mevrouw Groenman (D66): Maar
het valt niet uit te sluiten, dat als er
niets gebeurt, pensioenfondsen nu al
het risico van juridische procedures
lopen.

Staatssecretaris Ter Veld: Ik heb
aangegeven, dat artikel 119 daar
weinig grond voor geeft en dat het
BuPo-verdrag die horizontale werking
niet heeft. Ik zei al dat 80% van de
pensioenfondsen bedoelde regeling
hebben. Het is bovendien zeer wel
denkbaar dat de sociale partijen over
deze kwestie zelf afspraken maken.
Mijn probleem betreft dus de vraag
of het moreel gezien juist is als de
overheid iemand iets laat regelen
terwijl zij zelf op dat punt nog niets
heeft geregeld. Daarmee leg ik voor
een deel de zwartepiet bij mijzelf.

Mevrouw Groenman (066): U zegt
dat artikel 119 niet van toepassing is
maar u bent daar kennelijk niet zeker
van. Dat is een– en andermaal, ook
bij andere punten in de stukken, naar
voren gekomen. De pensioenfondsen
lopen mijns inziens risico's als een
vrouw nu de procedure aanspant
omdat zij niet gelijk behandeid wordt,
terwijl daarvoorwel premie betaald
wordt. Dit probleem speelt natuurlijk
al heel lang een rol.

Staatssecretaris Ter Veld: Dat zei ik
toch.

De heer Schutte (GPV): Voorzitter!
De staatssecretaris was gelukkig erg
concreet over haar plannen voor 1
januari 1991 maar hoe moet ik mij
een en ander voorstellen? Zij spreekt
over een algemene nabestaandenwet
maar die heeft nog geen nummer.
Zoals de staatssecretaris weet, kan
de griffle dat heel snel geven. Wat
hieraan vooraf gaat is vaak belangrij–
ker. Moet ik die algemene nabe–
staandenwet zien als een vervanging
van de huidige AWW of is het een
aanvulling die zij nu maar even
gemakshalve de algemene nabe–
staandenwet noemt? Als het gaat om
een vervanging dan zal zij het met mij
eens zijn dat het niet alleen bij het
departement maar ook bij de Raad
van State nog heel veel tijd kan
kosten. Dat geldt overigens ook voor
de behandeling in deze Kamer. In
verband met het karakter van de wet
die zij voor ogen heeft, vraag ik mij af

hoe reëel die datum van 1 januari
1991 is.

Staatssecretaris Ter Veld: Inderdaad
zal de algemene nabestaandenwet
een vervanging zijn van de AWW. Ik
ben er ook niet optimistisch over of
wij 1 januari 1991 halen Daar staat
tegenover dat de tijdsdruk die de
huidige situatie en de budgettaire
consequenties op mij leggen, mij wel
doen hopen dat het departement
snel klaar zal zijn met een wetsvoor–
stel dat via de ministerraad naar de
Raad van State kan worden gestuurd.

De heer Schutte (GPV): Dat vind ik
jammer. Toen u zo plompverloren
meldde dat er per 1 januari 1991 een
algemene nabestaandenwet zou
komen dacht ik dat dit gebaseerd
was op een reële inschatting. Nu ben
ik geneigd te zeggen: u noemt deze
wet wel maar u gelooft er zelf niet in.
Nogmaals, dat vind ik jammer.

Staatssecretaris Ter Veld: Mijns
inziens moet het mogelijk zijn. Het
departement is al vrij ver maar het is
inderdaad niet gemakkelijk. Ook het
vorige kabinet is hiermee al bezig
geweest. Als wij over een maand
binnen het departement zover zijn
dat het stuk naar de ministerraad en
naar de Raad van State kan worden
gestuurd, moet het mogelijk zijn om
het toch nog voor de zomer in te
dienen. Wij moeten dan maar hopen
ofwij 1 januari 1991 halen. Het is
voor ons dus gewoon noodzaak om
hier zo snel mogelijk aan te werken.
Als wij 1 januari 1991 halen dan
kunnen wij ongeveer drie jaar daarna
van de pensioenfondsen verlangen
dat zij zich aangepast hebben. Mocht
onverhoopt — ik meen dit echt heel
serieus — die datum niet haalbaar
blijken dan is het onjuist om de
sociale partners te verplichten om
zich voor 1993 wel te hebben
aangepast.

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Voorzitter! Als ik de
staatssecretaris goed begnjp dan is
de kern van het probleem om het
nabestaandenpensioen gelijk te
trekken voor mannen en vrouwen
erin gelegen dat de voor ons
liggende voorziening onduidelijkheid
kan veroorzaken. Als ik de situatie in
ogenschouw neem dan is er wel
degelijk duidelijkheid. De AWW is
immers voor mannen en vrouwen
gelijk. Het enige wat kan gebeuren, is
dat dit op termijn wordt veranderd.
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Nogmaals, op dit moment is er
duidelijkheid. Daarvan kunnen
pensioenfondsen uitgaan en daarop
kunnen zij het nabestaandenpensioen
baseren.

Staatssecretaris Ter veld: Ik denk
dat u nu een beeld schetst dat niet
helemaal klopt De Centrale raad
voor beroep heeft inderdaad
uitvoering gegeven aan de gelijkheid
in die zin dat aan weduwnaars die in
dezelfde omstandigheden verkeren
als weduwen, dezelfde uitkermg
wordt gegeven. Een ding is absoluut
zeker: het kabinet heeft het voorne–
men de AWW op zeer korte termijn
te wijzigen. Die wet moet vervallen
en een algemene nabestaandenwet
moet worden ingevoerd. Als het
huidige systeem op de helling gaat
en er op korte termijn een nieuw
systeem komt voor de sociale
partners, hoe juist is het dan om hen
nu al te verplichten iets te regelen?
Nogmaals, het gaat er dus niet om
dat ik vrouwen een pensioen wil
onthouden; het gaat om de bestuur–
lijke verhouding van de overheid ten
opzichte van de burgers. Mogen
burgers wettelijk worden verplicht
iets te doen en te laten terwijl je zelf
nog bezig bent met de voorziening te
wijzigen en je nog geen duidelijkheid
hebt kunnen geven over de wijze
waarop? Ik vind van niet.

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Dat is een punt. U wilt
die duidelijkheid verschaffen. Aan de
ene kant heb ik aangevoerd dat de
basis gelijk is. Aan de andere kant
wordt er verwacht dat u in 1993
duidelijkheid hebt verschaft. Dan is
er geen enkel bezwaar dat de
pensioenfondsen die een en ander al
voor de weduwenpensioenen moeten
aanpassen, tegelijkertljd de weduw–
naarspensioenen daarbij betrekken.
Ik zie het probleem dan niet meer, of
u moet wel zeer pessimistisch zijn
over de termijn waarin u deze zaak
denkt te kunnen regelen.

Staatssecretaris Ter Veld Ik denk
dat er, net zoals er in de huidige
wetgeving een overgangsperiode aan
werkgevers en werknemers is
gegeven om hun regelgeving aan te
passen, ook ten aanzien van de
nabestaandenpensioenen een
bepaalde overgangstermijn in acht
moet worden genomen voor die
pensioenfondsen die het nog niet
geregeld hebben. Ikzeg overigens
nogmaals dat wij hier niet door de

vierde richtlijn toe worden verplicht,
maar door de vijfde richtlijn die nog
moet komen. Het overgrote deel van
de pensioenfondsen heeft, lang
voordat de Centrale raad van beroep
wat dan ook over de AWW zei, het
weduwnaarspensioen opgenomen.
Voor 20% is dit nog niet het geval,
maar waarschijnlijk is dat niet voor
niets zo. Zij hebben vermoedelijk
behoefte aan die overgangsperiode.
Mevrouw Soutendijk zegt nu wel dat
zi] het maar meteen moeten doen. Zij
verwacht evenwel van mij dat ik
derden verplicht om iets te doen. En
dat is het juridische probleem, waar
ik mee zit. Ik moet anderen verplich–
ten om iets aan te passen, terwijl de
voorliggende voorziening nog niet
geregeld is. Ik meen dat dat een vrij
vergaande inbreuk is op de verhou–
ding tussen overheid en sociale
partners.

De heer Linschoten (VVD): Om te
beginnen is het inderdaad maar zeer
de vraag of de onzekerheid die ook
mevrouw Groenman schetste, niet
gaat ontstaan. De vierde richtlijn
dwingt hier namelijk niet toe. Daarom
zou het wel eens zo kunnen zijn dat
een beroep op artikel 119 van het
EG-verdrag tot jurisprudentie leidt.

Ik vind het volgende echter
belangrijker. Het feit dat nog niet
duidelyk is hoe de nieuwe onderlig–
gende voorziening eruit gaat zien,
behoeft abosoluut geen reden te zijn
om niet nu al te komen tot gelijke
behandeling, ook daar waar het gaat
om het weduwnaarspensioen. Ik geef
daar één argument voor. Op het
moment dat de staatssecretaris met
een nieuwe nabestaandenregeling
komt, zullen de pensioenfondsen
toch al hun regelingen moeten
aanpassen. Die nieuwe onderliggen–
de regeling geldt dan namelijk ook
voor alle weduwenpensioenen die nu
al geregeld zijn. Met andere woor–
den: je kunt die twee zaken geheel
los van elkaar zien. Als ik het verhaal
hoor, krijg ik de indruk dat het nog
wel een jaar duurt, voordat de
overgangsregeling haar beslag krijgt.
Als er dan een overgangstermijn van
drie jaar komt, duurt het nog wel een
complete kabinetsperiode, voordat
wij in Nederland eindelijk de gelijke
behandeling en het weduwnaarspen–
sioen op een ordentelijke manier
geregeld hebben. De VVD-fractie
vindt dat te lang.

Staatssecretaris Ter Veld: Het gaat
volgens mij niet zozeer om de vraag

wat je ervan vindt. Het probleem is of
wij in onze verantwoordelijkheid als
wetgever en medewetgever kunnen
zeggen dat anderen het wel moeten
doen, terwijl wij het zelf nog niet
geregeld hebben. Dat is mijn
probleem.

De heer Linschoten (WD): Uw
probleem zit hem in het volgende. De
wetgever is inderdaad in gebreke
gebleven, maar er ligt wel een
uitspraak van de Centrale raad van
beroep. Er bestaat op dit moment
volstrekte duidelijkheid over de
juridische positie...

Staatssecretaris Ter Veld: Van mij,
maar niet van de sociale partners.

De heer Linschoten (VVDj:
Inderdaad, maar de sociale partners
weten heel goed wat de recente
jurisprudentie van de Centrale raad
van beroep betekent. Dat is op dit
moment de feitelijke materiële en
juridische positie. En daarop kunnen
zij de gelijke behandeling voor het
bovenwettelijke deel ook baseren. De
aanpassingen die moeten volgen, als
u met de nieuwe nabestaandenwet
komt, moeten zij sowieso invoeren
voor alle weduwenpensioenregelin–
gen die zij nu al hebben. Deze zullen
er ongetwijfeld precies hetzelfde
uitzien als die voor de weduwnaars–
pensioenregelingen. Met andere
woorden: er behoeft niet eens dubbel
werk gedaan te worden. Die aanpas–
singen moeten ertoch komen.

Staatssecretaris Ter Veld: Dat is nu
juist de reden waarom ik ervoor pleit
om, nadat de AWW in een ANW is
omgezet, de sociale partners een
bepaalde periode de tijd te geven om
ook hun regelgeving aan te passen.
De Kamer moet niet proberen om
haar gram ten opzichte van het
kabinet, omdat het zijn wetgevende
taak niet sneller heeft verricht, af te
wentelen op de sociale partners. Zij
zullen natuurlijk trachten hun
wetgeving aan te passen. Zij worden
hierdoor echter voor een bijna
onmogelijke taak gesteld. Dat vind ik
dus het probleem.

De heer Linschoten (VVD): Ik ben
het met de staatssecretaris eens dat
er een redelijke overgangstermijn
nodig is. Wij kunnen niet nu in de wet
bepalen dat die zaak met ingang van
volgende maand geregeld moet zijn.
Wij kunnen echter wel in de wet
opnemen dat over een bepaalde
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periode - ik laat nu even in het
midden of dat één, twee of drie jaar
moet zijn — de gelijke behandelmg,
ook waar het gaat om de bovenwet–
telijke aanspraken, op dit punt
geregeld moet zijn. Sterker nog, het
zou wel eens heel goed verdedigbaar
kunnen zijn dat de staatssecretaris op
basis van internationale verplichtin–
gen niets anders kan doen dan op
een dergelijke manier procederen.

Staatssecretaris Ter Veld: Het lijkt
mij onwaarschijnlijk dat internationale
verplichtingen mij hiertoe kunnen
brengen. De voltooiingsrichtlijn en
artikel 119 van het EG-verdrag
hebben in zoverre met elkaar te
maken dat één van de redenen
waarom deze uitzonderingen
gemaakt zijn, is gelegen in het feit
dat die uitzonderingsmogelijkheid op
grond van de thans bekende
jurisprudentie van het Europese Hof
inzake nabestaandenpensioenen niet
gebaseerd kon worden op artikel
119. Ik heb al gewezen op de
uitspraak van het Europese Hof ten
aanzien van zijn eigen ambtenaren.
Voor hen is het nabestaandenpensi–
oen wel geregeld, maar uitdrukkelijk
niet op grond van artikel 119. Ik zie
die juridische complicaties dus niet.
Ik verschil niet met de heer Linscho–
ten van opvatting over de wenselijk–
heid van een goede nabestaandenre–
geling. Mijn probleem zit in de vraag,
of er sprake is van een juiste
verhouding tussen de overheid en
het particulier bedrijfsleven, wanneer
de overheid in die zin verplichtend,
verbiedend en gebiedend optreedt.
Daar zit ik mee.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Ik kan mij voorstellen, dat de
staatssecretaris zorgvuldig wil
omgaan met de sociale partners. Nu
bestaat er echter al jaren een situatie
van ongelijke behandeling. Mannen
en vrouwen betalen gelijke premies,
terwijl zij geen gelijk resultaat halen.
Mijns inziens geeft dit de overheid al
het recht om, los van het al of niet
bestaan van internationale verplich–
tingen, te stellen dat die ongelijke
behandeling lang genoeg heeft
geduurd. De kwestie komt ook niet
uit de lucht vallen. Het speelt al
jaren. Niet voor niets is dit al voor
80% van de pensioenregelingen
opgelost.

Staatssecretaris Ter Veld Mevrouw
Kalsbeek gaat opnieuw in op de
wenselijkheid van een en ander, maar

niet op de juridische verhouding
tussen overheid en particulier
bedrijfsleven waar ik naar verwijs.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): De vraag die de staatssecre–
taris aan de orde stelt, heeft
betrekking op de rechtsgrond. Heeft
de overheid een rechtsgrond om in te
grljpen in de maatschappelijke
verhoudingen? Ik ben van mening dat
de overheid die rechtsgrond heeft,
alleen al vanwege het grote belang
van de gelijke behandeling en het
feit, dat er al jaren sprake is van
ongelijke behandeling. ledereen weet
bovendien, dat de kwestie van de
gelijke behandeling een keer moet
worden geëffectueerd. Daarom lijkt
het mij, dat er nu absoluut sprake is
van een rechtsgrond.

Staatssecretaris Ter Veld: Het heeft
weinig zin om verder te discussiëren.
Het gaat inderdaad om de rechts–
grond. Het gaat niet om de vraag, of
je een goede nabestaandenregeling
al of niet wenselijk vindt.

De heer Linschoten (WD): De
staatssecretaris is toch niet van
mening, dat zij hier de stelling kan
verdedigen dat de enige rechtsgrond
om deze kwestie te regelen, is
gelegen in een internationale
verplichting? Op dit moment worden
vrouwen op basis van de Nederland–
se wetgeving, namelijk via de Wet
betreffende verplichte deelneming in
een bedrijfspensioenfonds — de
staatssecretaris heeft er gisteren op
een congres nog over gesproken —
verplicht om aan een regeling in de
bedrijfstak deel te nemen en
evenveel premie te betalen als
mannen, terwijl zij geen gelijke
rechten krijgen. Dat alleen al is
voldoende rechtsgrond voor de
overheid om ervoor te zorgen dat er
op dit punt een ordentelijke regeling
tot stand komt. Dat hoeft geen vier
jaar te duren.

Staatssecretaris Ter Veld: Met het
huidige overgangsrecht zal het in
ieder geval tot 1993 duren. Onze
verschillen in benadering zijn
duidelijk

Mevrouw Groenman (D66):
Waarom is het eigenlijk nog niet
geregeld bij die 20%? Weet de
staatssecretaris dat? Waarom heeft
men het daar nog niet geregeld?

Staatssecretaris Ter Veld: Het kan

een kleine pensioenregeling betref–
fen, of een kleine collectieve
afspraak met een particuliere
verzekeraar, waar enkele mensen aan
deelnemen die er nog geen behoefte
aan hebben. Het kan om een
bedrijfstak gaan, of eeri kleine
onderneming met een dusdanig
aantal vrouwen, dat de kosten op
korte termijn wellicht nog te hoog
zijn. Ik kan dat niet precies overzien.
De sociale partners zijn overigens al
lang bezig om de kwestie voor een
groot deel te regelen. Ze zullen zeker
verder die lijn opgaan. Mijn probleem
heeft geen betrekking op de vraag, of
zij het doen en hoe ze het doen. Mijn
probleem betreft de verhouding tot
de particulieren.

De heer Van der Vlies (SGP): Voor
een goed begrlp. Heb ik de positie
van de staatssecretaris en haar
stelling goed begrepen, als ik zeg,
dat zij weliswaar met de Kamer vindt,
dat de wereld in dezen moet worden
verbeterd, maar dat zij bij en met
zichzelf wil beginnen?

Staatssecretaris Ter Veld: Inder–
daad.

De heer Linschoten (VVD): Dat is
dus een verkeerd standpunt.

Staatssecretaris Ter Veld: Er zullen
vast wel momenten zijn, waarop ik
blij ben dat de WD er zo over denkt.

De heer Linschoten (VVD): Dat is
niet zo netjes van u.

Staatssecretaris Ter Veld: Over het
algemeen vind ik, dat het een juist
standpunt van de wetgever is om, als
er verplichtingen zijn die aan derden
worden opgelegd, eerst de eigen
zaken op orde te hebben. Het
verhaal, dat wij ons gram nog niet
gehaald hebben...

De heer Linschoten (VVD): Er is
toch geen sprake van je gram halen.
Dat is op dit moment überhaupt niet
aan de orde, helemaal al niet in de
richting van deze staatssecretaris. Op
dit moment is het duidelijk op welke
manier de uitvoeringsorganen
omgaan met de AWW en de hele
problematiek van het weduwnaars–
pensioen. Dat is niet duidelijk
omdat de wetgever dat zo netjes
heeft geregeld, maar omdat er een
heel duidelijke uitspraak van de
Centrale raad van beroep ligt. Dat is
duidelijk voor de staatssecretaris,
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voor mij, voor de pensioenfondsen en
voor iedereen. Dat is de duidelijkheid
waarover ik praat. Die duidelijkheid
kan worden gevolgd door een
tweede stap. Als er vervolgens met
betrekking tot de onderliggende
voorziening wijzigingen optreden,
dan gelden die niet alleen voor de
nieuwe groep weduwnaars, maar ook
voor de weduwenregelingen. Na een
bepaalde overgangsperiode — het is
heel redelijk dat de staatssecretaris
die voorstelt - moeten die sowieso
worden aangepast. Dit is echter
absoluut geen argument om op dit
moment maar niets te doen en te
wachten totdat wij hier een compleet
nieuwe nabestaandenregeling
hebben geregeld

Staatssecretans Ter Veld De
uitspraak van de Centrale raad van
beroep is niet: "er zij een weduw–
naarspensioen", maar: "gij zult
vrouwen en mannen gelijk behande–
len". Als wij dus de bepaling
opnemen dat mannen en vrouwen
gelijk behandeld moeten worden in
pensioenfondsen, dan neem ik aan
dat de kans groot is dat men dat zo
vertaalt dat er voor vrouwen ook een
weduwnaarspensioen moet komen.
Het kan ook zijn dat men dan besluit
om het nabestaandenpensioen in de
ruimte van de individuele verzekering
te regelen.

De heer Linschoten (VVD): Dat kan
niet het gevolg zijn.

Staatssecretaris Ter Veld: Sinds
wanneer niet?

De heer Linschoten (VVD): Dat is
namelijk de uitvoeringspraktijk anno
nu. Op dit moment wordt de regeling
— op grond van de argumenten die
de staatssecretaris kent — al zo
uitgevoerd door de uitvoeringsorga–
nen. Ik heb nog niemand horen
zeggen dat dat een onduidelijke
positie is. Wij kunnen wel aan
iedereen vertellen dat het totale
regime zal veranderen, dat dat ook
consequenties zal hebben voor de
bovenwettelijke regelingen en dat er,
na een overgangstermijn, aanpassin–
gen moeten plaatsvinden. Maar om
nu te doen alsof er onduidelijkheid is
met betrekking tot de onderliggende
voorziening, dat vind ik niet juist. Het
is misschien een argument om de
zaak op de lange baan te schuiven,
maar het is geen argument dat
steekhoudend is.

Staatssecretaris Ter Veld: Het
betreft, nogmaals, niet de inhoud.
Het is echter wel onduidelijk wat
straks de voorliggende voorziening
zal zijn. De vraag, die de heer
Linschoten anders beantwoordt dan
ik, blijft dan bestaan. Hij is van
mening dat men rustig derden moet
verplichten lets te doen, ook al is
men zelf nog niet klaar. Mijn bezwaar
ligt juist op dat punt. De Kamer moet
dat afwegen. Er is geen verschil van
mening over de vraag of hier niet iets
ligt dat al heel lang in discussie is.
Wij hebben in dit huis al vele malen
gesproken over het al dan niet
aanwezig zijn van een weduwnaars–
pensioen. Ik herinner mij zelfs nog
een discussie over het "zusterspensi–
oen" in de oude ABP-wetgeving.

Mijnheer de voorzitter! Ik maak nu
even de overgang naar een onder–
werp dat alleen door mevrouw
Kalsbeek is aangeroerd, namelijk de
vraag of het zwangerschaps– en
bevallingsverlof moet worden
uitgezonderd van het uitsluiten van
deelname aan een pensioenfonds in
geval van arbeidsongeschiktheid.
Wanneer de werkgever doorbetaalt,
zoals bij voorbeeld bij werknemers
het geval is, is vanzelfsprekend een
uitzondering van de pensioenopbouw
ook nu al in strijd met de Wet gelijke
behandeling mannen en vrouwen. Ik
meen dat dat staat in artikel 1636 of
1637ij. Mevrouw Kalsbeek heeft
gewezen op een in zeer specifieke
zelfstandigengroepen voorkomende
regeling, namelijk dat als men een
verzekering heeft afgesloten die een
uitkering geeft, zowel in geval van
arbeidsongeschiktheid als in geval
van ouderdom, het voor kan komen
dat bij arbeidsongeschiktheid de
pensioenopbouw niet doorloopt. In
haar amendement stelt zij voor om in
die specifieke gevallen de mogelijk–
heid te openen dat, wanneer die
arbeidsongeschiktheid de zwanger–
schaps– en bevallingsperiode is, de
opbouw in stand wordt gehouden.
Wij hebben ons het hoofd gebroken
over de vragen in welke gevallen zich
dat voordoet en of de betrokken
vrouw dan een inkomen heeft of dat
wij verplichten om iemand die geen
inkomen heeft, in die specifieke
situatie een loon door te betalen. Wij
zijn van mening dat, aangezien het in
een zeer klein aantal regelingen
schijnt voor te komen, het uitdrukke–
lijk moet worden aangemerkt als
discriminatie. Zwangerschaps– en
bevallingsverlof is namelijk geen
arbeidsongeschiktheidsverlof. Het is

specifiek iets dat alleen vrouwen
betreft. Ik heb het nu dus niet over
het ouderschapsverlof.

Direct onderscheid is vaak heel
gemakkelijk te zien, maar de Kamer
heeft terecht gevraagd hoe het nu zit
met het indirecte onderscheid. Een
indirect onderscheid kan zich bij
voorbeeld voordoen wanneer in een
pensioenfonds deeltijdwerkers zijn
uitgesloten van de mogelijkheid om
een pensioen op te bouwen. Ik ben
het ermee eens dat hier heel duidelijk
sprake kan zijn van niet alleen
indirect onderscheid, maar ook van
een onderscheid dat met name
vrouwelijke werknemers treft. Per
definitie hoeft een bepaalde mini–
mumgrens in een pensioenregeling
niet altijd een ongerechtvaardigde
onderbouwing te zijn. Het beleid van
dit kabinet - trouwens ook dat van
het vorige kabinet — is erop gericht,
belemmeringen weg te nemen voor
deeltijdwerkenden, de gelijke
behandeling van deeltijdwerkers en
voltijdwerkers te bevorderen en te
bevorderen dat voor degenen die dat
willen, los van sekse, deeltijdarbeid
niet onaantrekkelijker is dan voltijdar–
beid. Er zijn dus zeer veel redenen
om deeltijdwerknemers in de
pensioenfondsen op te nemen en er
kunnen dus zeker gronden zijn om
ervan uit te gaan dat onderscheid
naar het aantal arbeidsuren indirecte
discrimatie op grond van sekse is.
Veel vrouwen werken in deeltijd, nog
maar weinig mannen. Ik heb ook
gisteren, toen ik sprak bij de
Vereniging voor bedrijfspensioen–
fondsen, uitdrukkelijk gevraagd of zij
daar de fondsen op door willen
vlooien.

Ik voel er weinig voor om een
minimumurengrens op te nemen. De
verwijzing naar de grens van een
derde van de werkweek in de Wet op
het minimumloon zou ik alleen al
daarom onaangenaam vinden, omdat
dat criterium daarmee wordt
bestendigd, terwijl wij er juist
binnenkort via voorstellen van af
hopen te komen.

De heer Linschoten (VVD): De
staatssecretaris heeft gisteren niet
alleen de pensioenfondsen opgeroe–
pen om hun regelingen eens doorte
vlooien; de staatssecretaris heeft
letterlijk gezegd: vaak kunnen
vrouwen in de praktijk niet toetreden,
omdat de regeling deeltijdwerkers of
werknemers met een laag loon
uitsluit; dergelijke uitsluitingen zijn
een voorbeeld van indirect onder–

Tweede Kamer Gelijke behandeling
31 januari 1990
TK34 34-1791



Ter Velci

scheid tussen mannen en vrouwen.
Dat door de staatssecretaris
publiekelijk uitgesproken standpunt
betekent dat het ongelijk behandelen
van deeltijdwerkers in strijd is met de
wet die wij vandaag behandelen.

Staatssecretaris Ter Veld: Nee, het
is een vorm van indirect onderscheid
tussen mannen en vrouwen, waar–
voor natuurlijk een objectieve
rechtvaardigingsgrond kan bestaan.
Dit is dan ter beoordeling aan de
rechter. Maar ik meen inderdaad dat
veel bepalingen, waarin deeltijdwerk–
nemers expliciet zijn uitgesloten,
goed moeten worden doorgevlooid.
Als daar namelijk geen objectieve
rechtvaardigingsgrond voor is,
mogen wij zeer gevoeglijk aannemen
dat vrouwen hiervan met name de
dupe zijn. Er kunnen vormen van
uitsluiting zijn - misschien op grond
van de laagte van het inkomen -
waarvoor een objectieve rechtvaardi–
gingsgrond is. Wij allen kennen het
probleem van mensen die twee of
drie deeltijdfuncties hebben,
daarmee drie keer van het pensioen–
fonds worden uitgesloten, terwijl zij
een volledige werkweek bij drie
werkgevers hebben. Die mensen
hebben helemaal geen pensioenop–
bouw. Dat kan nooit de bedoeling zijn
van onze opvatting dat werknemers
loon voor thans en pensioen voor
later als één van de grote vreugden
genieten van hun arbeid.

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Vanmorgen hebben wij
gesproken over een groot aantal
constructies die mogelijkerwijs in
strijd zijn met deze wet. Ik begrijp dat
de staatssecretaris in ieder geval ten
aanzien van de genoemde voorbeel–
den te allen tijde, als er sprake is van
een vermoeden van indirecte
discriminatie, van mening is dat een
objectieve rechtvaardigingsgrond
moet worden aangetoond om
strijdigheid met de wet die wij
vandaag behandelen te voorkomen.

Staatssecretaris Ter Veld: Dat klopt.
Bij de algemeen-verbindendverkla–
ring zullen wij dan ook vooral letten
op bepalingen die betrekking hebben
op deeltijdarbeid, omdat daarbij het
vermoeden van indirecte discrimina–
tle zonder meer vrij groot aanwezig
kan zijn. Nogmaals, het betekent niet
dat een bepaling om deeltijdwerkne–
mers ergens van uit te sluiten altijd
onjuist zou zijn. Er kan een objectieve
rechtvaardigingsgrond voor zijn.

Maar dat vereist dat wij daar
bijzonder goed op letten. Het is
trouwens een advies van de Stichting
van de arbeid, die dit risico ook heeft
onderkend, aan al haar pensioen–
fondsen. Deze stichting heeft ook
alle werkgevers opgeroepen om hier
heel uitdrukkelijk op toe te zien.

De heer Van der Vlies (SGP): Ik
veronderstel dat wij het erover eens
zijn dat er een norm in de wet zou
moeten worden opgenomen, welke
dat dan ook is. Er is gesuggereerd
om de norm in de Wet op het
minimumloon te nemen, de norm van
een derde van de werkweek. De
staatssecretaris meent dat wij ons
daarop niet moeten fixeren, omdat
wij die norm in die wet nu juist willen
veranderen. Het is toch niet onge–
bruikelijk om een verandering door te
laten werken in andere wetten?
Kortom, moet je dit nu als argument
gebruiken om onduidelijkheid in deze
"range" te laten voortbestaan?

Staatssecretans Ter Veld Ik stel op
dit moment voor, de pensioenfond–
sen niet een absolute ondergrens,
uitgedrukt in uren, op te leggen. In
het kader van de franchiseproblema–
tiek kunnen bij voorbeeld bepaalde
inkomensgrenzen of andere grenzen
worden gesteld. Op dit moment gaat
het om pensioenfondsen waar men
een grens van 15 uren hanteert. Het
lijkt mij een goede zaak om op dit
punt later terug te komen. Wij zullen
erop toezien, ook bij de algemeen–
verbindendverklaring, ook bij de
beoordeling van pensioenfondsen,
hoe een en ander uitwerkt. Daarbij
moeten wij signaleren of het
ongewenste onderscheid, dat zo
duidelijk door ons allen wordt
afgewezen — ook door de Stichting
van de arbeid — nog langer voor–
komt. Op dit moment kan ik geen
goede motivatie geven voor het
opnemen van een absolute onder–
grens in de wetgeving.

Voorzitter: Castricum

Mevrouw Groenman (D66): Wat de
staatssecretaris nu zegt, vind ik
rijkelijk vaag. Zij zegt: er zou een
norm moeten zijn, maar wij weten
niet welke; laat de Stichting van de
arbeid hierover maar eens denken en
als wij het echt niet weten, dan
stappen wij naar de rechter, die dan
moet kijken of er een objectieve
rechtvaardigingsgrond is.

Voorzitter! Wij moeten inderdaad

met zijn allen zeggen: laten wij erover
nadenken. Misschien moeten zaken
wettelijk, misschien niet wettelijk,
geregeld worden. De staatssecretaris
zou dit eens op een rijtje moeten
zetten, want er zitten meer techni–
sche problemen aan. Ik noem bij
voorbeeld de thuiswerkers, de
flexwerkers, etcetera. De deeltijdwer–
kers zijn geen homogene categorie,
des te meer reden om duidelijkheid
te scheppen.

Staatssecretaris Ter Veld: Voorzit–
ter! Ik wil voor alle duidelijkheid iets
zeggen over flexwerkers. Je hebt
mensen die volgens een arbeidsover–
eenkomst een zeer klein deel van het
jaar, maar wel hele dagen, werken.
Je hebt mensen, die een vaste
arbeidsovereenkomst hebben, maar
die jaar in jaar uit een beperkt deel
van de werkweek werken. Je hebt
mensen, die thuiswerken, soms in
opdracht, al dan niet onder een CAO
vallend. Het is misschien niet gek om
dit eens op een rijtje te zetten, maar
op dit moment kan ik geen voorstel
doen in de trant van: in die gevallen
zullen zij onder het pensioenfonds
vallen. Men moet hierbij wel beden–
ken, dat ik evenmin kan verplichten
dat men ergens een pensioenrege–
ling maakt, waar men deze nu nog
niet heeft. Ik erken dat er heel vaak
sprake zal zijn van een onderscheid
dat geen objectieve rechtvaardi–
gingsgrond heeft. Maar ik stel dat er
ook situaties denkbaar zijn, waarbij
indirect onderscheid wel een
objectieve rechtvaardigingsgrond
heeft. Wij zullen er extra opletten. En
als de Kamer mij vraagt om terug te
komen met een overzicht van de
ontwikkeling, dan zeg ik dat graag
toe.

De heer Linschoten (VVD): Dat kan
wel eens te laat zijn, voorzitter. Laat
de staatssecretaris zich eens
voorstellen dat er ten aanzien van
alle constructies die wij vanmorgen
aan de orde hebben gesteld,
gewacht moet worden met betrek–
king tot de vraag of dit soort
regelingen door de staatssecretaris
in strijd wordt geacht met de wet,
totdat er opnieuw sprake is van een
algemeen-verbindendverklaring. Alle
groepen die wij hebben genoemd, de
deeltijdwerkers, de flexibele arbeids–
krachten, de thuiswerkers, etcetera,
gaan op basis van de uitspraken
zojuist door de staatssecretaris
gedaan, zodra deze wet kracht van
wet heeft, natuurlijk vragen of zij hun
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recht kunnen krijgen en daar anders
een procedure tegen beginnen. Dat
wordt een complete wild-westsitua–
tie, zolang de onduidelijkheid blijft
bestaan. Dat kan en rnag niet de
bedoeling zijn.

Staatssecretaris Ter Veld: De heer
Linschoten interpreteert mij hier
verkeerd. Ik heb gezegd dat deeltij–
darbeid inderdaad niet alleen een
indirect, maar ook een direct
onderscheid tot gevolg kan hebben.
Maar zelfs bij deeltijdarbeid kan
hiervoor een te rechtvaardigen grond
bestaan. Ik wijs erop dat er voor
mensen met een arbeidsovereen–
komst voor bepaalde tijd of bij
voorbeeld voor uitzendkrachten een
heel andere, adequate regelgeving is
en dat het volstrekt opjectief
rechtvaardig is om hen uit te sluiten
van een pensioenopbouw. Ik kan hier
niet zeggen: dit mag wel en dit mag
niet. Ik wijs erop dat er bovendien tijd
is tot 1993. lemand die nu vindt dat
het anders moet, moet dus nog even
afwachten hoe de ontwikkeling
binnen zijn pensioenfonds is.

Ik heb, in navolging van de
Stichting van de arbeid, gezegd: kijk
hier goed naar. Ik zal dat blijven
zeggen. Wij kijken hier ook zelf naar
bij de verklaring van geen bezwaar
ten aanzien van statuten en regle–
menten van pensioenfondsen. Maar
de Kamer moet van mij niet verwach–
ten dat ik op dit moment kan zeggen:
dit moet onder het pensioenfonds
vallen en dat niet. Daarvoor kennen
wij in Nederland een te groot scala
van mogelijkheden bij de arbeidso–
vereenkomsten. Van de zogenaamde
pizza-hut-contracts kan ik niet
zeggen of het vrouwen en mannen
zijn en of er van indirecte of directe
discriminatie sprake is. Toch komen
deze contracten voor.

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! De crux van de zaak is
deze. De staatssecretaris verdedigt
hier een wet in de Kamer. Zij geeft
aan dat zij niet precies weet wat de
consequenties van die wet zullen zijn.
Dat brengt ons natuurlijk in een heel
moeilijke situatie. Stel dat een
flexibele arbeidskracht of een
deeltijdwerker is uitgesloten van de
pensioenregeling. Zij stapt naar haar
advocaat toe en zegt dat dit volgens
haar in strijd is met een wet die in
Nederland een wet in formele zin is.
De advocaat zegt vervolgens dat hij
niet weet of dit zo is, omdat de
staatssecretaris die de wet verdedigd

heeft, hier geen antwoord op kon
geven, en dat de enige manier om
erachter te komen is om naar de
rechter toe te stappen. Al deze
mensen gaan dit dan doen en dan
ontstaat de wild-westsituatie
waarover ik zojuist heb gesproken.
Vindt de staatssecretaris dat
wenselijk?

Staatssecretaris Ter Veld: Op
zichzelf is naar de rechter stappen
geen wild-westsituatie. Ik wijs de
heer Linschoten erop dat hij een
onjuiste benadering geeft van de
wet. Deze wet gebiedt niet, deze wet
regelt niet hoe pensioenfondsen hun
deelnemers al dan niet moeten
definiëren. Deze wet regelt een
verbod op onderscheid op grond van
sekse, direct of indirect. Wat dat
betreft is de indirecte discriminatie
hier per definitie exact dezelfde als in
andere gevallen. In deze wet wordt
dus op geen enkele wijze gezegd dat
het pensioenfonds er zo en zo moet
uitzien. In deze wet staat dat, hoe
men het pensioenfonds ook op–
bouwt, één ding niet mag: direct of
indirect onderscheid maken op grond
van sekse.

De heer Linschoten (VVD):
Inderdaad. De wetgever zelf zegt,
niet te weten wat die indirecte
discriminatie wel of niet is.

Staatssecretaris Ter Veld: De
wetgever zegt heel duidelijk - dit
gebeurde ook bij de vorige wetge–
ving; de heer Linschoten vroeg daar
uitdrukkelijk naar — wanneer er
sprake is van indirect onderscheid. Er
kan sprake van indirect onderscheid
zijn, bij voorbeeld door een uitzonde–
ring voor deeltijdwerkers. Indien
daarvoor geen objectieve rechtvaar–
digingsgrond is en indien deeltijdwer–
kers - dit is vaak het geval — vooral
vrouwen blijken te zijn, zal hierbij net
zoals bij de andere richtlijnen in de
overige wetgeving sprake zijn van
een onderscheid in strijd met deze
wet. Daarover doe ik geen uitspraak.
Een gang naar de rechter is bepaald
geen wild-westsituatie. Dit is heel
fatsoenlijk in een rechtsstaat.

De heer Linschoten (VVD): Dit is
inderdaad heel fatsoenlijk Het is
echter de vraag of het van de
wetgever netjes is om dit soort
open-eindewetgeving neer te leggen.
Laat ik u dit vertellen. Wij hebben tot
nu toe inderdaad verscheidene malen
problemen gehad met het begrip

"indirecte discriminatie". In alle
gevallen waarin wij het verkeerd
hebben geregeld, hebben wij hier in
ieder geval als wetgever een
conclusie getrokken. Ook inzake de
derde richtlijn - hierbij ging het om
hetzelfde begrip — waren wij door
het type wetgeving gedwongen zelf
uit te maken of bepaalde wettelijke
bepalingen, een bepaald materieel
recht, in strijd waren met het
beginsel "niet indirect discrimine–
ren". Het wezenlijke verschil tussen
dit wetsontwerp en de overige
regelingen met betrekking tot de
gelijke behandeling is dat wij nu in
het midden laten of bestaande
praktijken en bestaande constructies
in arbeidsverhoudingen wel of niet in
strijd zijn met een wet die wij wellicht
volgende week in de Tweede Kamer
aannemen. Mijn probleem komt neer
op die onduidelijkheid.

Staatssecretaris Ter Veld: Voorzit–
ter! De heer Linschoten zou hetzij
werkgevers– hetzij werknemersverte–
genwoordiger moeten worden in
CAO– en pensioenonderhandelingen.
Deze wet gaat namelijk niet over het
regelen van een pensioenfonds. In
deze wet doen wij als wetgever het
voorstel om, zoals de richtlijn ons dat
gebiedt, direct onderscheid en
indirect onderscheid, indien dat niet
objectief gerechtvaardigd is, op
grond van sekse te verbieden. Deze
wetgeving — en hiermee begon ik
ook — zegt nlet tegen werkgevers en
werknemers dat het pensioen zo en
zo in elkaar moet zitten. Als de heer
Linschoten met mij wil onderhande–
len over de vraag hoe een pensioen
in elkaar moet zitten, moeten wij
allebei een andere functie aannemen
en dan moet de heer Linschoten of ik
bij een werkgevers– of bij een
werknemersorganisatie gaan werken.
Dan gaan wij in onderhandeling en
houden wij daarbij rekening met de
wet: wat wij ook regelen, wij mogen
geen onderscheid naar sekse maken.
Wat wij hier niet moeten doen, is
bepalen hoe een pensioenfonds eruit
ziet. Daarvoor zit de heer Linschoten
op een verkeerde stoel en hij wil mij
ook op die, op zichzelf fantastische,
maar op dit moment verkeerde stoel
neerzetten. Dat doen wij dus niet.

De heer Linschoten (VVD): De
staatssecretaris probeert mij op een
andere stoel neer te zetten. Ik zit niet
op die stoel en daarop hoor ik op dit
moment ook niet thuis.
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Staatssecretaris Ter Veld: Klopt.

De heer Linschoten (VVD): Stelt u
zich eens voor dat mevrouw Groen–
man of ik een telefoontje krijgt van
een van die onderhandelaars. Zij
leggen het volgende geval voor: u
bent woordvoerder geweest bij deze
wet en u weet dus ongeveer wat de
betekenis is van de hierbij betrokken
bepalingen; wij hebben een pensi–
oenregelmg waarbij alle deeltijdwerk–
nemers worden uitgesloten, uitslui–
tend vanwege het feit dat het om een
groep deeltijdwerknemers gaat. Men
vraagt aan mij, als degene die in deze
Kamer de wet heeft behandeld, of
dat nu wel of niet in strijd is met het
verbod op indirecte discriminatie.
Wat moet ik dan zeggen?

Staatssecretaris Ter Veld: Als ik de
heer Linschoten was - en gelukkig
ben ik dat niet - zou ik in dat geval
het volgende zeggen.

Het vermoeden dat u in strijd
handelt met deze wet lijkt mij in grote
mate aanwezig. Ook de staatssecre–
taris die deze wet in de Kamer heeft
behandeld, heeft dat gezegd. Het kan
evenwel zijn dat u hiervoor een
objectieve rechtsvaardigingsgrond
heeft en ik adviseer u dus dringend
— dat zou ik in zo'n geval zeggen als
ik de heer Linschoten was — om
alvorens u deze bepalingen af–
spreekt, voor nader advies contact
op te nemen met de Commissie
gelijke behandeling. U dient er
rekening mee te houden dat, indien u
met uw partner, werkgevers– of
werknemersorganisatie tot een
dergelijke afspraak komt, het zeer
wel kan zijn dat het ministerie van
Sociale Zaken bij uw verzoek voor
algemeen-verbindendverklaring de
kanttekening maakt dat het ministe–
rie, omdat het de rechtsgrond niet
goed kan overzien en daarover niet
kan oordelen omdat het ministerie
evenmin een rechter is, twijfels kan
hebben bij het al dan niet terecht zijn
van deze uitzonderingsbepaling.

Dat, mijnheer Linschoten, zou het
antwoord zijn dat ik in uw geval
desgevraagd zou geven.

De heer Linschoten (VVD): Dan
zegt de betrokken onderhandelaar
tegen mij: mijnheer Linschoten, wat
maakt u mij nu; ik leg een concrete
vraag voor inzake een concrete
onderhandelingssituatie; ikvraag of
een wet die in de Kamer is behandeld
dat toelaat of niet.

Staatssecretaris Ter Veld Ik ben blij
dat de heer Linschoten dat nog een
keer zo duidelijk vraagt. Dan kan de
heer Linschoten zeggen dat in de
door ons behandelde wet niet wordt
bepaald hoe een en ander in een
pensioenfonds geregeld moet
worden. De wet die wij met onze
terughoudendheid en onze regelge–
ving hebben behandeld, bepaalt
slechts - maar dat heel serieus -
dat werkgevers en werknemers in de
bovenwettelijke sociale-zekerheidsre–
gelingen geen direct en geen indirect
onderscheid op grond van sexe
zullen maken. Het is niet aan ons om
te beoordelen of zij dat maken, want
daar gaat de wet niet over. Wij
hebben die wet ook niet gemaakt. De
heer Linschoten wekt voortdurend
het beeld dat deze wet iets regelt wat
zij niet regelt en ook niet poogt te
regelen. Het is jammer als hij dat
beeld zelf heeft. Deze wet gebiedt
niet, deze wet verbiedt slechts, maar
dat doet zij heel serieus.

De heer Linschoten (VVD): Ik ben
mijn verhaal begonnen met de
opmerking dat dit de positie van deze
wet is. Mijn opvatting is echter dat
niet alleen gebodsbepalingen
duidelijk moeten zijn, maar ook
verbodsbepalingen. Wanneer in
welke regeling dan ook staat dat
iemand voor een rood stoplicht moet
stoppen, moet volstrekt duidelijk zijn
wat de bedoeling van die verbodsbe–
paling is. In deze wet wordt inder–
daad geen gebods– maar een
verbodsbepaling geregeld. Het is
goed dat iedereen die zich aan deze
wet moet houden, precies weet wat
de betekenis is van die verbodsbepa–
ling.

Staatssecretaris Ter Veld: Hoe vaak
ook uitgedaagd door de heer
Linschoten, ik ga bij indirecte
discriminatie niet op de stoel van de
rechter zitten en zal die pretentie
naar buiten toe niet hebben. Bij
directe discriminatie is duidelijk dat
het niet mag, maar bij indirecte
discriminatie kunnen wij slechts
zeggen dat zij het vermoeden kan
oproepen van discriminatie naar
sekse. Dat zal zij zeker doen,
wanneer er geen objectieve recht–
vaardigingsgrond is die naar zijn aard
niet voortkomt uit dergelijke overwe–
gingen. Meer kunnen en mogen wij
niet zeggen. Als u iets anders wil
zeggen, dan kunt u het misschien
een keer zelf als werkgever regelen in
CAO– of pensioenonderhandelingen

met uw eigen fractiepersoneel. Hier
regelen wij alleen dat het verbod op
seksediscriminatie een gang naar de
commissie en naar de rechter
inhoudt, net zoals wij dat geregeld
hebben in de wet voor gelijke
beloning en gelijke behandeling.

Ik was dus redelijk kritisch over
deeltijdarbeid, maar het is mogelijk
dat daarvoor een rechtvaardigheids–
grond is.

Ik kom nu bij de discussie over de
vraag of er sprake is van discrimina–
tie bij het gebruik van sterftetafels en
actuariële gegevens en of zij
opgeheven kan worden. De proble–
matiek wordt steeds moeilijker. Op
dit moment worden vrouwen
inderdaad ouder dan mannen. Ik kan
geen enkele garantie geven dat dit in
de loop van de jaren zo blijft. Het is
zeer wel mogelijk dat een goed
emancipatiebeleid, met een eerlijke
verdeling van arbeid thuis en
buitenshuis, de levensduur van
mannen zal verlengen. Het is evenzo
goed mogelijk dat wanneer vrouwen
zich te sterk aanpassen aan de
mannelijke normen en vormen van
levensinrichting, hun levensduur
aanzienlijk wordt bekort. Dat kan.

De verschillen die voor vrouwen
nog in positieve zin toenemen, zullen
in de de komende veertig jaar niet
snel leiden tot gelijkheid. In de
leeftijdsgroep van boven 65 jaar,
waarvoor het pensioen vaak ingaat,
leven vrouwen gemiddeld twee keer
zo lang als mannen. De consequentie
daarvan is dat de periode van
pensioenuitbetalingen twee keer zo
iang is en dat is gewoon duurder.

De vraag is of men daarmee
rekening mag houden. Op een aantal
punten is duidelijk dat er geen
rekening mee mag worden gehou–
den. De werknemer, man of vrouw,
mag in de premiebetaling geen
onderscheid terugvinden. Bij
pensioenopbouw waarin niet slechts
een afspraak over de te betalen
premie wordt gemaakt, mag er geen
onderscheid naar sekse zijn in de
aanspraken. Maar mag de werkgever
onderscheid zien in de rekening die
hij te betalen krijgt en kan dat
vermeden worden?

In de discussie daarover is al
opgemerkt dat hieruit problemen
kunnen volgen. Bij een groot
pensioenfonds is de verevening naar
ieeftijd of naar sekse vaak moeilijk
terug te vinden. Toch vraagt een
pensioenfonds met 80% vrouwelijke
deelnemers vrijwel zeker een hogere
premie dan een pensioenfonds met
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80% mannelijke deelnemers. Bij een
groot pensioenfonds zal de werkge–
ver in de te betalen pensioenpremie
niet meteen merken dat een vrouw
wordt vervangen door een man of
omgekeerd. Bij een klein pensioen–
fonds - wij kennen ongeveer 20.000
kleine regelingen, collectief afgeslo–
ten bij verzekeringsmaatschappijen
- kan per persoon worden gezien,
wat ervoor moet worden betaald.
Hier is niet eens sprake van een
leeftijdsverevening. Stel, dat het om
vijf werknemers gaat. Als er een
weggaat en vervangen wordt door
iemand anders, met een andere
leeftijd of andere sekse, dan ziet de
werkgever dat meteen in de reke–
ning.

Kan men dit met unisekssterfteta–
fels wegnemen? Bij een algemene
pensioenwet waaraan alle Nederlan–
ders deelnemen, zijn wij van het
probleem van de verevening af. Op
dit moment spreken wij niet over een
algemene pensioenplicht of een
algemene pensioenwet. Wij hebben
te maken met ongeveer 20.000
collectieve contracten bij verzeke–
raars, tegen de honderd bedrijfspen–
sioenfondsen en een paar honderd
ondernemingspensioenfondsen.
Rekening houden met een gemiddel–
de premie gaat enorm grote proble–
men opleveren bij het oplossen van
de pensioenbreuk. Stel, iemand gaat
over van een door vrouwen gedomi–
neerd pensioenfonds naar een door
mannen gedomineerd pensioen–
fonds. De gemiddelde premie leidt
tot een actuariële waarde van een
bepaald bedrag In dat geval ontstaat
er een voordeel. Het door mannen
gedomineerd pensioenfonds heeft
gemiddeld een lagere premie.
Relatief gezien, heeft men meer
opgebouwd. Stel het omgekeerde:
iemand gaat van een door mannen
gedomineerd pensioenfonds met een
gemiddelde unisekspremie naar een
door vrouwen gedomineerd pensi–
oenfonds. De actuariële waardebere–
kening van het pensioen, dat men
heeft opgebouwd, zal veel lager zijn.
Het betekent in feite, dat het idee
van alles moet gelijk zijn, vaak zeer
nadelige effecten kan hebben. Het
probleem, dat vrouwen nu eenmaal
ianger leven dan mannen en
daardoor duurder zijn in het pensi–
oen, omdat zij twee keer zo lang een
inkomen willen hebben, zal er niet
door opgelost worden. Het zal
betaald moeten worden, uit de lengte
of uit de breedte. De verevening bij

ongeveer 20.000 regelingen is niet
gemakkelijk.

Wat kunnen wij hier nu aan doen?

Mevrouw Groenman (D66): De
staatssecretaris maakt toch een
denkfout. Vrouwen worden over de
gehele bevolking gezien ouder dan
mannen. Dat hoeft echter niet per
pensioenregeling te gelden. Je legt
een macrogegeven, een statistisch
gegeven, waarin ook de niet-werken–
de vrouwen bijgeteld zijn, op aan een
pensioenregeling, waarbij het gaat
om werkende vrouwen en werkende
mannen. Er wordt gewoon een
onjuiste vergelijking gemaakt.

Staatssecretaris Ter Veld Wat voor
vrouwen in het algemeen geldt,
behoeft er niet toe te leiden, dat
wanneer mannen en vrouwen
gezamenlijk werken, vrouwen zich
meteen qua sterfteleeftijd aanpassen
aan hun mannelijke collega's. Zij
tenderen zelfs in de richting om dat
niet te doen. Ik vind dat trouwens wel
goed.

Mevrouw Groenman (D66): Omdat
wij het niet weten, houden wij
verouderde gegevens aan vanuit het
traditionele model, dat vrouwen over
de gehele bevolking genomen ouder
worden dan mannen. Als wij het wel
zouden weten, zouden er per
pensioenregeling verschillen zijn. U
weet het niet, net zomin als u het
verschil tussen rokers en niet-rokers
weet.

Staatssecretaris Ter Veld: Het
verschilt per persoon. Wanneer
particuliere verzekeraars een goede
sterftetabel zouden hebben van
rokers en niet-rokers, zouden zij
zeker onderscheid maken in premie–
heffing. Het aantal rokers en
niet-rokers is bij de pensioenfondsen
onbekend. Vermoedelijk zijn zij
redelijk gespreid.

Na de pensioengerechtigde leeftijd
leven vrouwen twee keer zo lang als
mannen. Natuurlijk kan in een
incidenteel geval sprake zijn van een
verschil. Gemiddeld willen vrouwen
twee keer zo lang hun inkomen
hebben. Dat kost geld. Daar is niets
discriminerends aan, het is gewoon
een rekensom. Het moet gewoon
worden betaald. Wanneer een
pensioenfonds veel vrouwelijke
deelnemers heeft en weinig mannen,
zal de premie hoger moeten zijn.
Wanneereen pensioenfonds meer
mannen heeft en weinig vrouwen kan

de premie lager zijn. Hoe groter de
groep waarover dat kan worden
verevend, hoe minder je ervan merkt,
maar je merkt het wel degelijk bij die
20.000 regelingen voor kleine en
heel kleine sectoren. Een bedrijf met
drie vrouwen krijgt een rekening van
de verzekeringsmaatschappij die
gebaseerd is op die drie individuele
personen. Wordt een vrouw vervan–
gen door een man, dan krijgt het een
andere rekening. Wordt de premie
gemiddeld, dan betekent dat,
afgezien van de effecten daarvan in
de afzonderlijke pensioenregelingen,
dat bij overgang naar een ander
pensioenfonds het een groot verschil
maakt of je in een door mannen of
door vrouwen gedomineerde
unisekspremiesystematiek hebt
gezeten. In feite is het zo een nadeel
voor de mensen.

Men moet bedenken dat werkge–
vers een gelijke pensioentoezegging
moeten doen. Wat is erop tegen dat
zij daarvoor soms meer, maar soms
ook minder moeten betalen?
Natuurlijk kunnen wij naar denkbare
oplossingen kijken. Is er sprake van
hetzelfde probleem bij de doorsnee
premie van grote pensioenfondsen?
Neen, in mindere mate. Is het dan
een oplossing om te streven naar een
verbreding van die solidariteitslijn en
van de groep waarvoor een pensioen
wordt geregeld? Wellicht wel, maar
op dit moment gaat het niet om een
algemene pensioenplicht waarbij
iedere Nederlandse werknemer in
een groot fonds zit. Dan zou er geen
probleem zijn!

Mevrouw Groenman (D66): Ik
begrijp echt niet waarom u altijd
uitkomt op de pensioenplicht en het
nationale vereveningscircuit. Daar
gaat het ons helemaal niet om. Wij
ontkennen ook niet dat er verschillen
zullen zijn tussen de verschillende
pensioenregelingen. De ene regeling
met veel vrouwen zal inderdaad een
hogere werkgeverspremie hanteren
dan een andere regeling. Ik begrijp
alleen niet waarom u dan direct de
sprong maakt naar een nationaal
vereveningscircuit, want wat ik
daarvan heb begrepen is dat je
daarvoor cijfers moet hebben over
sterftekansen van werkende mannen
en werkende vrouwen, terwijl wij die
gewoon niet hebben.

Staatssecretaris Ter Veld: Als u niet
ontkent dat het effect heeft en als u
daarmee erkent dat het dus een
verschil betekent in de hoogte van de
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premie, komt dan niet naar voren dat
dus de gezamenlijke pensioenpremie
voor de werkgever beïnvloed wordt
door zijn personeelsbestand?

Mevrouw Groenman (D66): Ja,
maar niet individueel zichtbaar.

Staatssecretaris Ter Veld: Wèl
individueel zichtbaar!

Mevrouw Groenman (D66): Neen,
de werkgever die een vrouw te
solliciteren krijgt, kan bij verschillen–
de sterftetafels voor mannen en
vrouwen direct denken hoeveel hem
dat meer aan werkgeverspremie kost.
Als er echter wordt gewerkt met een
doorsnee premie dan gaat het
gewoon om een werknemer meer
waarvoor hij premie moet betalen.
Op termijn zou dat wellicht effect
kunnen hebben als de bedrijfstak
overgaat van veel mannen naar veel
vrouwen of omgekeerd. Dan moet de
premie omhoog of omlaag. Het
probleem doet zich dan niet meer
voor in het individuele geval dat een
werkgever een werknemer wil
aannemen.

Staatssecretaris Ter Veld: Voorzit–
ter! Mevrouw Groenman denkt te
grootschalig. Het grootste deel van
de Nederlandse pensioencontracten
— ik sluit de eenpersoonscontracten
uit, omdat daarbij per definitie maar
één persoon in het geding is en er
dus geen sprake kan zijn van een
gelijke behandeling met een ander -
dus collectieve contracten...

Mevrouw Groenman (D66): Ja,
collectieve contracten!

Staatssecretaris Ter Veld: Laten wij
een concreet voorbeeld nemen. Een
stichting of een bedrijf besluit gezien
de winstsituatie en de toekomstver–
wachtingen, voor zijn zes personeels–
leden — vier mannen en twee
vrouwen — een pensioenverzekering
af te sluiten. Er komt een rekening
die uiteraard precies gebaseerd is op
die zes personen. Het jaar daarop
gaat een van de vrouwen weg en
wordt vervangen door een man. De
verzekeraar berekent dan een lagere
premie. Weer een jaar daarna komen
er twee mensen bij en neemt de
premie toe en dan hangt het ervan af
of er een man bijkomt of een vrouw.
De rekening van de verzekeraar is bij
zo'n klein bedrijf niet alleen naar
sekse, maar ook naar leeftijd, kortom
per persoon aanwijsbaar. Wat doe je

dan als werkgever? Je zegt: Ik maak
per jaar voor mijn tien personeelsle–
den ƒ 48.000 over aan premie en dat
is dus ƒ 4800 gemiddeld. En als er
een vrouw bij komt en er een man af
gaat, wordt het gemiddeld ƒ 5000 en
als er man bij komt en er een vrouw
af gaat, wordt het gemiddeld ƒ 4500.
Wat maakt het dan uit? Ook dan
weet ik, dat een vrouw erbij en een
man eraf iets duurder wordt en
omgekeerd. Zo gaat het dikwijls en
toch is het geen probleem. Wanneer
wij het gemiddelde gaan bekijken,
zien wij alleen maar die enorm grote
toename van de pensioenbreuk.
Daarmee wordt het immers voor
werknemers, mannen en vrouwen,
van groot belang om bij voorkeur van
een door vrouwen gedomineerd naar
een door mannen gedomineerd
fonds te gaan. Wat wij willen
oplossen, het feit namelijk dat
vrouwen duurder zijn dan mannen,
lossen wij niet op. Het feit dat het
effect heeft op een pensioenregeling
— hoe kleiner, hoe meer effect -
lossen wij ook niet op. Het idee om
vanuit een gelijkheidsfictie te denken
dat je het oplost door gemiddelden
te hanteren, terwijl dat gemiddelde
per persoon verandert, is niet goed.
Dat vergroot ook nog de problema–
tiek van de pensioenbreuk en het is
daarmee per definitie ten nadele van
juist die sectoren waarin mensen
nogal eens van baan veranderen. Ik
ben best bereid, te bekijken hoe de
problemen kunnen worden opgelost.
Een doorsneepremie zonder onder–
scheid naar leeftijd en geslacht is het
meest gemakkelijk uitvoerbaar in heel
grote fondsen. Op korte termijn
maken wij hier problemen die u noch
ik beogen.

Mevrouw Kaisbeek-Jasperse
(PvdA): Precies, daar wilde ik naar
toe. De gedachte achter het amende–
ment is natuurlijk dat het heel
onaanvaardbaar is, dat de solidariteit
tussen mannen en vrouwen ophoudt.
Omdat vrouwen wat langer leven dan
mannen — dat is iets waar ze in de
regel ook niets aan kunnen doen —
wordt er iets zodanig geregeld dat zij
slechter af zijn.

Kennelijk onderschrijft de staatsse–
cretaris de gedachte dat die solidari–
teit toch op de een of andere manier
tot uitdrukking moet komen. Ik
hoorde haar zeggen, dat zij bereid is
te zoeken naar oplossingen en zij
suggereerde bij voorbeeld, die
solidariteit te verbreden door meer

pensioenfondsen te laten samenwer–
ken.

Staatssecretaris Ter Veld: Ik kan ze
niet verplichten om op dit moment
samen te werken. Maar inderdaad zit
er in het verkiezingsprogramma van
uw en mijn partij een dergelijke
oplossing. Zolang dit niet breder
gedragen wordt, denk ik niet dat wij
dit vandaag kunnen regelen. Maar
met een algemene pensioenplicht
voor alle Nederlandse werknemers in
één fonds is het probleem inderdaad
weg.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Als wij de macht hadden,
hadden wij geen probleem. Maar nu
moeten wij met wat minder toe. Nu
dat zo is, moeten wij samen bezien
wat mogelijk is.

Staatssecretaris Ter Veld: Het is
goed om ernaar te kijken. De
doorsneepremie maakt die solidari–
teit, ook naar leeftijd en tussen
arbeidsongeschikten en werkenden,
juist mogelijk. De bedrijfspensioen–
fondsen zijn een er duidelijk voor–
beeld van hoe schouder aan schou–
der met elkaar iets goeds bereikt kan
worden. Maar op dit moment zorgt
het amendement voor problemen die
groter zijn dan de oplossingen die het
niet eens echt biedt.

Ik zei al, dat ik van dit probleem
naar een nog veel groter probleem
ga. Ik wil dan terugkomen op het
verschil in de franchise. Dat verschil,
dat inderdaad bestaat, heeft niet
zozeer direct te maken met het
onderscheid tussen man en vrouw
maar met het onderscheid tussen
gehuwd en ongehuwd. Aangezien in
de ogen van mevrouw Groenman
vooral tweeverdieners hierdoor
getroffen worden, kun je al moeilijk
zeggen dat het een verschil is wat
specifiek aan sekse gekoppeld is.
Immers, gezien het feit dat mannen
en vrouwen vaak samen een koppel
vormen, zal het in de meeste
gevallen beide seksen gelijkelijk
treffen.

Mevrouw Groenman (D66): Toch is
dat niet waar. Als ik zeg, dat bij
tweeverdieners meer vrouwen zijn
betrokken dan mannen dan vindt de
staatssecretaris dat onzin: tweever–
dieners zijn per definitie mannen en
vrouwen. Als ik kijk naar de mannelij–
ke beroepsbevolking dan bestaat die
voor een groot deel uit alleenverdie–
ners. Als ik kijk naar de vrouwelijke
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beroepsbevolking dan zien wij daar
veel tweeverdieners. Meer vrouwen
hebben een verdienende partner
naast zich dan dat mannen een
verdienende partner naast zich
hebben. In dat geval betekent het
wel degelijk een indirect onder–
scheid.

De heer Linschoten (VVD): Dat is
een U-bochtconstructie.

Mevrouw Groenman (D66): Is het te
moeilijk voor de heer Linschoten?

Staatssecretaris Ter Veld: Er zit ook
een groot praktisch probleem aan.
Nog los van de hoogte van de
franchise, zijn er bij een exact gelijke
franchise twee mogelijkheden. Of wij
nemen een hoge franchise met een
laag aanvullend pensioen in welk
geval juist alleenstaanden zwaar de
dupe zouden zijn, of wij kiezen voor
een lage, gelijke, franchise met een
heel hoog aanvullend pensioen. De
effecten die dit heeft op de pensi–
oenkosten en dus op de loonkosten
zijn gigantisch. Bovendien zal in
beide gevallen het verschil tussen
alleenstaanden en mensen in andere
leefvormen aanzienlijk toenemen,
omdat de relatieve ongelijkheid
toeneemt. Naar mijn mening is het
een onverstandig amendement. Het
viel mij ook op dat mevrouw Groen–
man in haar verhaal aangaf er een
soort principiële, langere-termijndis–
cussie van te willen maken terwijl zij
in haar amendement zegt: het moet
hier en nu gebeuren! Ik ontraad
aanvaarding van dit amendement.
Het heeft een nadelig effect voor
alleenstaanden. Wanneer er gekozen
wordt voor een hoge franchise, zal
dit de alleenstaanden echt fors in de
portemonnaie schelen. Wanneer er
gekozen wordt voor een lage
franchise, zal dit voor de alleenstaan–
den relatief nog steeds nadelig
uitvallen en heeft dit bovendien
gigantische consequenties voor de
aanvullende pensioenverzekeringen
c.q. voor de loonkosten.

Mevrouw Groenman (D66): Ziet de
staatssecretaris het probleem van die
twee minimumloners die samen ƒ
56.000 verdienen? Ik meen dat zij dit
voorbeeld zelf genoemd heeft in het
voorlopig verslag bij dit wetsvoorstel.
Deze mensen werken beiden en als
hun pensioendatum ingaat, hebben
zij geen pensioen. Om dat probleem
ging het mij. Als er inderdaad een
lage franchise wordt ingebouwd, dan

gaan alleenstaanden er niet op
vooruit of achteruit, want die hebben
nu ook een lage franchise. Dat
probleem zie ik even niet.

Staatssecretaris Ter Veld Bij een
lage franchise neemt het aanvullend
deel van de pensioenkosten toe. Dat
probleem hebben wij dan dus wel.

Mevrouw Groenman (D66): Ja,
maar die lage franchise geldt nu ook
voor alleenstaanden. Het probleem
speelt pas een rol bij tweeverdieners
die allebei een hoge franchise zien
ingebouwd, dus eigenlijk 2 maal een
gehuwden-AOW, elk een hoge
franchise, terwijl een alleenstaande
een lage franchise heeft.

Staatssecretaris Ter Veld: Het
probleem is simpel. Verhoging
betekent een laag aanvullend
pensioen, verlaging betekent een
groter aanvullend pensioen voor
iedereen met enorme kosten. Ik
constateer dat dit niet zozeer te
maken heeft met een ongelijkheid op
grond van sekse. Ik geef grif toe dat
het een probleem is. Natuurlijk, ik
weet dat destijds, toen er sprake was
van een 100% inbouw-AOW, je als
getrouwde vrouw nul-AOW kreeg;
als man kreeg je die hele franchise
keurig opgevuld met de gehuwden–
AOW. Toen spraken pensioenverze–
keraars over een naadloze aansluiting
terwijl er ook toen voor gehuwde
vrouwen een gat van 100% zat en
voor ongehuwden een gat van 30%.
Ik geef grif toe, dat er ook op dit
moment een probleem bestaat zoals
mevrouw Groenman dat schildert. Ik
geef tegelijkertijd aan dat wanneer
het probleem wordt opgelost op de
manier die mevrouw Groenman
voorstelt, die mensen benadeeld
worden die zij naar mijn stellige
overtuiging niet wil benadelen,
namelijk de alleenstaanden. Boven–
dien komt er, los van de verhouding
die even slecht blijft, een enorme
extra last op de pensioenfondsen.
Doe dat niet in dit wetsvoorstel. Het
wetsvoorstel gaat daar niet over. Op
zichzelf is het goed deze franchise–
zaak nog eens te bekijken. Het lijkt
mij echter beter deze zaak te
betrekken bij de discussie over de
vraag, hoe wij verder gaan met het
SER-advies.

Mevrouw Groenman (D66): Ikvind
het al heel wat dat de staatssecreta–
ris het probleem onderkent en van
mening is dat daaraan iets gedaan

moet worden. Verschillende pensi–
oenfondsen zijn al bezig daarvoor
regelingen te treffen. Ik wil daarvoor
best een langere overgangstermijn
hebben. Ik wist ook niet waar ik het
beste een voorstel kon doen voor de
oplossing van dit probleem. Ik heb
daarom bij dit wetsvoorstel een
poging gedaan.

Staatssecretaris Ter Veld Ik weet
ook niet of wij dit probleem op korte
termijn zullen en kunnen oplossen. Ik
stel voor, dat wij bij het SER-advies,
het kleine regeringsstandpunt
daarover en de discussie daarna in
de Kamer zoals de heer Linschoten
voorstelt, dit probleem weer eens
terug laten komen. Op dit moment
vraag ik u dit amendement in te
trekken. Het lijkt mij niet de juiste
plaats om de beslissing die u vraagt
te nemen.

Toen kwam ik te spreken over
leeftijdsgrens. Mevrouw Soutendijk
wees er terecht op, dat bij een aantal
pensioenfondsen vrouwen onlangs al
hebben moeten kiezen tussen het
oude en het nieuwe systeem. Terecht
is ook gevraagd of hieruit problemen
zullen voortvloeien. Laten wij eerst
eens nagaan wat in dit verband een
voor– en wat een nadeel zou zijn.

Is het een voordeel als men op
60-jarige leeftijd met pensioen mag?
Alles is in dit geval subjectief. Het is
een voordeel wanneer een goede
regeling is getroffen voor de periode
tussen het 60ste en het 65ste jaar.
Het is ook een voordeel als de vrouw
hetzij door een versnelde pensioen–
opbouw hetzij doordat zij haar 40
pensioenjaren reeds vol heeft kunnen
maken al een volledig pensioen heeft
opgebouwd. Ik herinner mij echter
drama's die zich in de praktijk
voordeden. Dat was het geval als
vrouwen van 60 jaar van rechtswege
ontslag kregen, nauwelijks een goed
pensioen hadden kunnen opbouwen
en met lede ogen zagen dat hun
manlijke collega's nog vijf jaar langer
in staat werden gesteld pensioen op
te bouwen en tegelijkertijd nog
gebruik mochten maken van allerlei
regelingen. Bij die regelingen denk ik
aan de VUT en die waarbij oudere
werknemers enkele of meerdere
dagen verlof mogen opnemen. Ik
herinner mij gevallen waarbij heel
concreet werd gevraagd of dat
ontslag van rechtswege niet ten
onrechte was verleend. Dat ontslag
betekende voor betrokkene namelijk
een ongelijke behandeling. Die
stelde: ik ben nu zestig, moet er uit,
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maar heb geen volledig pensioen.
Alle voordelen die mijn manlijke
collega's hebben, heb ik niet en ik
moet een aanvulling op basis van de
Werkloosheidswet aanvragen, die,
zoals bekend, wordt verrekend met
de pensioenuitkering ofte wel: het
pensioen wordt met een uitkering op
basis van de Werkloosheidswet
aangevuld.

Is het een voor– of een nadeel? Ik
heb zelf de indruk dat voor mensen
die kort voor hun pensioengerechtig–
de leeftijd zitten, zich daarop
emotioneel voorbereiden, dit weer
anders ligt. Men zou kunnen zeggen:
degene die op op 1 juli 1986 50 jaar
was, mag kiezen, want die is nu op
zijn minst 53,5 jaar. Zoals mevrouw
Kalsbeek ook suggereerde, kan ik mij
goed voorstellen, dat de grens wat
naar voren wordt gehaald. Men zou
bij voorbeeld kunnen stellen dat
degene die op 1 juh 1989 de leeftijd
van 50 jaar heeft bereikt, mag kiezen.

Het kiezen voor een datum in de
toekomst heeft het nadeel dat ook
voor nieuwkomers in de pensioenre–
geling die keus openstaat. Hoe
langer wij de keuzemogelijkheid
openhouden, des te groter is de kans
dat ook mannen in incidentele
gevallen claimen gebruik te mogen
maken van de overgangsregeling
waarvoor een lagere pensioenrech–
tigde leeftijd geldt. Het risico dat
men tot het jaar 2033 verschillen in
de pensioengerechtigde leeftijd
houdt en dat de uitspraak komt dat
ook dat weer in strijd wordt geacht
met de toekomstige opvattingen van
de rechter, maakt mij zeer terughou–
dend ten aanzien van het amende–
ment van mevrouw Soutendijk. Ik
hoor graag in tweede termijn wat
haar mening is. Het zou echter
absoluut mijn voorkeur hebben om in
het wetsvoorstel — ik ben bereid met
een nota van wijziging te komen —
de datum waarop men vijftig moet
zijn geweest drie jaar naar voren te
halen en te zeggen: iedereen die op
1 juli 1989 vijftig jaar of ouder was,
kan kiezen welke regeling hij wil: die
met gelijke rechten of die met
ongelijke rechten. Wel zal de
overgangstermijn gelden. Nogmaals
of het gunstig is of ongunstig: ik heb
sterk de indruk dat in de meeste
gevallen het benutten van het
pensioenrecht op zestigjarige leeftijd
in werkelijkheid vaak zeer ongunstig
uitpakt voor de betrokken vrouwen.

Hoe zullen wij handelen voor de
vrouwen die al door een ongunstige
pensioenopbouw in het verleden zijn

getroffen. Ach, wij weten toch allen,
dat zelfs in het begin van de jaren
zeventig men als vrouw zelfs nog bij
het ABP de pensioenrechten kon
terugvragen als men trouwde.
Hoevelen betreuren het achteraf niet,
dat zij hun mooie welvaartsvaste
zeven jaren kwijt geraakt zijn. Wat
doen wij voor de oudere vrouwen die
thans al gepensioneerd zijn dan wel
snel aan pensioen toe zijn en een
heel slechte pensioenopbouw
hebben? Terecht wordt hierop in het
advies van de voorlopige Raad voor
het ouderenbeleid gewezen. Even
terecht zal ook in het advies van de
Emancipatieraad hiervoor aandacht
worden gevraagd. In overleg met de
minister van WVC, mevrouw
d'Ancona, die verantwoordelijk is
voor het ouderenbeleid, zullen wij
deze problematiek betrekken bij de
tweede voortgangsrapportage inzake
het ouderenbeleid.

Voorzitter! Ik kom vervolgens toe
aan de vraag: hoe gaan wij om met
de voorlichting?

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! In het laatste punt van de
discussie is ook nog de vraag gesteld
hoe wij moeten aankijken tegen de
problematiek die veroorzaakt wordt
wanneer vrouwen, die kiezen voor
een regeling om tot hun 65 jaar door
te gaan met werken, hun opgebouw–
de pensioenrechten als sneeuw voor
de zon zien verdwijnen.

Staatssecretaris Ter Veld: U hebt
helemaal gelijk.

Normaal gesproken zijn er wat
mogelijkheden. lemand die 60 jaar is,
van plan is door te werken tot zijn
65ste jaar en volledig pensioen heeft
opgebouwd tot het maximum wat in
die bedrijfstak mogelijk is — bij
voorbeeld 40 jaar, 70% van het
laatstgenoten salaris — krijgt er dus
niets bij. Ik neem aan dat zo'n
persoon in een dergelijk geval ook
geen premie hoeft te betalen.
Vermoedelijk zal hij, als hij moet
kiezen, ook overwegen om te zeggen:
laat maar! lemand die nog geen
volledig pensioen heeft opgebouwd,
krijgt een herberekening van de
opgebouwde pensioenjaren en
bouwt door. Hij kan dus maximaal
pensioen opbouwen. De vraag is, hoe
dat verrekend wordt. Ik heb mij
inderdaad ook afgevraagd hoe dat
moet gebeuren. Natuurlijk wordt dit
door vakbonden bezien en natuurlijk
speelt hetzelfde probleem bij een
pensioenbreuk, waarbij wij te maken

hebben met overdracht van de
actuariële waardeberekening. Waar
kan iemand nu in beroep gaan? In de
praktijk is het mogelijk dat de
verzekeringskamer, ook in individuele
gevallen, daarop ingaat. Dat is echter
niet de normale rechtsgang. Een
adviesaanvrage naar de Commissie
gelijke behandeling mannen en
vrouwen over deze actuariële
berekening sturen, is ook moeilijk.
Eerlijk gezegd is het probleem dus
gelijk aan die bij een pensioenbreuk.
Het is de vraag of de berekening van
wat iemand heeft en nog krijgt,
correct is opgebouwd. Moet iedereen
nu maar naar de Verzekeringskamer
of naar de Commissie gelijke
behandeling mannen en vrouwen
worden gestuurd als men het gevoel
heeft dat er iets niet deugt? Toezicht
daarop leidt misschien tot heel veel
klachten. Ik zal hierop in tweede
termijn terugkomen, want ik weet
niet of hiervoor een mogelijkheid tot
goed toezicht te vinden is, maar dat
is natuurlijk denkbaar. In incidentele
gevallen kan een nog niet volledig
pensioen verder worden opgebouwd.
Deskundigen kunnen dit gemakkelijk
berekenen. Het wantrouwen dat dit
niet goed zal gaan, wordt door mij
niet volledig gedeeld omdat werkge–
vers en werknemers hierbij vaak
samen betrokken zijn. Voordat wij
iedereen naar de Verzekeringskamer
sturen, wil ik nog even nadenken of
controle mogelijk is.

Terecht is, wat de voorlichting
betreft, gezegd dat mensen pas
interesse krijgen in hun pensioen op
het moment dat zij hun rechten
volledig hebben opgebouwd of
gepensioneerd zijn en soms gebeurt
dat ook pas veel later. Op zich is dat
jammer. Pensioenen zijn bovendien
ingewikkeld. Op een aantal terreinen
heeft de overheid duidelijk tot taak
om iets te doen aan de voorlichting.
Wij hebben daarmee het volgende
voor.

Wanneer het wetsvoorstel tot wet
is geworden, willen wij een brede
voorlichtingscampagne voorberei–
den, zowel gericht op het publiek in
het algemeen als op de specifieke
doelgroepen, zoals werkgevers en
pensioenfondsen. Die voorlichtings–
activiteiten, die gericht zullen zijn op
de specifieke doelgroepen, zullen na
publikatie in het Staatsblad van start
kunnen gaan. De voorlichting voor
het grote publiek in het algemeen
kan beter op een later tijdstip
plaatsvinden. Eerst in 1993 kan men
immers op grond van het discrimina–
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tieverbod concrete aanspraken doen.
Er is dus een overgangsperiode
nodig. De grote, op het publiek
gerichte voorlichting zal tegen de tijd
dat men aanspraak kan doen,
gerealiseerd moeten zijn. Zo'n
voorlichting moet op een goede
voedingsbodem vallen. Die voorlich–
ting zal dan ook geïntegreerd worden
in een algemene voorlichting over de
wet inzake de gelijke behandelmg
van mannen en vrouwen bij arbeid.
Wij zijn ons dus zeer wel bewust van
het feit dat er, met name wat de
pensioenproblematiek betreft, op
korte termijn voorlichting nodig is
voor werkgevers, werknemers,
pensioenfondsen en zij die als
pensioengever optreden. Daarnaast
zal het grote publiek vanaf 1993,
wanneer de aanspraken te gelden
kunnen worden gemaakt, hun
rechten duidelijk en goed moeten
kennen. Men moet ook weten wat
men moet doen als men het gevoel
heeft dat men ongelijk behandeld
wordt.

Voorzitter! Het kan zijn dat ik een
vraag of een opmerking vergeten
ben. In dat geval ben ik ervan
overtuigd dat de geachte afgevaar–
digden mij daar in tweede termijn
aan zullen herinneren.

D
Mevrouw Groenman (D66):
Voorzitter! Ik dank de staatssecreta–
ris voor haar duidelijke en rustige
beantwoording. Ik heb dat zeer op
prijs gesteld. Er is gebleken dat je
naar aanleiding van zo'n betrekkelijk
klein wetsvoorstel toch een principië–
le discussie kunt hebben op een
aantal punten. Ik had dit niet
gedacht, toen dit wetsvoorstel werd
ingediend. Het leek mij vanaf het
begin redelijk goed. Als je er evenwel
beter naar gaat kijken, kom je tot de
conclusie dat het nog beter kan.

Dit brengt mij op de rol van de
overheid in het kader van de gelijke
behandeling. Ik vind dat de overheid
— ik doel dan niet alleen op deze
staatssecretaris, maar ook op de
vorige staatssecretaris - een
minieme uitvoering geeft aan
hetgeen de vierde richtlijn beoogt. Ik
meen dat hier en daar wel degelijk
aangegeven zou kunnen worden wat
de overheid zelf voor ogen staat. Dit
heeft niet zozeer te maken met die
brede adviesaanvrage, alhoewel ik
het op prijs stel dat daarover een
voorlopig standpunt aan de Kamer
zal worden gezonden. Wij kunnen er

dan over praten, voordat er wetge–
ving komt. Ik spreek hiervoor dus
mijn lof uit. Dit neemt echter niet
weg dat de overheid ook bij dit
wetsvoorstel wat meer zou kunnen
aangeven wat haar in het kader van
de pensioenregelingen voor ogen
staat.

Ik kom op de nagelaten betrekkin–
gen. Ik vind dat de staatssecretaris
buitengewoon afhoudend is geweest
op dit punt. Wij weten allen dat er al
jarenlang een ongelijke behandeling
is tussen mannen en vrouwen.
Mannen en vrouwen betalen een
gelijke premie. Voor mannen zit daar
een nabestaandenpensioen aan vast,
terwijl dat voor vrouwen niet het
geval is. De staatssecretaris zegt dat
die regeling, die bij een aantal
pensioenfondsen nog geldt, geba–
seerd is op een verouderde kostwin–
nersopvatting. Vroeger keken wij
inderdaad heel anders aan tegen
pensioenen. Nu zitten wij echter met
het probleem van de nagelaten
betrekkingen. Dat probleem speelt al
heel lang een rol. Dat is niet van de
ene op de andere dag ontstaan. Het
is ook niet opeens na de uitspraak
van de Centrale raad van beroep met
betrekking tot de AWW in december
1988ontstaan.

De staatssecretaris zegt dat zij
derden niet kan verplichten om iets
te doen, als zij zelf nog niet klaar is
met een herziening van de AWW.
Dat is haar formele argument. De
D66-fractie is van mening dat dit wel
kan, al is het niet volgende maand.
De pensioenfondsen moeten echter
wel voor 1 januari 1993 bedenken
hoe de nabestaandenregelingen
kunnen voldoen aan de gelijkheids–
norm voor mannen en vrouwen. De
pensioenfondsen hebben dit kunnen
zien aankomen, omdat de uitspraak
van de Centrale raad van beroep al in
december 1988 is gedaan. Het is dus
geen nieuw probleem. Je hebt er niet
eens de Europese rïchtlijnen voor
nodig. Het is gewoon nationaal
wetgevend gezond verstand, als je
zegt dat daar iets aan gedaan moet
worden. Dat betekent helemaal niet
dat de staatssecretaris nu aan
derden iets oplegt, terwijl zij zelf de
onderbouw nog niet geregeld heeft.

Die onderbouw heeft op zichzelf
niet zo veel te maken met de
nabestaandenregeling. Als die
onderbouw veranderd gaat worden in
een algemene nabestaandenwet, dan
zal dat ook betekenen dat weduwen–
pensioenen die er nu al wel zijn,
moeten worden aangepast. Het gaat

er maar om dat de pensioenfondsen,
wat zij ook doen aan nabestaanden–
regelingen, deze in ieder geval
aanpassen aan het gelijkheidsbegin–
sel. Het moet dus wel gebeuren.
Voor 20% is het echter nog steeds
niet geregeld. Die 20% zal daar best
een aantal argumenten voor kunnen
aanvoeren, waaronder het kostenar–
gument. Als dat nu kennelijk geen rol
speelt, zal dat over drie jaar ook nog
gelden. Het kan echter, waar het
gelijke behandeling betreft, nooit een
doorslaggevend argument zijn. Daar
hebben wij al genoeg ellende mee
gehad bij de gelijke behandeling die
ook de overheid te veel geld zou
kosten. Ik vind de argumenten van de
staatssecretaris om nu niets te doen
aan de nagelaten betrekkingen of
althans hier niets voor te regelen
voor 1993, buitengewoon formeel en
zwak en verwacht dus steun voor
mijn amendement op dit punt.

Ik kom op het deeltijdwerk. De
staatssecretaris geeft toe dat er, als
deeltijdwerkers worden uitgesloten,
veelal sprake zal zijn van indirecte
discriminatie. Vrouwen werken
immers meer in deeltijd dan mannen.
De regering zegt evenwel ook in het
algemeen dat de gelijke behandeling
van deeltijdwerkers moet worden
bevorderd. Dit betekent dan dat de
regering richtinggevend zou mogen
zijn, waar het dit wetsvoorstel
betreft. Zij zou zich dus niet op een
formeel standpunt moeten stellen.
Als deeltijdwerkers op grond van een
aantal uren of anderszins worden
benadeeld, dan is de objectieve
rechtvaardigingsgrond ter beoorde–
ling aan de rechter. Ik vind dat de
staatssecretaris iets verder zou
moeten gaan, dan alleen maar tegen
de Stichting van de arbeid zeggen,
dat de regelingen op dat punt eens
kritisch moeten worden bekeken. Als
wij hier niet enige normen vastleg–
gen, dan weet de stichting niet in
welke zin men er kritisch naar moet
kijken. Die normen hoeven wij echter
niet vandaag vast te leggen. Ik geef
toe, dat er haken en ogen aan zitten
in de zin van: voor welke groep wel
en voor welke niet? Het zou echter
op zijn plaats zijn om iets meer
richting te geven. Ik vind het namelijk
niet verstandig om alles aan de
rechter over te laten, ook al niet
omdat de betrokkenen ons zullen
bellen en in ieder geval duidehjkheid
zullen moeten hebben. Daarom dien
ik op dit punt een motie in.
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Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

overwegende, dat een ongelijke
behandeling van enerzijds voltijdwer–
kers en anderzijds deeltijd– en
flexwerkers in de pensioenvoorzie–
ningen tot indirect onderscheid
tussen mannen en vrouwen kan
leiden,

van mening, dat het bevorderen van
deeltijdwerk met een gelijkwaardige
rechtspositie uitgangspunt van beleid
is dat niet doorkruist mag worden
door een relatief ongunstige
behandeling van deeltijdwerkers in
de pensioensfeer;

verzoekt de regering, op korte termijn
een notitie op te stellen over de
(eventueel wettelijke) mogelijkheden
om tot oplossingen te komen voor de
problemen die deeltijdwerkers (en
met name kleine deeltijdwerkers en
flexwerkers) in de pensioensfeer
ondervinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Groen–
man, Linschoten en Brouwer. Naar
mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.

Zijkrijgtnr. 18 (20890).

Mevrouw Groenman (D66):
Mijnheer de voorzitter! Dan het punt
van de actuariële gegevens. Dit punt
heeft tot de meest principiële
discussie aanleiding gegeven. Daarbij
doken over en weer telkens misver–
standen op. Dat vrouwen ouder
worden dan mannen, over de gehele
bevolking gezien, is bekend. Mis–
schien is dat ook wel leuk voor
vrouwen. Daar zal niet snel verande–
ring in komen. Het is echter iets
anders om dan ook per pensioenre–
geling uit te gaan van dat algemeen
statistische bevolkingsgegeven, want
dan vergelijk je appels met peren.
Dan vergelijk je niet, wat zou moeten,
werkende mannen met werkende
vrouwen, maar dan vergelijk je
mannen en vrouwen over de gehele
bevolking. Dat lijkt ons in ieder geval
onjuist.

Er is geen objectieve rechtvaardi–
gingsgrond voor twee sterftetafels.
Dat is een historische en verouderde

opvatting. Dat weten wij, maar het is
een verouderd, niet geactualiseerd
gegeven, dat dus niet mag gelden als
een objectieve rechtvaardigings–
grond voor het blijven hanteren van
twee soorten sterftetafels.

De staatssecretaris zegt, dat de
kwestie bij een aantal pensioenfond–
sen geen rol speelt. Bij kleine
bedrijven die hun pensioenregeling
hebben ondergebracht bij een
levensverzekeraar kan een en ander
wel degelijk een probleem opleveren.
Ik wijs erop, dat het dan vaak om
collectieve contracten bij de levens–
verzekeraars gaat Er kan zich dus
een probleem voordoen bij een
individuele werkgever die de
pensioenregeling individueel bij een
ievensverzekeraar heeft verzekerd.
Die individuele werkgever zal dan
direct de hogere premie merken, als
hij een vrouw in dienst neemt. Bij
grote en middelgrote pensioenrege–
lingen maakt het op termijn niet uit,
of er een vrouw, dan wel een man bij
komt in een willekeurig bedrijf. Als je
uitgaat van doorsneepremies, dan
maakt dat niet uit. Het probleem kan
zich dus wel voordoen bij een klein
bedrijf. Dat geef ik onmiddellijk toe.
Als je echter uitgaat van gemiddelde,
doorsneepremies, dan doet zich dat
directe onderscheid, dat zich
voordoet bij elk sollicitatiegesprek,
niet voor. Er zou pas een probleem
kunnen ontstaan, als er in verband
met de pensioenregeling periodiek
moet worden bekeken hoe de
verhouding mannen-vrouwen is. Zijn
er meer vrouwen bij gekomen, dan
zal de doorsneepremie verhoogd
moeten worden. Zijn er meer mannen
bij gekomen, dan zal de doorsneepre–
mie verlaagd moeten worden. Maar
macro gezien, maakt het dus voor de
grote pensioenfondsen en voor de
collectieve contracten niet uit. De
staatssecretaris en ik kunnen elkaar
op dit punt echter niet overtuigen.
Het gaat ons om het directe effect
dat - als het wetsvoorstel, zoals dat
wordt voorgesteld, wordt aangeno–
men — de werkgevers blijven zeggen
dat zij liever geen vrouwen aanstel–
len, omdat die duurder zijn. Dat ziet
hij ook direct. Als men dat kan
voorkomen door doorsneepremies
per pensioenregeling in te voeren,
dan is dat directe effect niet
zichtbaar, maar pas op termijn,
namelijk als de verhouding tussen
mannen en vrouwen zich binnen de
pensioenregeling ernstig heeft
gewijzigd.

De heer Linschoten heeft gezegd

dat pensioenverschaffers ertoe
zouden kunnen overgaan, mannen in
het buitenland te verzekeren. Dat
wordt echter uitgesloten door de
Pensioen– en spaarfondsenwet. In
artikel 2 staat namelijk dat pensioen–
belangen in Nederland moeten
worden veilig gesteld.

De heer Linschoten (VVD):
Internationele regelgeving gaat
echter voor nationale regelgeving.
Als alle plannen uit het witboek
worden gerealiseerd en de grenzen in
Europa in 1992 opengaan, bestaat
voor iedereen de mogelijkheid om dit
soort kapitaalverkeer in Europees
verband te realiseren. Dat betekent
dat iedere werkgever de gelegenheid
heeft, zijn pensioenverzekering in
Londen of Parijs of waar dan ook
onder te brengen. Artikel 2 van de
Pensioen– en spaarfondsenwet speelt
in een geïntegreerd Europa dus geen
enkele rol meer.

Mevrouw Groenman (D66): Op den
duur is dat wellicht zo, maar dan
moet de Pensioen– en spaarfondsen–
wet worden aangepast. Daar zijn wij
dan zelf bij. Nu is het niet mogelijk
dat een werkgever of een pensioen–
regelaar zijn pensioenbelangen
onderbrengt bij een buitenlandse
onderneming. Als dat in 1992 aan de
orde zou komen, zijn wij er zelf bij.

De heer Linschoten (VVD): Bij deze
wet is sprake van een overgangster–
mijn van drie jaar. Mevrouw Groen–
man wil nu toch geen wijzigingsvoor–
stel indienen dat nog voordat de
overgangstermijn van de wet
verstreken is, geen enkele kracht
meer kan hebben? Dan zijn wij
namelijk voor de tweede keer lucht
aan het verplaatsen.

Mevrouw Groenman (D66): Wij zijn
überhaupt geen lucht aan het
verplaatsen. Bovendien als wij dat
wel deden en als de heer Linschoten
instemt met het principiële punt dat
mevrouw Kalsbeek en ik naar voren
hebben gebracht, dan kunnen wij het
beter meteen mooi doen. Als het
toch niet uitmaakt volgens u, dan
moet je wel principieel de juiste
keuze maken.

De heer Linschoten (VVD): En?

Mevrouw Groenman (D66): En
unisekssterftetafels per regeling
invoeren. Die kunnen dan overigens
wel tot verschillende premies leiden.
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De heer Linschoten (VVD): U wilt
dus unisekstarieven invoeren die
materieel nauwelijks enige verbete–
ring aanbrengen ten aanzien van de
door u aangegeven problematiek,
maar die wel de pensioenbreukpro–
blematiek vergroten en een groot
aantal andere problemen met zich
mee brengen. Dat is geen manier van
wetgeven die mij erg aanspreekt, ook
al is het principe dat aan uw
gedachte ten grondslag ligt heel
mooi. Daar kan mijn fractie geheel
mee instemmen. Maar wij zitten hier
niet om mooie principes uit te
wisselen, maar om een praktisch
geheel qua wetgeving te realiseren.
Mijn bezwaar tegen uw amendement
is, dat van dat laatste helaas geen
sprake is.

Mevrouw Groenman (D66):
Materieel maakt het wel degelijk uit
of het wetsvoorstel zo blijft als de
regering heeft voorgesteld, of dat je
gaat werken met doorsneepremies.
De werkgever moet namelijk elke
keer als hij een vrouw wil aannemen,
een afweging maken. Hij ziet direct
dat een vrouw duurder is. Die
afweging zal hij maken op grond van
artikel 12c van het wetsvoorstel, als
dat blijft bestaan. De heer Linschoten
en ik zijn het op dit punt dus niet
eens. Dat is heel jammer.

Over de franchiseproblematiek het
volgende. Ik heb op dat punt een
amendement ingediend. Ik denk dat
ik vrij alleen sta. Dat betekent
overigens niet dat ik het amende–
ment in zal trekken. Ik ben al lang blij
dat de staatssecretaris het probleem
onderkent. Ik hoop dat de pensioen–
fondsen die al bezig zijn dit probleem
op te lossen, daar vooral mee
doorgaan. Dan komt natuurlijk de
vraag aan de orde hoe hoog de
franchise moet zijn. Dat ontken ik ook
niet. Ik ontken ook niet dat er
kostenconsequenties aan kunnen
zitten. Wellicht moet dan worden
overwogen om de pensioenformules
anders te regelen. Dat heeft de
vorige staatssecretaris overigens ook
al opgemerkt in de financiële nota
Sociale zekerheid. Hij onderkende
het probleem dus ook. Er moet wel
iets gebeuren aan de franchisepro–
blematiek en ik sluit niet uit dat wij
daarover op termijn weer zullen
discussiëren, wellicht in het kader
van die brede adviesaanvrage en het
voorlopige standpunt daarover.

Dan het punt van de voorlichting.
De staatssecretaris wil over deze
regeling, als deze wet wordt

aangenomen, voorlichting geven. Dat
lijkt mij mooi, maar ik denk dat wij er
daarmee niet helemaal zijn. Ik zou zo
vreselijk graag willen dat mensen er
in het algemeen op gewezen wordt
waar zij op moeten letten zo gauw zij
aan het arbeidsproces deelnemen.
Wat moet er dan gevraagd worden
aan de werkgever? Waar moeten
mensen heel elementair op letten?
Dan doel ik niet alleen op pensioen–
breuken; dan doel ik er ook op
hoeveel uren men moet werken om
voor pensioen in aanmerking te
komen. Dat laatste hebben wij dus
nog niet geregeld. Het gaat erom,
wat de criteria zijn om te beoordelen
of een pensioenregeling goed is. Dan
hoort er natuurlijk ook het verhaal bij
dat het wel degelijk uitmaakt of je nu
iets betaalt voor je pensioen, omdat
je daar later profijt van hebt. Daaraan
gaan met name heel veel vrouwen
nogal eens voorbij, die zeggen: geef
mij liever nu netto iets meer in de
hand en later zie ik wel weer. Ik denk
dan niet zozeer aan een voorlich–
tingsfolder over dit wetsontwerp,
maar meer In het algemeen aan de
punten waar men op moet letten. Wij
kunnen wel emdeloos wachten totdat
er opnieuw aanpassingen zijn
aangebracht, maar het is nu al een
probleem dat mensen absoluut niet
weten waar zij op moeten letten. Op
dit punt dien ik een motie in, mede
ondertekend door mevrouw Souten–
dijk-van Appeldoorn.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

overwegende, dat belanghebbenden
vaak onvoldoende op de hoogte zijn
van en inzicht hebben in de voor hen
relevante pensioenregelingen;

van mening, dat informatie over
pensioenvoorzieningen, ook in
verband met de gewenste economi–
sche zelfstandigheid van vrouwen,
dringend gewenst is;

voorts van mening, dat voorlichting
over pensioenvoorzieningen niet
alleen een taak is van de pensioen–
verzekeraars;

verzoekt de regering, naar wegen te
zoeken om tot toegankelijke en
onafhankelijke voorlichting te komen

over pensioenvoorzieningen in het
algemeen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Groenman
en Soutendijk-van Appeldoorn. Naar
mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.

Zij krijgtnr. 19 (20890).

D

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Voorzitter! Ik dank de
staatssecretaris voor de antwoorden
op de gestelde vragen. Zij waren toch
redelijk helder in deze, naar ik meen
voor ons allen, maar voor mij zeker
ingewikkelde materie.

Ik heb aandacht gevraagd voor de
inkomenspositie van oudere vrou–
wen. Het gaat hierbij inderdaad niet
alleen om een kwestie van pensioe–
nen, die slechts kan worden opgelost
en aangepakt door het afwachten
van de inmiddels aanhangig zijnde
adviesaanvrage. Er zal ook nog iets
anders moeten gebeuren. Ik ben blij
dat de staatssecretaris ons wees op
het feit dat dat aspect meegenomen
zal worden bij de tweede voortgangs–
rapportage over het ouderenbeleid.
Mijn enige vraag aan haar op dit punt
is, op welke termijn wij die tweede
rapportage kunnen verwachten.

Dan kom ik op het punt van het
probleem rondom het amendement
op stuk nr. 12 betreffende de
verplichting voor de overheid om
discriminatoire bepalingen niet
algemeen verbindend te verklaren,
niet goed te keuren of daarvoor niet
de verklaring van geen bezwaar af te
geven. Ik ben het eens met degenen
- onder anderen de staatssecretaris
— die het gevaarlijk vinden om een
dergelijke opdracht aan de overheid
te formuleren. Het feit dat je wel of
niet goedkeurt, wekt de indruk dat
men akkoord gaat met een bepaling,
door haar goed te keuren. Met name
het tussengebied, het gebied van de
indirecte discriminatie, roept twijfel
op.

Dat realiseer ik mij zeer wel. Aan
de ene kant echter signaleer ik
zonneklaar het voordeel dat het
onthouden van goedkeuring duide–
lijkheid schept voor betrokkenen. Het
is voor hen een steun in de rug en
een gang naar de rechter wordt hun
daardoor bespaard. Aan de andere
kant kun je de afweging maken, of
dat voordeel van de duidelijkheid
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opweegt tegen de gevaren die
ontstaan doordat je, goed be–
schouwd, niet alle bepalingen kunt
kwalificeren als discriminatoir en je
dus bij sommige bepalingen slechts
twijfel kunt uitspreken. Voor mij is die
afweging nog steeds een positieve
en ik houd er nog steeds aan vast,
dat het amendement een positieve
bijdrage aan het afwegingsproces
kan leveren. Het gevaar dat de
staatssecretaris signaleert, dat de
opstelling terughoudender zal
worden en dat alleen aan bepalingen
die evident in strijd zullen zijn met de
wet goedkeuring onthouden zal
worden, is niet zo heel groot. Naar
mijn idee leidt de opdracht, nu op te
nemen in de wet, namelijk goedkeu–
ring te onthouden aan discriminatoire
bepalingen, ertoe dat, als de
overheid in strijd met deze in de wet
geformuleerde opdracht toch
bepalingen goedkeurt die evident of
iets minder evident in strijd zijn met
die wet, dit mogelijk gekwalificeerd
kan worden als onzorgvuldig
handelen. Dit zou voor betrokkenen
kunnen leiden tot een aanspraak
jegens de Staat, tot schadevergoe–
ding wegens onzorgvuldig handelen.
Ik denk dat de overheid op dit punt
dus grote zorgvuldigheid zal
betrachten bij het doorspitten van
alle regelingen.

Ik ben het met de staatssecretaris
eens dat een dergelyke bepalmg veel
beter zou passen in een algemene
wet als de Wet algemeen-verbin–
dendverklaring. Maar ik herinner haar
aan het feit dat deze discussie al
enige tijd geleden — zij zat toen nog
aan onze kant van de tafel — aan de
orde is geweest in een discussie met
de vorige minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid. Toen is die
wens niet gehonoreerd. Nu zou ik
dus met een kluitje in het riet
gestuurd worden als wij bij dit
wetsvoorstel weer niets doen.
Volgens mij kun je beter een eerste
stap zetten, kijken naar de uitwerking
hiervan en vervolgens overgaan tot
het introduceren van het begrip in de
algemene wet. Maar ik ben het met
haar eens dat het veel beter zou zijn
als deze bepaling een algemene
strekking zou hebben. Dit maakt mij
enigszins aarzelend en ambivalent
ten aanzien van mijn eigen amende–
ment.

Ik zit ook nog met een andere
vraag, namelijk of de richtlijn, artikel
7, ons wel de ruimte laat om niet
zo'n bepaling op te nemen. Er staat
heel duidelijk dat de lidstaten

maatregelen nemen a. tot nietigver–
klaring van discriminatoire bepalin–
gen en b. dat regelingen die dergelij–
ke bepalingen bevatten, niet door
bestuursrechtelijke maatregelen
kunnen worden goedgekeurd of
algemeen verbindend verklaard. Dat
is niet of het een, of het ander. De
opdracht luidt heel duidelijk dat zij
maatregelen nemen a. tot nietigver–
klaring en b. tot het niet goedkeuren
en algemeen verbindend verklaren.

Ik wil in de eerste plaats graag
weten of de richtlijn ons inderdaad
deze ruimte biedt. En als deze
duidelijkheid er niet is, kan deze ons
dan op korte termijn worden
verschaft? Als de opdracht luidt dat
wij hiertoe verplicht zijn, dan kunnen
wij wellicht het punt van de alge–
meen-verbindendverklaring in de
algemene wet meenemen.

Ik kom dan tot de discussie rond
het nabestaandenpensioen. De kern
van de bezwaren, zoals deze door de
staatssecretaris zijn verwoord, lijkt
dat zij sociale partners niet wil
verplichten tot iets, waarvan men de
ondergrond nog niet kent, waarover
men nog geen duidelijkheid heeft. De
bezorgdheid van de staatssecretaris
is roerend, maar mijn stelling is dat
de ondergrond duidelijk is. Dat blijkt
bij voorbeeld al uit het feit dat PPGM
en ABP op basis van deze onder–
grond een nabestaandenpensioen
voor mannen en vrouwen kunnen
regelen. Indien er — wat de bedoe–
ling is — op termijn iets wordt
gewijzigd via de herziening van de
AWW, dan zal dit — naar ik hoop en
naar wij allen verwachten —
ruimschoots voor de eindtermijn van
1993, de einddatum van het
amendement van mevrouw Groen–
man, gerealiseerd kunnen zijn. Ook al
wordt de termijn eventueel wat
krapper, dan zal op het moment dat
het wetsvoorstel wordt ingediend
veel duidelijk worden omtrent het
wetsvoorstel. Het zou dan wel heel
erg langzaam moeten verlopen als
wij het wetsvoorstel niet voor 1993
in het Staatsblad gepubliceerd
zouden hebben. En als wij er niet in
slagen om op die termijn het
wetsvoorstel af te ronden, dan zou
dit naar mijn idee ook geen probleem
zijn. Dan kunnen pensioenfondsen,
uitgaande van de huidige situatie,
maatregelen nemen tot het regelen
van een nabestaandenpensioen. Zij
zouden bij de totstandkoming van
een herziene AWW een wijziging
moeten aanbrengen, en dat geldt dan
niet alleen voor de weduwe maar ook

voor de weduwnaar. Wat dat betreft
is het geen probleem. Ik vind het
verwijzen naar een afronding van de
disucssie omtrent de AWW geen
sterk argument om nu — 1993 is nog
een heel eind van ons — de discussie
rond het nabestaandenpensioen af te
doen met de mededeling: eerst
duidelijkheid in de AWW en daarna
pas een gelijk recht op nabestaan–
denpensioen. Ik vind dat 1993 toch
wel een uiterste termijn is, zeker
omdat wij anderzijds pleiten voor een
grotere deelname van vrouwen aan
het arbeidsproces. Het ontbreken van
een goede nabestaandenregeling
wordt dan klemmend. Het is niet
verstandig, naast alle gaten die wij
vandaag al hebben moeten constate–
ren in de pensioenregeling, nog een
gat langer te laten bestaan dan strikt
noodzakelijk is. Ik heb geen weerleg–
ging gehoord van het argument dat
vrouwen voor dat nabestaandenpen–
sioen van hun man toch ook betalen.
De pensioenpremie van vrouwen
verschilt volgens mijn waarneming
niet van die van mannen, dat daaruit
af te leiden is dat daarmee geen
nabestaandenpensioen kan worden
gefinancierd.

Ik kom nog één keer terug op de
discussie rond de actuariële gege–
vens, de berekeningswijze. Er wordt
gepleit voor het stelsel van een
samengestelde sterftetabel. Deze
lost volgens mijn waarneming niet
het probleem op dat vrouwen voor
werkgevers duurder zijn. Bij de
samengestelde sterftetabel wordt
immers jaarlijks aan de hand van het
aantal mannen of vrouwen in een
bepaalde pensloenregeling bepaald
of de kosten omhoog dan wel
omlaag gaan. Dat betekent dat het
voor werkgevers toch altijd duidelijk
wordt dat vrouwen duurder zijn dan
mannen. Het maakt daarbij niet uit of
een en ander nu uit individuele
gegevens zoals nu of jaarlijks op
basis van collectieve gegevens blijkt.
En dat wordt ook gerechtvaardigd
door het feit dat vrouwen langer
pensioen genieten. Wat dat betreft,
zie ik in die gelijktrekking op zichzelf
geen oplossing van dit probleem.
Ook de zogenaamde samengestelde
premieregelingen vormen — ik hoop
dat ik het goed begrijp — een apart
probleem, omdat zij wel recht geven
op een ongelijke uitkering. Ik zie daar
weer een ander probleem in. Als je
die gelijk wil trekken, kun je dat
alleen maar doen door de premies te
variëren en dan breng je aan de ene
kant gelijkheid tot stand, maar aan de
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andere kant creëer je het probleem
dat die vrouwen voor werkgevers
duurder worden. Naar mij lijkt, is dat
geen handige aanpak. Met andere
woorden: ik zie het probleem en ik
denk dat het nu aanpakken van het
probleem via amendering een
heilloze weg moet worden genoemd.
Ik denk echter niet dat het nooit
opgelost kan worden, want ik heb
gehoord dat het ABP, het pensioen–
fonds voor de bakkers en de PGGM
wel kunnen werken met het hanteren
van samengestelde sterfetabellen.
Dat hangt dan in ieder geval weer af
van de grootte van de pensioenen–
fondsen. Het probleem ontstaat
vooral bij de kleine pensioenregelin–
gen. Desondanks hebben wij de
opdracht om te kijken of wij op basis
van een zekere solidariteit tussen
mannen en vrouwen kunnen komen
tot een systeem dat die verschillen
wat kan verzachten. De discussie
daarover vind ik in het kader van dit
wetsvoorstel in feite te ver gaan.

Ten slotte kom ik nog te spreken
over het overgangsrecht. De
staatssecretaris zegt dat het haar
voorkeur geniet, over te stappen op
een regeling die aan vrouwen die op
1 juli 1989 50 jaarzijn het keuze–
recht biedt. Ik wil mij niet begeven in
het oordeel over de vraag of de ene
regeling gunstiger is dan de andere
regeling. Ik idealiseer niet het feit dat
men op 60-jarige leeftijd met
pensioen kan gaan. Ik wil echter ook
niet oordelen voor vrouwen die nu
eenmaal de mogelijkheid hebben om
op 60-jarige leeftijd met pensioen te
gaan. Naar mijn mening verlegt de
staatssecretaris in het door haar
voorgelegde voorstel — zij wil
daarvoor een nota van wijziging
presenteren — de grens wel, maar zij
doet dit eigenlijk tamelijk willekeurig.
Waarom laat zij bij voorbeeld
50-jarigen wel kiezen en 45-jarigen
niet? Ik vind dat de verworven
rechten voor die 45-jarige net zo
zwaar mogen en moeten wegen als
de rechten van de mensen die vorig
jaar 50 waren. Ik zie wel het pro–
bleem dat de staatssecretaris
signaleert, namelijk het aspect dat
nieuwkomers ook nog een tijdje
kunnen kiezen. Ik wil met betrekking
tot een eventuele aanpassing van het
amendement nog eens nader
bekijken of dit zodanig klemmend is,
dat daarvoor een wijziging aangewe–
zen is. Vooralsnog vind ik het
systeem van een grote keuzevrijheid
voordelen bezitten ten opzichte van

het voorstel dat de staatssecretaris
doet.

Ik kom te spreken over de voorlich–
ting. De motie van mevrouw
Groenman heb ik medeondersteund.
Ik wil nog op één punt ingaan. De
staatssecretaris maakt onderscheid
tussen de pensioenfondsen en de
betrokkenen bij de voorlichting die zij
van start wil laten gaan. Aangezien
de gelijke behandeling volgens haar
pas een rol gaat spelen in 1993, kan
de voorlichting voor betrokkenen wat
op termijn worden gesteld. Als ik het
goed begrijp, zal een en ander pas in
de loop van 1992 van start gaan. Ik
zou een onderscheid willen aanbren–
gen tussen de voorlichting over de
gelijke behandeling in de pensioenre–
gelingen en de voorlichting omtrent
de mogelijkheid om te kiezen voor de
gunstige pensioenregeling. Ik doel op
de problematiek van de pensioen–
leeftijd van 60 en 65 jaar. Dat proces
vindt plaats vanaf nu tot 1993, want
ik begrijp dat er nu al uitgebreid
wordt onderhandeld om gelijke
behandeling in de pensioenregelin–
gen gestalte te geven. In dat proces
wordt deze keuzemogelijkheid vaak
aan vrouwen voorgelegd. Zij moeten
dan op de hoogte zijn van wat er
gebeurt op het moment dat zij die
keuze doen, namelijk omzetting van
eventueel meer betaalde pensioen–
premies in eventueel hogere rechten.
Ik wil mij niet uitlaten over de wijze
waarop dat zou moeten. Het is al
ingewikkeld genoeg. Die voorlichting
moet wel vanaf nu gestalte krijgen,
opdat vrouwen niet tot een bepaalde
keuze worden gebracht zonder dat zij
weten wat daarvan de voor– en
nadelen zijn.

Ik ben het eens met de staatsse–
cretaris dat een deskundige op de
een of andere wijze toezicht moet
houden op de omzettingsproblemen.
Deze problematiek is eigenlijk zo
genuanceerd en ingewikkeld, dat ik
niet verlang dat zij daarover in dit
debat al uitsluitsel geeft. Er moeten
wel zorgvuldige procedures worden
gecreëerd voor toezicht op het
omzettingsproces van de gunstige
pensioenregelingen. Daarvan ben ik
een voorstander, maar op dit
moment weet ik niet wat daarvoor de
beste aanpak is. De staatssecretaris
mag ons daarover, wat mij betreft, in
de loop van dit jaar voorlichten.

D

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de staatssecretaris

voor haar uitvoerige en duidelijke
beantwoording. Ik heb mijn eerste
termijn afgesloten met het uitspreken
van de hoop dat de verdere behande–
ling de reeds aanwezige animo om
het voorstel te steunen zou doen
toenemen. Daaraan heeft haar
antwoord in ieder geval bijgedragen.

Over het amendement van
mevrouw Soutendijk en mevrouw
Kalsbeek over de bestuursrechtelijke
handelingen van goedkeurende
instanties zei mevrouw Soutendijk
zojuist dat het onthouden van
goedkeuring duidelijkheid schept.
Daarover zijn wij het eens, denk ik.
Zoals de staatssecretaris zei, zal die
goedkeuring ook echt worden
onthouden, als dat zo duidelijk ligt.
Dat hoeft dus niet nog een keer in de
wet te worden vastgelegd. Er
ontstaan moeilijkheden en de
onduidelijkheid wordt vergroot, als
geen goedkeuring wordt onthouden
en er toch redenen zijn, aan te nemen
dat dit in bepaalde gevallen tot
nietigheid kan leiden. De onduidelijk–
heid wordt dan vergroot door een
bepaling als deze in de wet op te
nemen, omdat in de wet uitdrukkelijk
opdracht aan de minister is gegeven
om goedkeuring te onthouden als er
sprake is van strijd met de voorschrif–
ten inzake gelijke behandeling. Men
constateert dan dat goedkeuring niet
is onthouden. Degenen die daarmee
worden geconfronteerd, vinden
daarin een reden om te denken dat
het wel goed zal zijn. Maar dat vloeit
geenszins voort uit het feit dat
goedkeuring niet is onthouden. Ik
vrees dat de onduidelijkheid door
opneming van deze bepaling per
saldo wordt vergroot, terwijl de
bedoeling van de bepaling juist is om
de duidelijkheid te vergroten.

Ik liet bij interruptie al blijken dat ik
aanvankelijk erg blij was met de
concrete mededeling van de
staatssecretaris over de nabestaan–
denregeling. Het lijkt allemaal minder
concreet te zijn dan het aanvankelijk
leek. Leidt dit ertoe dat wij een
amendement moeten opnemen,
zoals is voorgesteld? Het antwoord
van de staatssecretaris hierover
kwam op mij overtuigend over. Het is
buiten kijf dat mijn fractie een
uitgesproken voorstandster is van
nabestaandenpensioen, zowel in de
overheidssector als daarbuiten.
Daarvoor is vele malen gepleit. Het
gaat er nu echter om of wij een
verplichting moeten opleggen aan
anderen, terwijl wij de voorliggende
verplichting zelf nog niet hebben
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kunnen realiseren. De wetgever heeft
de macht zo'n verplichting in de wet
op te nemen, maar de vraag is of het
redelijk is dat de wetgever gebruik
maakt van die macht. Er zijn ook nog
algemene beginselen van behoorlijke
wetgeving die hier in stelling kunnen
worden gebracht. Dat moet worden
afgewogen tegen het feitelijk te
bereiken effect van het opnemen van
zo'n bepaling. Het kan dan met een
jaar worden vervroegd. Misschien
valt het iets tegen, maar het zal in die
orde van grootte zijn. Is dat nu
zodanig, dat een bepalmg in de wet
moet worden opgenomen, waarvan
de innerlijke redelijkheid toch ten
minste voor discussie vatbaar is? Het
lijkt mij, dat het antwoord van de
staatssecretaris op dit punt juist is.

Wat de overgangsregeling betreft,
heeft de staatssecretaris een
alternatief genoemd voor het
amendement van mevrouw Souten–
dijk. Het alternatief is natuurlijk een
verbetering vergeleken met de tekst
van het wetsvoorstel, die door mij al
in een eerder stadium benepen is
genoemd. Ik ben er echter nog niet
van overtuigd, dat het alternatief van
de staatssecretaris de voorkeur
verdient boven het amendement. Er
kunnen duidelijke bezwaren verbon–
den zijn aan een vroegtijdige keuze
op dit punt. Aan de andere kant is
het de vraag, of je als wetgever hier
een arbitraire grens moet gaan
trekken. lemand die op een bepaalde
datum een bepaalde leeftijd heeft
bereikt, krijgt wel de keuzemogelijk–
heid. lemand die iets ouder of iets
jonger is, krijgt die keuzemogelijkheid
niet. Kan dit niet worden overgelaten
aan de mensen zelf, zeker als
hierover goede voorlichting wordt
gegeven? Voorlopig blijf ik voorkeur
geven aan het amendement van
mevrouw Soutendijk.

Voorzitter: Deetman

D

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Ik dank de
staatssecretaris voor haar beant–
woording. Ook op mij is die als
helder overgekomen. Enkele
passages boeiden mij zonder meer.
Eigenlijk hebben wij te maken met
een hele vlotte leerling. Zij heeft zich
in enkele maanden vele zaken eigen
gemaakt. Ik denk aan het stellen van
prioriteiten en het inkaderen van
eigen activiteiten in wat maatschap–
pelijk wordt gedragen en als

behoorlijk moet worden gezien. Zij
heeft de zaken nuchter verdedigd.

Wat de amendementen betreft,
heeft de staatssecretaris niet
geschroomd duidelijk stelling te
nemen tegen voorstellen uit een hoek
van deze Kamer, die haar na aan het
hart ligt. Ik waardeer dat. Enkele
amendementen zijn gewoon getorpe–
deerd.

Het amendement nr. 12 heeft qua
ondertekening nog steeds een
meerderheid in deze Kamer, terwijl
de staatssecretaris daarover toch
negatief oordeelde. De fractie van de
SGP is geneigd haar daarin te
volgen. Betrokkenen in de diverse
pensioenfondsen en regelingen
zouden voor vervelende consequen–
ties kunnen komen te staan. De heer
Schutte heeft dit zoëven naar
aanleiding van de letterlijke tekst
geëxpliciteerd. Ik sluit mij daarbij
aan.

Wat de nabestaandenregelingen
betreft, vind ik dat de morele kant,
waarop de staatssecretaris zich
beroept, een duidelijke is. Er wordt
dan gezegd, dat vele pensioenfond–
sen dat al in vrijwilligheid hebben
geregeld. Ze kunnen dat doen, en
dan is daar niets op tegen. De vraag
is, of de regering kan zeggen: nu
moet gij het doen. Terwijl aan de
regering kan worden gevraagd: waar
blijf je dan zelf? Kortom, die positie
lijkt mij geen juiste. Vandaar, dat ik
de staatssecretaris op dit punt kan
volgen. Daarbij komt, dat er forse
kosten aan verbonden zijn. De
staatssecretaris heeft dit niet als
argument willen opvoeren. De
Stichting van de Arbeid heeft dat in
haar commentaar op de amende–
menten duidelijk gemaakt. Op andere
punten wordt dat commentaar wel
aangeroepen. Waarom hier dan niet?
Overigens denk ik, dat de staatsse–
cretaris toch wel erg optimistisch is
— zij heeft het later gerelativeerd —
als zij het voor mogelijk houdt, dat
die algemene nabestaandenwet per 1
januari 1991 van kracht zou kunnen
zijn. Als nu nog een procedure nodig
is, voordat het wetsvoorstel deze
Kamer kan bereiken — zo heb ik de
staatssecretaris begrepen — dan is
dit vrij illusoir, los van het feit, dat wij
ons zouden kunnen inspannen om zo
snel mogelijk - voor zover de
zorgvuldigheid het toelaat — tot een
dergelijke wetgeving te komen.

Wat betreft het al of niet verwer–
ken en, zo ja, hoe van de verschillen–
de levensverwachting en franchise,
volg ik het commentaar van de

staatssecretaris. Ik heb daar niets
aan toe te voegen. Inderdaad blijkt
dat als dogmatisch wordt vastgehou–
den aan het idee dat alles gelijk moet
zijn, vele nadelen worden geïntrodu–
ceerd. Dat is onwenselijk, met name
voor de mensen die het betreft.
Daarom moeten wij het van geval tot
geval op eigen merites beoordelen.

Wat de overgangsregeling betreft,
kennen wij nog niet de nota van
wijzigingen die de staatssecretaris
overwoog. Ik kan de teksten dan ook
nog niet met elkaar vergelijken. Op
voorhand heb ik de indruk dat het
amendement van mevrouw Souten–
dijk de keuzevrijheid voor vrouwen
groter laat en ook voor meer vrouwen
mogelijk maakt. Dat lijkt mij een
betere lijn en daarom denk ik dat de
SGP-fractie die amendering wel zal
blijven steunen.

D

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Mijnheer de voorzitter! Ook ik
wil de staatssecretaris graag danken
voor haar heldere beantwoording.

Mevrouw Soutendijk en ik hebben
een amendement ingediend om de
algemeen-verbindendverklaring
verplicht te stellen. De staatssecreta–
ris heeft een inspanningsverplichting
uitgesproken en ik ben ervan
overtuigd dat zij die na zal komen.
Overigens, ook het vorige kabinet
heeft deze inspanningsverplichting
uitgesproken. Toch stellen wij voor,
een wettelijke verplichting in te
voeren om zo de verantwoordelijk–
heid, waarvan ik weet dat de
staatssecretaris die zeker voelt, ook
in de wet tot uitdrukking te brengen.
De overheid heeft een specifieke
verantwoordelijkheid voor deze
regelingen. Er wordt zo bovendien
ook een extra toetsing aangebracht.
Ook om wille van de vierde richtlijn
zelf lijkt het ons beter. Als ik artikel 7,
lid b, lees, dan vind ik dat nogal
stellig geformuleerd: "De lidstaten
nemen de nodige maatregelen, opdat
de regelingen die dergelijke bepalin–
gen bevatten niet door bestuursrech–
telijke maatregelen kunnen worden
goedgekeurd of algemeen verbin–
dend verklaard." Dat komt mij voor
als een zeer imperatieve bepaling.
Dat leidt volgens mij tot de conclusie
dat je ook volgens die vierde richtlijn
niet ontkomt aan het in de wet
opnemen van ons amendement.

De twijfelgevallen, dus de gevallen
waarin niet direct zichtbaar is of er
sprake is van indirecte discriminatie,
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pleiten er nog meer voor om dit in de
wet op te nemen. Zo wordt de
uiterste zorgvuldigheid wel verplicht,
zo komt er als het ware een extra
druk achter te zitten. Ook als het
druk is op de desbetreffende
afdeling, er moet naar gekeken
worden en dan ook nog zorgvuldig.
Dat betekent dan ook dat je in de
toelichting kunt aangeven waar die
twijfels iiggen. De heer Schutte
compliceerde het nog meer door te
wijzen op zaken waarbij het niet eens
bij je op zou kunnen komen dat er
twijfels zouden kunnen zijn, maar tot
het onmogelijke is niemand gehou–
den. Ik ben er in ieder geval van
overtuigd dat als er een goede
toetsing plaatsvindt, die absoluut een
meerwaarde heeft. Ik denk dat die
toetsing gegarandeerd moet zijn door
dit in de wet op te nemen.

Het amendement op stuk nr. 17
betreft de commissie. De staatsse–
cretaris erkende buitengewoon
genereus het communicatiefoutje
tussen Sociale Zaken en de Kamer.
Het gaat om een puur technische
wijzigmg en Ik ben bli] dat de
staatssecretaris het amendement kan
onderschrijven.

De staatssecretaris heeft nadruk–
kelijk gezegd — ik had niet anders
van haar verwacht — dat zij de
gelijke behandeling van mannen en
vrouwen natuurlijk ten principale
onderschrijft, ook waar het om
nabestaanden gaat. Voor haar is het
echter de vraag op welk moment je
dat moet regelen. Nu is er geen
rechtsgrond, meent zij. In het
interruptiedebatje heb ik al gepro–
beerd, aan te geven dat ik het niet
met haar eens ben. De ongelijkheid
heeft al te lang bestaan. Sociale
partners hadden die ongelijkheid al
jaren geleden kunnen wegnemen. Je
kunt die rechtsgrond per groep
bekijken, bij voorbeeld de Stichting
van de arbeid of de pensioenfond–
sen. Wanneer je daar wilt intervenië–
ren, moet je je natuurlijk afvragen of
je een rechtsgrond hebt. Maar dat
moet je je ook afvragen als je kijkt
naar degenen om wie het werkelijk
gaat, namelijk de vrouwen die
geconfronteerd worden met de
onmogelijkheid om een nabestaan–
denpensioen voor hun partner en
zelfs voor hun kinderen te hebben.
En dat alles in de wetenschap dat zij
wel een gelijke premie betalen.

Eigenlijkzou de staatssecretaris
willen wachten op de aangepaste
AWW, de algemene nabestaanden–
wet. Ik heb daar in zoverre begrip

voor, dat de mogelijkheid bestaat dat
het pensioenfonds twee keer een
aanpassing moet plegen. Aan de
andere kant moet de gelijke behan–
deling nu, hoe dan ook, geregeld
worden. Ik vind wachten op de
nieuwe AWW te ongewis. De
staatssecretaris kan nu nog geen
exacte datum aangeven; hoogstens
het moment waarnaar zij streeft. Ik
heb zo'n vermoeden, dat de zaak wel
eens zo ingewikkeld en principieel
zou kunnen liggen, dat het wetsont–
werp niet bijzonder snel in de Kamer
te verwachten is. Allerlei vragen,
zoals die over de kostwinnersgedach–
te en over de individualisering, zitten
er immers achter. Daarom meen ik,
dat de gelijke behandeling voor de
nabestaanden in de bovenwettelijke
sociale zekerheid niet gekoppeld mag
worden aan het ongewisse tijdstip
waarop de algemene nabestaanden–
wet tot stand komt. Ook andersom
heeft het zijn uitwerking: wanneer wij
het nu bij de vierde richtlijn regelen,
dan houdt dat in het kabinet de druk
op de ketel.

De staatssecretaris heeft uiteenge–
zet, welke problemen zij ziet wanneer
het amendement op stuk nr. 14
betreffende de actuariële berekenin–
gen wordt aangenomen. Die
bezwaren gelden vooral voor de
eindloonregelingen. Het is heel erg
jammer dat daar zo veel complicaties
ontstaan. Toch heb ik er geen spijt
van, dat ik het amendement heb
ingediend. Wij hebben vandaag,
weliswaar een technisch ingewikkel–
de maartoch goede discussie
hebben gehad. Het politieke punt ligt
nu op tafel. Wij hebben ons allemaal
kunnen realiseren wat het betekent
voor de solidariteit tussen mannen en
vrouwen als vrouwen, alleen om het
feit dat ze langer leven, nadelige
effecten ondervinden. Het draait nu
vooral om de vraag over welke
solidariteit en welke gelijke behande–
ling wij het hebben. Hebben wij het
over een gelijke behandeling tussen
een hele groep mannen en een hele
groep vrouwen of moeten wij gelijke
behandeling beschouwen als de
verplichting om tussen individuen
geen onderscheid naar geslacht te
maken? In de behandeling van de
gelijke behandelingsrechtspraak in
Amerika heeft die vraag een rol
gespeeld. Men kwam tot de conclu–
sie dat het laatste het geval is,
immers, ondanks het feit dat
vrouwen gemiddeld langer leven dan
mannen, kan een willekeurige
individuele man veel langer leven dan

een willekeurige vrouw. Tegenover
iedere overleden vrouw van een
bepaalde leeftijd, kan in 80% van de
gevallen een overleden man van
dezelfde leeftijd worden geplaatst.
Daarmee wil ik zeggen, dat ik achter
de strekking van het amendement
blijf staan. Maar het is wel duidelijk
geworden dat het aannemen van het
amendement problemen oproept. Ik
wil er niet lichtvaardig overheen
stappen. Sterker nog, ik haal mijn
handtekening onder het amendement
weg. Te meer ook, omdat de
staatssecretaris heeft toegezegd, dat
zij actief naar oplossingen zal zoeken
om het principiële probleem te
verminderen. Ik ben er heel blij mee.
Ik hoop dat zij daar op korte termijn
in slaagt en ik ga er vanzelfsprekend
van uit, dat zij de Kamer hiervan op
de hoogte zal stellen.

Ik wil ook nog een enkel woord
wijden aan de beschikbare premiere–
gelingen. Wat dit amendement zo
ingewikkeld maakt, komt voort uit de
eindloonregelingen, alhoewel dat niet
geldt voor de grotere pensioenfond–
sen, maar ik zal die discussie niet
herhalen. Bij de beschikbare
premieregelingen is alles technisch
minder ingewikkeld, terwijl de
effecten hiervan voor vrouwen het
meest voelbaar zijn. Datwerkt
werkelijk door in de hoogte van hun
oudedagsvoorziening. Je kunt de
beschikbare premieregelingen op
twee manieren regelen: door de
beschikbare premie gelijk te maken
of door het materiële eindresultaat
gelijk te maken. In de wet is nu
gekozen voor de eerste optie. Er valt
echter veel te zeggen voor de tweede
optie. Daarbij is wel het probleem
aan de orde, dat de werkgever meer
premie moet betalen voor vrouwen,
omdat er een hoger bedrag moet
worden opgebouwd. Toch heeft het
FNV daarvoor gepleit. De Emancipa–
tieraad doet dat ook. Ik zou de
staatssecretaris uitdrukkelijk willen
vragen, dit in haar studie mee te
nemen.

Mevrouw Groenman (066): Ik hoor
nu van mevrouw Kalsbeek dat zij haar
handtekening onder ons gezamenlijk
amendement zal wegnemen.

De voorzitter: Ik stel vast, dat het
amendement op stuk nr. 14 nu alleen
nog door mevrouw Groenman is
ondertekend. Er zal voor een nieuw
amendement, voorzien van de
gewijzigde ondertekening, worden
zorg gedragen.
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Mevrouw Groenman (D66): Ik had
begrepen uit onze discussie elders
dat dit het geval zou zijn als wij tot
een alternatief hadden kunnen
komen waarvoor bredere steun was
verkregen. Bij voorbeeld het maken
van een onderscheid tussen de
beschikbare premieregeling en de
eindloonregeling. Ik vind het een
beetje jammer, gezien het principiële
verhaal dat mevrouw Kalsbeek houdt,
dat zij desalniettemin bang is dat een
amendement dat het overigens toch
niet haalt, door haar medeonderte–
kend is.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Dat moet op een misverstand
berusten. Dat kan zo niet bedoeld
zijn.

Wij hebben samen ons best
gedaan om hiervan te maken wat er
van te maken viel. Wij hebben ons
gerealiseerd dat het een buitenge
woon ingewikkelde materie betreft,
waarbij men telkens weer tegen
nieuwe problemen en hobbels
oploopt. Omdat de staatssecretaris
meent dat er een aantal heel serieuze
problemen ligt - ik denk ook dat dit
ten minste ten dele waar is — en
daarvoor naar een oplossing wil
zoeken, vind ik het in de rede liggen
dat ik mijn handtekening onder het
amendement weghaal.

Mevrouw Groenman (D66): Dan zou
voor de fractie van de Partij van de
Arbeid als zodanig gelden, dat
eigenlijk nooit een amendement kan
worden ondertekend als de discussie
met de desbetreffende bewindsper–
soon nog niet gevoerd is. Het is toch
raar dat je, gehoord de discussie en
gehoord de argumenten, zegt: ik kan
dit de regering toch eigenlijk niet
aandoen?

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Je kunt het ook omkeren. Je
kunt ook zeggen: wij spijkeren vooraf
de hele boel dicht. Dan gebeurt er
hier helemaal niets meer. Dat lijkt mij
niet de goede weg. Wij hebben het
debat hier publiekelijk gevoerd. Ik
heb daarbij de vrijheid om publiekelijk
te zeggen, dat ik mijn handtekening
onder dat amendement weghaal.

Mevrouw Groenman (D66): Het is
verder uw verantwoordelijkheid. Ik
blijf het amendement wel op mijn
eentje handhaven. Dan zien wij wel.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Wat de overgangsregeling in

deze wet betreft, stelt mevrouw
Soutendijk in haar amendement voor
om alle vrouwen de keuzemogelijk–
heid te geven. Ik heb in eerste
termijn gevraagd of het wellicht geen
beter idee zou zijn, die termijn wat te
verlengen. De staatssecretaris heeft
dat overgenomen. Waarom heb ik
dat voorgesteld? Niet omdat ik
vrouwen die keuzemogelijkheid
zozeer misgun, maar wel omdat
anders de periode van ongelijke
behandeling heel erg lang zai duren,
namelijk tot 2033. Ook in het licht
van artikel 119 EG-verdrag vraag ik
mij af, of dat vol te houden is. Wij
zouden ons kunnen voorstellen dat
mannen dan evenzeer die mogelijk–
heid voor zich opeisen met alle
gevolgen van dien. Een grote
keuzemogelijkheid is voor vrouwen
wel belangrijk als drukmiddel om een
pensioen van gelijke waarde te
kunnen krijgen als het wordt
omgezet. De staatssecretaris heeft
daarover ook nagedacht. Zij is er nog
niet helemaal uit. Ik hoop met
mevrouw Soutendijk dat zij ons zal
inlichten over de waarborgen die
voor vrouwen geschapen kunnen
worden, zodat inderdaad die
omzetting naar een pensioen van
gelijke waarde kan plaatsvinden.

Er ligt een motie met betrekking
tot de voorlichting. Ik ben het
daarmee eens. Ik zou daaraan echter
nog iets willen toevoegen. Het gaat
namelijk niet alleen om het voorlich–
ten van de mensen die een pensioen
toekomt, het gaat ook om voorlich–
ting met betrekking tot de menings–
vorming. Er staat de komende jaren
ongelooflijk veel te gebeuren op
pensioengebied. Wil dat werkelijk
ieiden tot een maatschappelijke
discussie, dan moet er wel enige
voorlichting plaatsvinden. Ik heb bij
voorbeeld een subsidie-aanvraag
gezien van de Nationale ombuds–
vrouw, die daarop naar mijn mening
heel goed aansluit. Ik vraag de
staatssecretaris, niet nu een oordeel
te geven over die subsidie-aanvraag.
De gedachte daarachter spreekt mij
wel aan. Het moet niet alleen gaan
om voorlichting aan de mensen die
eenmaal een pensioen verworven
hebben, maar ook om voorlichting
die gericht is op de meningsvorming.

D

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Ik sluit mij aan bij de dank
aan het adres van de staatssecretaris

voor haar beantwoording, zij het dat
die beantwoording wat mij betreft
niet in alle opzichten bevredigend
was. Wel ben ik blij met haar
toezegging dat, nadat het SER-ad–
vies over de oplossing van de
"bredere" pensioenproblematiek is
verschenen, wij hierover aan de hand
van een eerste reactie van de
regering hierop met haar van
gedachten kunnen wisselen. Daarna
zal het pas komen tot concrete
voorstellen van de kant van de
regering.

Voorzitter! Ik wil vervolgens iets
zeggen over de wijzigingsvoorstellen
die tijdens de gevoerde discussies
zijn ingediend. Ik kan hierover nu kort
zijn, omdat wij tijdens de beantwoor–
ding door de staatssecretaris reeds
lange interruptiedebatten hebben
gevoerd. Allereerst wil ik iets zeggen
over het amendement van mevrouw
Soutendijk op stuk nr. 12. Het gaat
daarbij om het verbod op een
algemeen-verbindendverklaring als er
sprake is van nietig verklaarde
bepalingen.

Voorzitter! Prïncipieel gezien is het
voorgestelde een goede zaak. Er
zitten echter praktische consequen–
ties aan vast waarvan ik de strekking
niet helemaal kan overzien. De
staatssecretaris heeft gesproken over
de problematiek in het grijze
tussengebied. Zij heeft een duidelijke
toezegging gedaan ten aanzien van
haar inspanningsverplichting op dit
punt. Daarom ben ik geneigd namens
de VVD-fractie te zeggen, dat wij
haar in dezen zullen volgen. Derhalve
zullen wij niet het ingediende
amendement steunen, niet in de
laatste plaats omdat ik niet kan
overzien wat de gevolgen van
aanneming van het amendement
zouden zijn. Ik heb begrepen dat
mevrouw Soutendijk dat ook niet kan.
Ook zij kan niet inschatten wat in het
grijze tussengebied zou gaan
gebeuren als je die zaak op dit
moment op deze wijze in de wet
regelt. Ik praat dan nog niet over de
vraag of je wat dit punt betreft wel in
deze wet tot een regeling moet
komen dan wel of je dat moet doen
in de algemene wet gelijke behande–
ling. Het is namelijk een probleem
dat zich niet alleen in deze sfeer
voordoet, maar ook op andere
terreinen.

Voorzitter! Ik kom vervolgens te
spreken over de problematiek van de
nabestaandenpensioenregeling. Dat
is een van de zaken waarover de
staatssecretaris in haar antwoord
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helder is geweest. Haar antwoord
was echter niet bevredigend.
Eigenlijk komt het antwoord van de
staatssecretaris erop neer, dat eerst
prioriteit moet worden gegeven aan
de totstandkoming van de algemene
wet nabestaanden, de vervanger van
de Algemene weduwen– en wezen–
wet. Als wij het daarover eens zijn en
een goede regeling hebben getrof–
fen, zouden wij eraan kunnen denken
tegenover derden met dergelijke
verplichtingen te werken.

Voorzitter! Waarom vindt mijn
fractie dat een onbevredigend
standpunt? Wij vinden dat een
onbevredigend standpunt, omdat
langs die lijn, waarbij ook nog eens
een overgangstermijn van drie jaar
zal gelden, het veel te lang gaat
duren voordat wij de problematiek
van het weduwnaarspensioen in dit
land opgelost hebben. Als wat nu de
staatssecretaris voorstelt noodzake–
lijk was met het oog op de zorgvul–
digheid enzovoorts, zou het nog
acceptabel zijn. Ik heb echter sterk
de indruk, dat dit niet het geval is.
Laten wij wel wezen, het argument
van de staatssecretaris, dat de
regeling die hieraan ten grondslag
ligt, die van de Algemene weduwen–
en wezenwet, op dit moment
onvoldoende houvast geeft en niet
voldoende duidelijkheid biedt, heeft
mij niet overtuigd. Ik vind ook, dat dit
argument bijna niemand kan
overtuigen. De materiële positie is,
gelet op de uitspraak van de Centrale
raad van beroep, volstrekt helder. De
pensioenfondsen waarmee de
overheid direct of indirect te maken
heeft, hebben dat ook begrepen. Zij
zijn nu bezig met het op een juiste
manier uitvoeren van de totale
nabestaandenpensioenregeling.
Overigens gebeurt dit niet alleen bij
deze pensioenfondsen. Bij 80% van
de regelingen die wij in dit land
kennen, werkt men al aan een
ordentelijke uitvoering van de
nabestaandenregeling. Ikvermag niet
in te zien, dat het noodzakelijk is te
wachten op een algemene wet voor
nabestaanden en in de komende vier
jaar de zaak in het midden te laten,
omdat bij 20% van de regelingen
nog niet voor een goede uitvoering in
dezen wordt gezorgd. In die periode
zouden wij vrouwen verplicht laten
deelnemen in pensioenregelingen die
gebaseerd zijn op een wet die hen
geen gelijke rechten biedt. Ondertus–
sen moeten de vrouwen wel dezelfde
premie betalen als de mannen. Dat is
voor mijn fractie niet acceptabel en

dat betekent dat ik in ieder geval mijn
fractie zal voorstellen om het
amendement-Groenman, dat met
betrekking tot deze materie is
ingediend, te steunen.

Voorzitter! Ik wil vervolgens iets
zeggen over de problematiek van de
indirecte discriminatie. Misschien
moet ik het anders zeggen en gaat
het hierbij om de vraag: wat verbiedt
deze wet nu eigenlijk wel en wat niet?
Ik doel hierbij op constructies,
waarbij deeltijdwerkers worden
uitgesloten van pensioenregelingen.
Verder denk ik aan flexibele arbeids–
relaties en het thuiswerken. Voorzit–
ter! Ik geloof niet dat het verstandig
is om in wetten verbodsbepalingen
op te nemen zonder dat je precies
weet wat je verbiedt. Nu realiseer ik
mij ook wel dat de staatssecretaris
met een probleem wordt geconfron–
teerd omdat het gemakkelijker is om
op dit punt vragen te stellen dan
antwoord te geven. Toch lijkt het mij
goed dat de staatssecretaris deze
problematiek op heel korte termijn
beziet en de Kamer aangeeft wat
daarin haar positie is. Het is mijns
inziens niet wenselijk dat er een wet
in het Staatsblad verschijnt, waarin
verbodsbepalingen voorkomen,
zonder dat de wetgever in staat is om
aan te geven wat hij nu precies wel
of niet heeft verboden. Ik erken dat
er natuurlijk een verschil is in de
positie van de wetgever als het gaat
om de derde richtlijn of als het gaat
om de vierde. Omdat er sprake is van
indirecte discriminatie, erken ik ook
dat een vermoeden van discriminatie
kan worden weerlegd indien er
objectieve rechtvaardigingsgronden
kunnen worden aangevoerd. Als het
gaat om veel voorkomende construc–
ties, bij voorbeeld deeltijdarbeid en
noem maarop — voorbeelden
hiervan zijn allemaal aan de orde
geweest — is het mijns inziens
noodzakelijk dat de wetgever meer
klare wijn schenkt dan nu gebeurt.
Het is dan ook onvoldoende om te
zeggen, dat als het komt tot een
algemeen-verbindendverklaring, wel
bezien zal worden of een en ander
haalbaar is en als dat niet tot de
mogelijkheden behoort wij wel zullen
zien of wij hier een aantekening bij
maken. Zonder dat hier al te veel
zaken overhoop gehaald behoeven te
worden, is meer duidelijkheid op dat
punt te geven. Op beide punten, de
nabestaandenpensioenregelingen en
wat er door deze wet nu wel en niet
wordt verboden, waren de antwoor–
den van de staatssecretaris voor de

VVD-fractie minder bevredigend. Dat
geldt niet voor de rest van haar
verhaal. Wat de unisekstarieven of
het hanteren van een uniforme
sterftetabel betreft, heeft de
staatssecretaris op een adequate
manier aangegeven dat een princi–
pieel mooie regeling, grote prakti–
sche nadelen kan hebben en dat het
derhalve onverstandig is om geen
rekening te houden met die prakti–
sche bezwaren. Ik zal die nu niet
herhalen. Het is mijns inziens een
goede zaak dat ook de PvdA-fractie
gezien heeft dat je niet om prakti–
sche bezwaren heen kunt, ook als de
ter discussie gestelde principes
vreselijk mooi zijn.

Mijnheer de voorzitter! Dat zelfde
geldt ook voor de discussie over de
franchise. Ook daar sluit het
antwoord van de staatssecretaris aan
bij hetgeen ik daarover in eerste
termijn heb gezegd.

Rest het laatste puntje, de
leeftijdskeuze. Ik stel vast, dat de
staatssecretaris met name op het
punt van het verrekenen in haar
antwoord niet stil heeft gestaan bij
de vraag wat de mogelijkheden en
onmogelijkheden zijn. Ik wacht haar
antwoord daarop in tweede termijn
af.

De voorzitter: Hoe lang denkt de
staatssecretaris nodig te hebben
voor haar antwoord?

Staatssecretaris Ter Veld Ik ben om
zeven uur klaar.

De voorzitter: Gaat u dan maar snel
beginnen.

D

Staatssecretaris Ter Veld: Voorzit–
ter! Uit de betogen in tweede termijn
heb ik de indruk dat er op een aantal
punten tussen de Kamer en mij
volstrekte duidelijkheid is. Op het
punt van de verhouding tussen de
overheid en het bedrijfsleven bij deze
wetgeving wil ik heel duidelijk zijn.

Mevrouw Groenman vond dat ik
veel meer moest doen en dat ik
richtinggevend moet zijn. De heer
Linschoten wil graag dat ik uitdrukke–
lijk vastleg wanneer iets indirect
discriminerend is.

Bij deze wetgeving verbieden wij
een begrip waarvan wij weten dat er
op een aantal punten de vraag kan
worden gesteld of er objectieve
rechtvaardigingsgronden zijn in geval
van een indirect onderscheid. Wij
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verbieden iets, maar wij regelen het
niet. Sociale partijen, werkgevers en
werknemers, een werkgever met
enkele werknemers, maken afspraken
over bovenwettelijke sociale zeker–
heid in de vorm van pensioenvoorzie–
ningen. De overheid besluit tot
wetgeving. Als zulke afspraken
gemaakt zijn dan kan er geen
discriminatie zijn op grond van sekse,
niet direct of niet indirect waarbij het
begrip "indirecte discriminatie" een–
en andermaal is toegelicht. Als
indirecte discriminatie bij voorbeeld
meer mannen dan vrouwen treft, kan
er sprake zijn van directe discrimina–
tie. Maar dan nog moeten wij kijken
of er een objectieve rechtvaardi–
gingsgrond is waaraan die discrimi–
natie vreemd is.

De Kamer zegt dat wij meer
moeten regelen. Nu ben ik altijd
bereid om veel te regelen, maar het
is de vraag of wij een bestraffend
vingertje moeten opheffen, terwijl
werkgevers en werknemers al in 80%
van de pensioenregelingen een
voorziening voor de weduwen
hebben opgenomen. Ik heb geen
enkel probleem met de erkenning dat
er op dit punt al heel lang ongehjke
behandeling bestaat. In de Algemene
weduwen– en wezenwet en in een
aantal pensioenregelingen zit die
ongelijkheid. Mijn probleem heeft
niets te maken met het idee dat ik
het voortbestaan van ongelijke
behandeling zou willen legitimeren.
Het is puur een kwestie van de
verhouding tussen overheid en
sociale partners. Moeten wij hen nu
iets opleggen, terwijl zij daar al veel
verder mee zijn dan wij, op grond van
regelingen die te maken hebben met
de Algemene weduwen– en wezen–
wet? Wij doen ons uiterste best om
zo snel mogelijk met een wetsvoor–
stel naar de Kamer te komen. Ik kan
de hoofdlijnen daarvan op dit
moment echter nog niet concreet
aangeven. Dat is mijn probleem. De
bemoeizucht van de wetgever ten
aanzien van de sociale partners die
dit soort zaken regelen, moet niet te
ver gaan. Op een aantal punten ben
ik bereid, mij overal mee te bemoei–
en. Ik meen echter dat wij nu te ver
gaan, waar ik zelf nog niets heb.
Daarom zeg ik ook dat wij dit nu niet
moeten verplichten. Ik verwacht dat
de afspraken tussen sociale partners,
werkgevers en werknemers eerder
gerealiseerd zullen zijn dan wij voor
mogelijk houden Daar zijn zij zelf bij.
Ik wil nog wel één opmerking maken.
De wetgeving inzake gelijke behan–

deling verplicht niet tot een weduw–
naarspensioen, maar tot een gelijke
regeling.

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Het is werkelijk te dol om
de Kamer op dit punt van bemoei–
zucht ten aanzien van de sociale
partners te beschuldigen. De Kamer
heeft niet gezegd dat de staatssecre–
taris dit allemaal moet regelen voor
de sociale partners. De Kamer heeft
gezegd dat, als de staatssecretaris
iets verbiedt, zij ook duidelijk zal
moeten maken wat zij wel en niet
verboden heeft. De kritiek, ook die
van mijn kant, spitst zich toe op de
vraag of die vorm van indirecte
discriminatie nu wel of niet verboden
is. Niemand heeft tegen de staatsse–
cretaris gezegd dat zij dit moet
regelen. ledereen heeft gezegd dat
zij duidelijk moet zijn, zodat wij weten
waar wij aan toe zijn.

Staatssecretaris Ter Veld: Wat
betreft het nabestaandenpensioen, is
het voorstel, zoals ik dat bij de Kamer
heb neergelegd, volstrekt duidelijk.
ledereen wordt op een nader te
bepalen tijdstip verplicht tot gelijke
behandeling. Dat is echter nog niet
het geval in de overgangsperiode tot
1993. In de wet wordt volstrekt
duidelijk wat ik verbied. Artikel 1637y
BW is al even duidelijk.

Er is gevraagd of een flexcontract
in strijd is met de wet, als daarbij
geen pensioenrechten worden
opgebouwd. Ik kan dit echter niet
beoordelen. Het kan zijn dat een
flexcontract betekent dat iemand
voor een zeer beperkte periode zeer
volledig werkt. Het kan ook zijn dat
iemand een contract heeft, waardoor
hij voor ten minste 20 en maximaal
30 uur per week bij een werkgever in
dienst is. In dat geval zouden wij
kunnen vinden dat er geen geobjecti–
veerde grond is voor indirect
onderscheid. Dat geldt voor iedere
andere werkgever, ook in de sfeer
van de tweede en derde richtlijn. Een
onderscheid, waardoor meer
vrouwen anders worden behandeld
dan mannen, kan worden aange–
merkt als discriminatie, wanneer daar
geen geobjectiveerde gronden onder
zitten. Dat behoeft echter niet altijd
zo te zijn. Men moet van mij dus
geen uitspraak verwachten. Ik kan
die uitspraak niet doen. Ik ben daar
volstrekt helder over. Ik ben daar net
zo helder over als de wetgever in het
Burgerlijk Wetboek en in de Wet
gelijke behandeling. Daar zit geen

enkel verschil tussen. Ook daar heeft
men soms te maken met enig grijs
gebied.

Dit brengt mij op de discussie over
de algemeen-verbindendverklaring.
Het is vanzelfsprekend dat niet
algemeen verbindend verklaard
wordt wat eenduidig nietig is. Het is
ook vanzelfsprekend dat de overheid,
wanneer zij in dat grijze gebied zit, in
feite op de stoel van de rechter gaat
zitten door te zeggen dat iets nietig
is. Bij de algemeen-verbindendverka–
ring staat altijd dat, als er bepalingen
zijn opgenomen die strijdig zijn met
regelgeving, deze regelgeving
prevaleert. Het klinkt heel onaange–
naam. Het kan echter zo zijn dat iets
algemeen verbindend verklaard is,
maar daarna toch nietig verklaard
wordt door de rechter. Het gevaar
van het opnemen in deze wet van
een bepaling over het verplicht
stellen en het niet verplicht stellen
van de algemeen-verbindendverkla–
ring, is dat mensen vermoeden dat
het wel zal kloppen, omdat het
algemeen verbindend verklaard is.
Dat is echter niet per definitie in alle
gevallen zo. Ik ken de discussie zelf
ook, want wij hebben die inderdaad
eerder gevoerd. Ik ben volstrekt
bereid om na de evaluatie terug te
komen bij de Kamer. Mijn probleem
is dat, als wij alleen in deze specifie–
ke wet een bepaling opnemen over
de algemeen-verbindendverklaring,
in andere wetgeving waar die
bepaling niet zo nadrukkelijk is
opgenomen, weer andere normen
zouden gelden. Dat kan een uitstra–
lend effect hebben.

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Dat is prima. Ik vind
dat ook een gevaar. Ik ben het daar
ook niet mee eens. Waarom heeft
men al die gevaren die de staatsse–
cretaris nu signaleert, echter niet
gesignaleerd toen men artikel 7 in de
richtlijn opnam? Daarin wordt
duidelijk aangegeven, dat wij in onze
wetgeving maatregelen moeten
nemen die de regering, de overheid
verbieden om discriminatoire
bepalingen goed te keuren. Dan
hadden wij dat toen toch niet in de
richtlijn moeten zetten?

Staatssecretaris Ter Veld: Het
probleem bestaat ook niet in die zin,
dat in de huidige wetgeving met
betrekking tot de algemeen-verbin–
dendverklaring de mogelijkheid zou
bestaan om discriminatoire bepalin–
gen wel algemeen verbindend te
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verklaren. Een bepaling die op grond
van deze wet nietig wordt geacht,
kan geen rechtsgevolgen hebben en
dus ook niet algemeen verbindend
worden verklaard. Het grijze gebied
is een tussenprobleem. Wat nietig is,
wordt niet algemeen verbindend
verklaard. Het probleem van de heer
Linschoten is, dat wij het op dit
moment niet kunnen. Er zijn gevallen
geweest, die achteraf blijken
discrimerend te zijn geweest, maar
die toch algemeen verbindend zijn
verklaard. Ze hadden namelijk
betrekking op dat gedeelte van het
grijze gebied, waarvan iedereen het
heel logisch vond dat het daar kon.
Het gold dus ook voor ongeorgani–
seerde werkgevers. Daarom doet
zich daar een probleem voor. Er is
geen verschil van opvatting over het
idee om algemeen verbindend te
verklaren. Het is een erkenning van
het probleem, dat in die gevallen
waar iets algemeen verbindend is
verklaard, een werknemer snel de
neiging zal hebben om te veronder–
stellen dat het wel deugt. In die
gevallen waar wij twijfel hebben, zeg
ik: overleg, voetnoot, kijk er nog eens
naar. Verder doe ik de toezegging dat
wij, wanneer zich een aantal van dit
soort gevallen voordoet, naar de
commissie gelijke behandeling zullen
gaan, dan wel die gevallen zullen
melden. Het is in ons aller belang,
dat de wetgeving goed wordt
nageleefd. Vanuit de bestuurlijk-juri–
dische benadering is het ook
verstandig om het amendement over
de algemeen-verbindendverklaring
niet exlusief op één plaats op te
nemen. Zou het ergens moeten
worden opgenomen, dan moeten wij
bekijken of dat in de Wet op de
collectieve arbeidsovereenkomst kan,
dan wel in de Wet op de algemeen–
verbindendverklaring.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Niets belet ons toch om die
Wet op de algemeen-verbindendver–
klaring te wijzigen? Wij hebben er al
inderdaad een discussie over gehad.
Ik was toen nog geen lid van de
Kamer. Een ander lid van mijn fractie
was erbij betrokken. Toen was het
ook duidelijk. Wij waren er toen al
voor om het zo te regelen. Het kan
alsnog.

Staatssecretaris Ter Veld: Het is een
zeer uitgebreid amendement.
Nogmaals, ik heb niet het gevoel dat
de noodzaak bestaat. Ik heb vrij
duidelijk gemaakt, dat het niet om de

intentie van het amendement gaat,
maar om de juridische effecten.
Daarom zeg ik: Doe het niet. Ik
ontraad de aanneming van het
amendement. Mocht de Kamer
desalniettemin besluiten, het
amendement toch aan te nemen, dan
kan ik mij voorstellen dat wij
besluiten om de kwestie te verplaat–
sen naar een breder kader, hetzij naar
de Wet op de collectieve arbeidso–
vereenkomsten, hetzij naar de Wet
op de algemeen-verbindendverkla–
ring, hetzij naar een soortgelijke
bepaling die misschien in de Wet
geiijke behandeling wordt opgeno–
men.

Ik wijs dus niet op de inhoud. Het
is absoluut niet de bedoeling om iets
algemeen verbindend te verklaren,
als het nietig is. Ik wijs op de
juridische consequenties met het
uitstralend effect van: hier wel en
elders niet. Dat kan niet.

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Dat is mij volstrekt
duidelijk, maar dan vraag ik nogmaals
wat artikel 7b betekent. Waarom is
dat opgenomen? Graag duidelijkheid
op de een of andere manier, hetzij via
een rapportage uit Brussel of wat
dan ook.

Staatssecretaris Ter Veld: Dat
artikel betekent heel simpel dat een
bepaling, in strijd met het discrimina–
tiebeginsel — dat is dus een
nietigbepaling — niet algemeen
verbindend verklaard kan worden.
Een nietigbepaling wordt niet
algemeen verbindend verklaard.

Wij hebben al vrij uitgebreid
gesproken over de actuariële
gegevens. De term "collectief
contract" bij de verzekeraars
betekent niet, dat het over massale
hoeveelheden werknemers gaat.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Mijnheer de voorzitter! Ik wil
nog graag even terug naar het vorige
punt, op het gevaar af dat ik de
staatssecretaris van haar a propos
afbreng.

Als de voorkeur van de staatsse–
cretaris ernaar uitgaat, de kwestie in
algemene zin te regelen en niet via
dit incident, dan kunnen wij ons
voorstellen dat wij hierover eerst een
nadere rapportage krijgen en
evenzeer over artikel 7b. Dan kunnen
wij het amendement eventueel in
beraad houden.

Staatssecretaris Ter Veld: Ik ben er

inderdaad voor dat mevrouw
Kalsbeek haar amendement aan–
houdt. Ik ben bereid om met een
nadere rapportage te komen. Als er
iets geregeld moet worden, moet dat
echter niet in deze wet worden
geregeld. Inhoudelijk is er geen haar
op het hoofd van wie dan ook bij
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
die eraan denkt om een nietigbepa–
ling algemeen verbindend te
verklaren.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Ik wil wel graag een soort
toezegging krijgen.

Staatssecretaris Ter Veld: Een
toezegging om dit opnieuw te
bekijken, kan ik wel geven, zeker
gezien de discussie die wij destijds —
ik meen twee of drie jaar geleden —
hebben gevoerd over de ongelijke
behandeling en de ongelijke beloning
in de CAO's. Mevrouw Soutendijk en
ik, toen nog kamerlid, hebben toen
gevraagd of het niet verstandig zou
zijn om uitdrukkelijk te bepalen dat
dat soort dingen nooit algemeen
verbindend kunnen worden verklaard.
Deze discussie zal opnieuw worden
gevoerd aan de hand van de
rapportage van de DCA over de
stand van zaken met betrekking tot
de ongelijke behandeling en ongelijke
beloning in de CAO-bepalingen. Het
is misschien goed om dan te bekijken
of het punt van de algemeen-verbin–
dendverklaring ten principale moet
worden aangescherpt in de wetge–
ving ter zake. Ook dan is er natuurlijk
nog het minimale risico dat zekerheid
soms gesuggereerd wordt, waar die
niet bestaat. Daarom staat bij iedere
algemeen-verbindendverklaring:
"Wat strijdig is met regelgeving, daar
prevaleert de regelgeving bovende
CAO". Misschien is dit een suggestie
die de geachte afgevaardigde kan
meenemen in haar nader, buiten dit
huis plaatsvindend overleg.

Over de collectieve pensioencon–
tracten het volgende. Ik wijs me–
vrouw Groenman erop dat ongeveer
1,5 miljoen pensioendeelnemers in
de 76 bedrijfspensioenfondsen zitten
en dat 2,1 miljoen werknemers, die
op enigerlei wijze in een pensioenre–
geling betrokken zijn, zitten bij de
overige ruim 20.000 regelingen. Dat
is een gemiddelde van 105 werkne–
mers per regeling. Sommige
ondernemingspensioenfondsen zijn
zeer groot en sommige collectieve
afspraken met verzekeraars betreffen
drie, vijf of zeven mensen. Ik heb al
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gezegd dat wij nog eens naar die
actuariële gegevens zullen kijken en
zullen bezien of oplossingen
denkbaar zijn. Bedenk echter wel dat,
zolang er een groot verschil is, de
kosten daarvan ergens uit moeten
worden betaald Het pensioenbreuk–
probleem mag er niet door worden
vergroot.

Mijn grootste probleem met het
overgangsrecht, zoals dat in het
amendement van mevrouw Souten–
dijk is opgenomen, is dat wij een
overgangsrechtperiode hebben tot
na het jaar 2030. Dat betekent dat
op dat moment, op grond van oude
afspraken, vrouwen en mannen
verschillende pensioengerechtigde
leeftijden en andere rechten en
plichten kunnen hebben. Misschien
dat op korte termijn iedereen erkent
dat dit plaatsvindt op grond van het
geleidelijk ten uitvoer brengen van
gelijke rechten en plichten. Als
echter ergens na het jaar 2000
iemand zegt dat dit een rare ongelijke
behandeling is, dan heb ik geen
flauw idee welke problemen zich dan
zullen voordoen. De problemen
nemen toe naarmate de overgangs–
periode langer is. Dat kan in
toenemende mate leiden tot acties
en claims voor ongelijke behandeling
van mannen ten opzichte van
vrouwen, ook al is er geen sprake
geweest van opgebouwde rechten.
Een lange overgangsregeling van ten
minste 40 jaar voor de tenuitvoerleg–
ging van de gelijke behandeling gaat
mij wat te ver. Daarom zal ik de
Kamer toch de nota van wijziging,
waarover ik al sprak, doen toekomen.
Dit betekent dat over de overgangs–
termijn in ieder geval op een later
moment een keuze gemaakt kan
worden, waarbij men inderdaad nog
10 tot 15 jaar af is van de pensioen–
gerechtigde leeftijd. Ik begrijp het
heel goed als men zegt: maar
mensen die nu in een pensioenfonds
zitten, denken op hun 32ste toch dat
ze over 28 jaar met pensioen mogen
en moeten? Dat zijn verkregen
rechten. Maar bedenk wel dat
verkregen rechten, waardoor 40 jaar
ongelijkheid blijft bestaan, grote
problemen gaan opleveren. Ik zal
mijn nota van wijziging dus toch aan
de Kamer doen toekomen. Ik
adviseer de Kamer dringend om de
ongelijke behandeling niet langer dan
deze 15 jaar te laten voortduren.

Ik ben het met iedereen eens dat
meer voorlichting moet worden
gegeven aan mensen, die gaan
werken, over hun rechten, hun

plichten, over wat een CAO betekent
en wat een pensioenregeling
betekent. Ik meen inderdaad dat het
pensioenonderdeel vaak te weinig
aandacht krijgt in de voorlichting aan
mensen over hun rechten bij het
begin van het arbeidsproces. Daar
moeten wij meer aan doen. Dat heb
ik ook beoogd met mijn verhaal over
een pensioenproject: enerzijds
voorlichting aan werkgevers en
pensioenverzekeraars; anderzijds
brede voorlichting in het kader van
de Wet gelijke behandeling van
mannen en vrouwen, zeker wanneer
de wetgeving tot haar recht komt als
het gaat om gelijke behandeling en
rechten en plichten in de pensioen–
fondsen.

Terecht wordt erop gewezen dat,
ongeacht voor welke overgangssys–
tematiek je kiest - die welke
mevrouw Soutendijk voorstaat of die
welke ik voorsta - vrouwen altijd
moeten weten waar zij wel en waar
zij niet voor kiezen. Als je kiest voor
je huidige pensioengerechtigde
ieeftijd, moet je weten wat de
consequenties kunnen zijn en als je
kiest voor een latere pensioenge–
rechtigde leeftijd moet je ook weten
wat de voor– en nadelen zijn. Ik zeg
toe dat de voorlichtingsafdeling ook
op dat punt zal bezien hoe die
voorlichting gericht gegeven kan
worden. Ik zeg ook toe dat ik de
Kamer nog zal laten weten op welke
wijze een eventuele beroepsprocedu–
re, wellicht via de Commissie gelijke
behandeling, kan worden aangegaan
voor mensen die menen dat er ten
onrechte is gehandeld bij het
omzettingsproces van hun huidige
naar hun nieuwe pensioenaanspra–
ken. Ik wees erop dat hetzelfde
probleem zich voordoet bij de
omzetting van een pensioenaan–
spraak bij pensioenfonds A naar
pensioenfonds B. Ik zal de Kamer
hierover nog informeren voordat er
over dit wetsvoorstel wordt gestemd.

Ik meen dat ik opnieuw op alle
knelpunten ben ingegaan. De
algemene discussie over de verdere
pensioenproblematiek zal naar ik
hoop deze zomer plaatsvinden. Het
SER-advies zal waarschijnlijk eind
juni worden uitgebracht. Dat is de
planning van de SER. Dan volgt er
een verdere discussie. Ik hoop dat de
wijziging van de Algemene wedu–
wen– en wezenwet als het kan voor
de zomer bij de Kamer voorligt. Maar
de Kamer begrijpt dat ik mijzelf
hiermee een verplichting opleg die
financieel noodzakelijk, maar

daardoor niet gemakkelijk is. Ik hoop
dat ik de klemmende vragen heb
beantwoord en ik heb toegezegd,
nog terug te komen op het punt van
de controle.

Op het punt van de beschikbare
premieregelingen ben ik nog niet
ingegaan. De heerVan der Vlies
heeft daarover ook in eerste termijn
een vraag gesteld. De SER heeft
nooit een unaniem advies uitgebracht
over die regelingen. Een opvatting
van een deel van de SER, werkgevers
en Kroonleden, was: als het kapitaal
maar gelijk is. Een gelijk kapitaal kan
leiden tot verschillende uitbetalingen.
Dat hangt ervan af hoe lang je leeft.
Het probleem hierbij is dat een
beschikbare premieregeling voor
iedereen gelijk lijkt en heel individu–
eel is, maar dat zij in haar uitwerking
natuurlijk heel ongelijk kan uitvallen.
Ik moet zeggen dat de beschikbare
premieregeling, gezien de opvatting
van de solidariteit in het pensioen–
fonds, niet mijn eerste voorkeur
heeft. Maar tegelijkertijd constateer
ik ook dat het idee van de beschikba–
re premieregeling voor bepaalde
groepen, vanuit de individualiserings–
gedachte, aandacht krijgt. Het lijkt
mij een goede zaak om deze kwestie
te betrekken - zoals mevrouw
Kalsbeek voorstelt — bij het nader
beoordelen van de vraag of er een
ongelijkheid is, ook al ligt die niet
besloten in de eigen werknemerspre–
mie en niet in de pensioenrechten bij
een eindloonregeling, die voortvloeit
uit actuariële regelingen.

Dan kom ik bij de ingediende
moties. Ik heb niet de indruk dat één
van de moties niet overeenkwam met
mijn toezeggingen. Soms vraag ik mij
af: zeg ik het dan niet hard genoeg
toe? Mevrouw Groenman en
mevrouw Soutendijk vragen in hun
motie om meer voorlichting. Dat had
ik al toegezegd; dat zeg ik nogmaals
toe en het lijkt mij overbodig, daar
een motie over in te dienen. Maar
misschien schept een aangenomen
overbodige motie vreugde.

Mevrouw Groenman (D66): Het
ging mij niet alleen om voorlichting
over deze wet gelijke behandeling.
Het ging mij om onafhankelijke
voorlichting in het algemeen.

Staatssecretaris Ter Veld: Het is
volstrekt duidelijk. Ik denk ook aan
een brede voorlichting op dit punt.
Wij zullen ons best doen, binnen de
prioriteiten in ons voorlichtingsbud–
get, ook aan het belang van goede
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pensioenregelingen aandachtte
besteden. Ik deel met mevrouw
Groenman de opvatting dat een goed
inkomen na het 65ste jaar, ook
gezien de solidariteitsregelingen en
het beroep op de algemene midde–
len, van groot belang is. Ik kom
vervolgens bij de motie van de leden
Groenman, Linschoten en Brouwer.
Zij vragen mij om mij nog eens
dringend te beraden op de mogelijk–
heden van deeltijdwerkers, flexwer–
kers en anderen in de pensioensfeer.
Ik ben graag bereid om nog eens
hiernaar te kijken, maar ik ben op dit
moment niet bereid om er een
absolute uitspraak over te doen of
hun behandeling in alle gevallen
indirect of direct discriminerend is.
Maar dit had ik volgens mij reeds
gezegd.

Ik ben, voorzitter, als de Kamer
met goede vragen en suggesties
komt, als was in haar handen en altijd
bereid, ze uit te voeren. Zo simpel is
dat.

Voorzitter! Ik meen hiermee alle
vragen en opmerkingen beantwoord
te hebben, zoals van mij werd
verwacht.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, af te zien
van artikelsgewijze behandeling en
dinsdag te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt van 19.05 uur
tot 20.35 uur geschorst.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van:

- hoofdstuk IXA (Nationale
Schuld) van de begroting voor
1990 (21300-IXA);

hoofdstuk IXB (Financiën)
van de begroting voor 1990
(21300-IXB);

- de begroting voor het
Staatsmuntbedrijf voor 1990
(21300-E);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de lasten
en de baten en van de kapitaal–
uitgaven en –ontvangsten van
het Staatsmuntbedrijf voor het
jaar1988 (slotwet; eerste
wijziging) (21299-11);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de uitga–
ven van hoofdstuk IXA (Natio–
nale Schuld) voor het jaar 1988

(slotwet 1988; eerste wijziging)
(21299-16);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de uitga–
ven en de ontvangsten van
hoofdstuk IXB (Ministerie van
Financiën) voor het jaar 1988
(slotwet; vierde wijziging)
(21299-17);

het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de uitga–
ven en de ontvangsten van
hoofdstuk IXB (Ministerie van
Financiën) voor het jaar 1989
(wijziging naar aanleiding van de
Voorjaarsnota; tweede resp.
eerste wijziging) (21266).

(Zie vergadering van 30 januari
1990.)

De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D
Minister Kok: Mijnheer de voorzitter!
Het is voor de staatssecretaris en
voor mij een genoegen en een
voorrecht om de aan de orde
gestelde suppletoire en ontwerp-be–
grotingen te mogen verdedigen.
Onze voorgangers hebben deze
begrotingen voorbereid en ingediend.
Ik wil hier onze waardering voor hen
uitspreken, ook voor het werk dat
door hen ook hiervoor is gedaan.
Mede namens de staatssecretarïs wil
ik uiteraard ook de leden van de
commissie danken voor hun vele
schriftelijke en mondelinge opmer–
kingen, vragen en commentaren en
voor de soms ook vriendelijke
woorden gericht aan ons adres.

Na het debat over de regeringsver–
klaring is dit inderdaad — het is
gisteren ook gezegd — de eerste
maal dat het financiële beleid van het
nieuwe kabinet in de Tweede Kamer
wordt toegelicht en verdedigd. En
ook al ben ik daartoe gisteren af en
toe een klein beetje uitgedaagd, ik
zal toch proberen de verleiding te
weerstaan om mijn bijdrage in het
debat van eind november jongstle–
den vandaag nog eens dunnetjes
over te doen.

De financieel-economische
beleidsuitgangspunten van dit
kabinet zijn bekend. Deze uitgangs–
punten vertonen een nadrukkelijke
samenhang met de eisen die worden
gesteld door de kwaliteit van het
milieu, de natuurlijke leefomgeving,
het willen behouden en uitbouwen
van een stelsel van hoogwaardige

gemeenschapsvoorzieningen en door
een nadrukkelijke samenhang hiervan
met de wens om economische
welvaart, vooruitgang en dynamiek
op een solide manier te combineren
en in lijn te brengen met sociale
rechtvaardigheid. Op die manier
staan de financieel-economische
randvoorwaarden van dit kabinetsbe–
leid, dat streven naar een duurzame,
aan moderne milieu-eisen voldoende
economische ontwikkeling en een
beleid gericht op participatie en
integratie van alle burgers niet op
gespannen voet met elkaar. Zij
vormen één vloeiend geheel, waarbij
ik mij als PvdA-politicus en als
nieuwe ministervan Financiën
uitstekend thuis voel.

Mijnheer de voorzitter! Wij zijn nu
een paar maanden aan het werk in
een omgeving die snel verandert. Het
is een snelle verandering in internati–
onaal-politiek opzicht - hierover
kom ik straks nog te spreken in
verband met Oost-Europa — maar
ook de economische ontwikkelingen
staan niet stil. Daarover zijn gisteren
enkele vragen gesteld. In 1989 heeft
de economie van Nederland zich
goed ontwikkeld en er zijn voldoende
voortekenen die erop wijzen dat wij
ook in het lopende jaar, 1990, op een
gezonde, zij het misschien wat
minder uitbundige groei kunnen
rekenen. De werkgelegenheid neemt
in 1989 en 1990 naar verwachting
toe met in totaal 134.000 arbeidsja–
ren en in personen zelfs met meer
dan 200.000. Wij proberen dat met
ons activerend arbeidsmarktbeleid
verder te verbeteren.

Het volume van de produktie van
bedrijven nam vorig jaar met zo'n
4,5% toe. Dat is een hoog groeiper–
centage — het is hoger dan het
percentage in vele voorafgaande
jaren — waaraan zowel de binnen–
landse bestedingen als de uitvoer
hebben bijgedragen. Een ongewoon
lage inflatie en een gunstige winst–
en rendementspositie van het
bedrijfsleven geven een sterk
economisch draagvlak te zien en zij
geven goede hoop voor een blijvend
goede concurrentiekracht. In de
meest recente tussenrapportage van
december jongstleden heeft het CPB
gemeld dat het voor Nederland
relevante beeld sinds de MEV voor
1 990 niet wezenlijk was veranderd.
Er bestaat daarom geen reden voor
ongerustheid over de kracht van de
economische ontwikkeling Ik kom
direct apart te spreken over de
renteontwikkeling. Het is echter wel
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zo dat naar verwachting het econo–
mische groeitempo in dit nieuwe jaar
ongeveer 1 procentpunt lager zal
komen te liggen dan in het zeer
gunstige jaar 1989. Dat betekent dus
enige afzwakking van de groei, maar
er zal waarschijnlijk nog steeds een
relatief hoog tempo van groei zijn.

Daarmee kom ik op het punt
waarover veel kamerleden gisteren
hebben gesproken: de zorgen over
het huidige renteniveau. Dat is een
minpunt voor de Staat, voor het
bedrïjfsleven en voor vele burgers op
het moment dat de kosten van
financiering moeten worden gedra–
gen. Er kleven bepaalde risico's aan
voor de binnenlandse bedrijvigheid.
Hoewel zij bepaald niet moeten
worden overdreven, gezien de
gunstige economische vooruitzichten
voor dit jaar, moeten zij wel goed
worden onderkend.

Het is belangrijk om te beseffen
dat Nederland zich zeer moeilijk kan
onttrekken aan de internationale
rentebeweging. De rente in Neder–
land is in belangnjke mate afhankelijk
van de rente in het buitenland en met
name in de Bondsrepubliek. Het
monetaire beleid in Nederland is
gericht op een stabiele wisselkoers–
verhouding met de Duitse mark en
daarmee op een lage inflatie. Dat heb
ik in het debat over de regeringsver–
klaring ook expliciet gezegd. De
recente renteverhogingen in de
Bondsrepubliek, gericht tegen een
oververhitting van de binnenlandse
economie en tegen het risico van te
zeer oplopende inflatie, moesten
daarom wel door de Nederlandsche
Bank worden gevolgd.

Nederland heeft een lage inflatie,
zoals ik al zei. Op de financiële
markten heeft Nederland duidelijk
een basis van vertrouwen. Ik denk
dat dit niet in de laatste plaats het
gevolg is van onze sterke gulden.
Alles bijeen genomen, legt dat ons
zeker geen windeieren. Dat neemt
niet weg dat aan de huidige hoge
rentestand ook nadelige kanten
verbonden zijn. Wij kunnen op het
internationale niveau ons steentje
ertoe bijdragen om te proberen,
ongewenste rentestijgingen te
voorkomen. Voor het overige hebben
wij in onze eigen nationale economie
ook met de effecten van het hogere
renteniveau te maken.

Een versnelling van de rentestijging
heeft zich vooral in de laatste weken
voorgedaan. De jongste staatslening
droeg een coupon van 8,25% en de
voorlaatste, van een maand daarvoor,

van 7,75%, terwijl in de startbrief
met alle toen beschikbare gegevens
werd uitgegaan van een kapitaal–
marktrente van 7% in 1990. Dat
betekent dat de effecten van de
rentestijging voor de rijksbegroting
pas in 1991 zichtbaar worden. De
twee eerste openbare staatsleningen
voor 1990 resulteren alleen al in een
rentepercentage dat gemiddeld 1 %
hoger is dan het percentage dat was
aangenomen in de startbrief. Die
twee eerste openbare staatsleningen
leveren dus op de begroting vanaf
1991 meerkosten op van circa 90
mln. op jaarbasis. Een eenvoudige
rekensom maakt dan snel duidelijk
wat het effect zou zijn op de
begroting voor 1991 van rente op het
niveau dat wij nu kennen.

Verschillende afgevaardigden
hebben gevraagd of ik een taxatie
kan geven van de omvang van de
budgettaire risico's en van de manier
waarop het kabinet zich daartegen
kan weren Die vragen zijn begrijpe–
lijk, maar ik moet het hopelijk ook
begrijpelijke antwoord geven dat het
wat vroeg is voor een afgerond
antwoord. Wij moeten straks in het
kader van de begrotingsvoorberei–
ding alles in kaart brengen.

Ik heb daar een aantal belangrijke
gegevens bij nodig, zoals het
definitieve eindbeeld van de inkom–
sten en uitgaven over 1989 en een
goede analyse van de doorwerking
daarvan naar 1990 en latere jaren.
Wij hebben behoefte aan een goed
geactualiseerd beeld van de te
verwachten economische ontwikke–
ling in 1990 en daarna - daar zal
het CPB in belangrijke mate voor
zorgen - en aan een bijgewerkt
beeld van alle budgettaire plussen en
minnen. Dat beeld komt bij de
Voorjaarsnota en bij de begrotings–
voorbereiding voor 1991 tot stand.
Het is weinig vruchtbaar om daarop
vooruit te lopen. Het negatieve effect
van de nu wat te hoge rente moet
uiteindelijk worden bekeken in het
totale kader waarin alle plussen,
minnen en actualiseringen op een rij
worden gezet.

De geachte afgevaardigden
Reitsma en Ybema hebben vragen
gesteld over de regulerende heffin–
gen. Vallen die nu wel of niet onder
de definitie van de collectieve-lasten–
druk? Het is een bekende vraag.
Misschien komt het antwoord de
geachte afgevaardigden ook bekend
voor. De heffingen die het kabinet
heeft voorgesteld in het regeerak–
koord, zijn opgenomen in de

collectieve-lastendruk. Wij hebben bij
de vorming van het kabinet tegen
elkaar gezegd: wij moeten in het
voorjaar met elkaar bekijken, wat het
collectieve-lastendrukkarakter van
regulerende heffingen is. Ik heb met
erkentelijkheid vernomen dat de heer
Ybema heeft gezegd: deze minister
heft recht op een eigen definitie van
de collectieve-lastendruk. Ik houd het
er toch maar op, dat wij beter eerst
met zijn veertienen kunnen werken
aan een definitie dan dat ik hier ter
verlevendiging van het publieke
debat vooruitlopend daarop capriolen
ga uithalen. Er is maar één minister
van Financiën. Er is ook maar één
kabinet, en dat is belangrijker.

De geachte afgevaardigde de heer
Leerling heeft gevraagd, of al meer
bekend is over de stand van het
financieringstekort I989 als einduit–
komst. Ligt het dichter bij de 5,7 of
de 6? Volgende maand zal de
voorlopige rekening I989 naar de
Kamer worden gestuurd. Daarin zal
het financieringstekort I989 worden
opgenomen en geanalyseerd. Het
lijkt mij beter, dat ik het hierbij houd.

De heer Leerling heeft ook
gevraagd, of ik bereid ben eventueel
meer te doen aan tekortreductie en
zo ja, op welke manier de lasten
daarvan evenwichtig en rechtvaardig
kunnen worden verdeeld. Ik houd het
erop, dat de taakstelling die het
kabinet bij zijn start heeft gekozen,
ons voor een stevige opgave plaatst.
Het is natuurlijk altijd denkbaar om
exercities te maken over nog
verdergaande tekortreducties in een
periode van vier jaar. Dat worden dan
snel theoretische schrijftafeldiscus–
sies. Een reductie met een volle twee
procent - van 5,25 naar 3,25 —
ievert een stevige taakstelling op. Het
is voor iedereen die de zorgen,
verbonden aan de hoogte van de
staatsschuld en de daaruit voortvloei–
ende rentelasten zwaar laat wegen
duidelijk dat ook die 3,25% in I994
geen eindpunt kan zijn. Ik ben ervan
overtuigd, dat er ook daarna bij een
evenwichtig beleid een verdergaande
tekortreductie nodig is. Hetfinancie–
ringstekort is dan niet een eerste
doelstelling, waarop alle andere
doelstellingen volgen. Er dient een
samenhang te zijn. Tot en met I994 is
het een zware taakstelling. Ik denk
dat het niet realistisch is om te
veronderstellen, bij alles wat wij nu
weten, dat die taakstelling nog
verder zou kunnen worden ver–
zwaard.
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De heer Schutte (GPV): Wat de
rente-ontwikkeling betreft, verwijst
de minister naar de voorbereiding
van de begroting 1991. Voor die tijd
krijgen wi] nog een confrontatie met
het kabinet, als het gaat over de
paasbrief. Moet ik hieruit afleiden dat
zaken als rente-ontwikkelingen en de
gevolgen daarvan geen rol zullen
spelen bij de totstandkoming van de
paasbrief? In die brief is ook aan de
orde de vraag, of er ruimte is voor
nieuw beleid en of er bezuinigingen
nodig zijn.

Minister Kok: Ik denk, dat de
voorjaarsnota dat kader oplevert. De
minister-president heeft vorige week
in de Eerste Kamer tijdens de
algemene beschouwingen aangege–
ven dat het niet in het voornemen
van het kabinet ligt om met een
aparte paasbrief te komen. In de
periode tussen de februarinota die
het beeld geeft van de einduitkom–
sten I989 en het tijdstip van de
voorjaarsnota gaan wij natuurlijk met
een interne kaderbrief aan de gang,
waarin een actualisering van het
totale beeld staat. Wij zullen nagaan
hoe geïntensiveerd milieubeleid en
andere onderdelen passen in de
budgettaire ruimte en budgettaire
kaders. Een paasbrief als zodanig zal
de Kamer niet bereiken.

De heer Schutte (GPV): Afgezien
van de naam en het precieze tijdstip
gaat het om de vraag, of maatrege–
len die bij de voorbereiding van de
begroting 1991 aan de orde komen,
nog hun weerslag, in positieve of
negatieve zin, zullen vinden in de
begroting I990. Of zegt de minister:
ook al gaat de rente-ontwikkeling zo
negatief door als thans het geval is,
ze zal toch niet eerder dan in de
begroting 1991 haar weerslag
vinden?

Minister Kok: De rente-ontwikkeling
heeft op de begroting 1990 een zeer
beperkte invloed, omdat de betalin–
gen op grond van de nu hogere rente
ook pas na een jaar plaatsvinden. In
de loop van het komende voorjaar
zullen wij natuurlijk wel in het licht
van alle feiten en afwegingen die wij
moeten maken, moeten bezien hoe
het eindbeeld 1989 zijn doorwerking
heeft op het beeld 1990. Wij zullen
dan zeker niet uitsluitend kijken naar
de begroting voor het nieuwe jaar
1 991, maar daar waar dat nodig is
ook de stand van zaken wat betreft
1990 tegen het licht houden. Er

moeten wel heel zwaarwegende en
forse aanleidingen zijn om dan ook
tot tussentijdse bijstellingen in de
begroting 1990te komen. Natuurlijk
kan dat nooit worden uitgesloten,
maar vooralsnog ga ik er niet van uit.

De heer Ybema (D66): Ik zou nog
een vraag willen stellen over de
procedure die wordt gevolgd als het
gaat om verdere informatie over het
kabinetsbeleid. In het najaar hebben
wij gesproken over beslissingen die
met de paasbrief-methode — zo
werd dat genoemd — aan de Kamer
zouden worden voorgelegd. Ik
begrijp nu van de minister dat er
geen aparte paasbrief komt.
Betekent dat nu dat de beslissingen,
waarin het financiële kader van het
kabinetsbeleid verder uiteen worden
gezet met de consequenties voor de
beleidsinitiatieven, in de Voorjaars–
nota aan de Kamer zullen worden
voorgelegd?

Minister Kok: In ieder geval; de
Voorjaarsnota geeft een volledig
beeld van de op dat moment
bekende feiten, inclusief de daarin
verwerkte voornemens. Overigens zal
de Kamer in de loop van het voorjaar
nog een aantal afzonderlijke nota's
bereiken, bij voorbeeld betrekking
hebbend op intensivering van het
milieubeleid, e.d.

Ik wil toch nog iets zeggen over de
zgn. paasbrief-methode. Het begrip
is voor het eerst in omloop gekomen
tijdens de eerste dagen van de
informatieperiode van informateur
Lubbers. Hij had toen bepaalde
gedachten over het karakter van het
regeerakkoord. In dat karakter van
dat akkoord, dat in zijn ogen zeer
globaal zou moeten zijn, paste het als
het ware verïeggen van de beslissing
over een aantal zaken naar het
vroege voorjaar, na pasen. Daardoor
ontstond de term "paasbrief-metho–
de". De fracties van PvdA en CDA
hebben op dat voorstel van de
informateur toen geantwoord dat zij
het weliswaar verstandig vonden om
in een regeerakkoord niet alles
helemaal dicht te timmeren, maar
dat zij wat betreft een aantal
belangrijke en samenhangende
hoofdlijnen van beleid toch niet pas
via een paasbrief, maar in een eerder
stadium, namelijk in het regeerak–
koord zelve tot sluitende afspraken
wilden komen. Dat heeft vervolgens
tot een bepaalde werkwijze geleid in
het vervolg van de informatie en
daarna formatie, waardoor het

regeerakkoord op de belangrijkste
onderdelen een voldoende sluitend
geheel vormde. Dat heeft ertoe
geleid dat wij in het kabinet hebben
gezegd dat wij straks, na de februari–
nota op weg naar de Voorjaarsnota,
natuurlijk met een belangrijke interne
procedure verder zouden gaan, dus
dat de Kamer een aantal belangrijke
stukken zou bereiken, maar dat het
niet verstandig zou zijn om in die
korte spanne tijds, tussen eind
februari en eind mei, driemaal een
geactualiseerd en samenhangend
totaalstuk naar de Kamer te sturen.
Dat zou tot twee nota's, zoals ook
gebruikelijk is, kunnen worden
beperkt, namelijk de februari– en de
Voorjaarsnota.

Mijnheer de voorzitter! De geachte
afgevaardigde de heer De Grave
bracht gisteren het onderwerp van de
indexleningen ter sprake. Ik wil daar
uiteraard graag enkele opmerkingen
over maken. Voorgaande ministers
van Financiën, alsmede de Neder–
landsche Bank hebben zich altijd
tegen indexleningen uitgesproken.
Die worden ook afgewezen op de
Nederlandse kapitaalmarkt. De heer
De Grave stelde dat de rente op
indexleningen 2,25% lager zou zijn.
Dat betwijfel ik; de rente-effecten
lijken mij op zijn minst onzeker, maar
hij, noch Ik kunnen, zo zeg ik er
onmiddellijk bij, vanuit de Nederland–
se markt een bewijs leveren voor
onze tegenover elkaar staande
stellingen, omdat er in Nederland
immers thans geen markt voor is. In
ieder geval staat vast, dat tegenover
dat toch wat onzekere voordeel ook
moet worden gewezen op enkele
risico's en nadelen. In de eerste
plaats het risico van het budgettaire
nadeel in het geval van een onver–
hoopt oplopende inflatie. Je kunt
natuurlijk zeggen dat je juist als je
indexleningen afsluit er ook een extra
belang bij hebt om een stevige rem
op de inflatie te zetten. Maar de heer
De Grave weet ook, net zo goed als
ik, dat de ontwikkeling van de
inflatie, hoe succesvol het nationale
beleid ook is, door internationale
factoren kan worden beïnvloed. Dat
kan voor de korte en langere termijn,
naast de door hem met veel verve
geschetste voordelen, ook bepaalde
budgettaire risico's opleveren.

Oe heer De Grave (VVD): Dat is
waar, maar in zo'n situatie treedt
automatisch ook een budgettair
voordeel voor de schatkist op. De
belastinginkomsten voor de overheid
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zijn immers ook voor een belangrijk
deel inflatoir. Met andere woorden,
als de inflatie stijgt, dan corrigeert de
inflatiecorrectie weliswaar de
progressieve stijging van de belas–
tinginkomsten, maar nominaal stijgen
de belastinginkomsten mee.
Tegenover dat budgettaire risico is er
ook altijd een nominaal budgettair
voordeel.

Minister Kok: Ik ben toch bang, dat
de heer de Grave nu te veel tegelijk
wil bewijzen. Het kan toch niet altijd,
of het nu de ene kant of de andere
kant opgaat, gunstig zijn voor de
overheid. Bovendien zei de heer De
Grave gisteren dat het juist zo'n
aantrekkelijke manier van beleggen
was, vooral voor de Nederlandse
beleggers. Maar voorzitter, het is
allerminst mijn bedoelmg om het
laatste woord over dit onderwerp te
zeggen. Ik wil er wel op wijzen, dat
er, naast de door de heer De Grave
genoemde voordelige kanten, toch
bepaald niet geringe redenen zijn om
er met meer dan voorzichtige ogen
naar te kijken.

Overigens wil ik hieraan nog een
andere opmerking toevoegen over
het financieringsbeleid van de Staat
in het algemeen. Ik sta nog maar kort
op deze plaats en ik kan het dus in
alle bescheidenheid zeggen. De
Staat wordt in het algemeen gezien
als een eersteklas debiteur. Dat moet
zo blijven. Dat betekent, dat de Staat
niet al te gemakkelijk met allerlei
leningsvormen kan experimenteren.
Als tot een nieuw financieringsinstru–
ment zou worden overgegaan, dient
eerst gedegen onderzocht te worden
of er een markt voor dat instrument
is en welke consequenties dat in
goede en kwade tijden voor de
begroting heeft. Op alle kosten en op
alle risico's moet worden gelet. Het
oordeel van de VVD-fractie, dat met
een experiment rond indexleningen
veel verdiend en weinig verloren kan
worden, gaat mij nog even iets te
kort door de bocht, maar misschien
ben ik de dupe van een gebrek aan
geestelijke snelheid. Natuurlijk
bestaat er ook voor dit onderwerp ...
geen verbod op nadenken, ook niet
op mijn departement, en ik sluit zeker
niet uit dat hieraan, onder meer bij de
voorbereiding van de eerstkomende
begroting — misschien ook wel
eerder - door Financiën nader
aandacht kan worden gegeven. Het
komt mij evenwel niet verstandig
voor om dit onder een zware
tijdsdruk te plaatsen. Voorzichtige

terughoudendheid, maar ook gepaste
aandacht, zijn voor mij de trefwoor–
den.

Mijnheer de voorzitter! Ik wil een
enkel woord wijden aan de belastin–
gontvangsten van 1989. In de
Najaarsnota van eind november is al
aangegeven, dat rekening moest
worden gehouden met een wat
tegenvallende ontwikkeling, die voor
een groot deel is toe te schrijven aan
achterblijvende ontvangsten in de
inkomstenbelasting. Omdat de
precieze cijfers over 1989 nog niet
bekend zijn, kan ik er op dit moment
niet veel aan toevoegen, anders dan
dat die globale verwachting,
uitgesproken in de Najaarsnota, haar
geldigheid niet lijkt te hebben
verloren. De Kamer zal uiterlijk over
een maand, door middel van de
voorlopige rekening nader worden
ingelicht over de belastingontvang–
sten in het afgelopen jaar, inclusief
een zo goed mogelijke analyse van
de factoren die bij de tegenvallende
ontwikkeling een rol hebben
gespeeld. De doorwerking van de
uitkomsten van 1989 naar 1990 en
eventueel voor latere jaren zal
worden betrokken bij de Voorjaarsno–
ta 1990 en de voorbereiding van de
begroting voor 1991.

Mijnheer de voorzitter! De geachte
afgevaardigden Reitsma, Vermeend
en Ybema hebben opmerkingen
gemaakt over een eventuele relatie
tussen de belastingtegenvaller en de
herstructurering van de belasting–
dienst. Naar aanleiding van de
tegenvallende opbrengsten is en
wordt ook binnen Financiën de vraag
onder ogen gezien of er een verband
is met de herstructurering van de
belastingdienst. Hoewel het onder–
zoek naar de oorzaken van de
tegenvallers en het al dan niet
structurele karakter ervan nog niet
volledig is afgerond, moet ik u
mededelen dat er tot op heden geen
indicaties zijn die op het bestaan van
die relatie wijzen. De algemene
indruk is dat de belastingdienst met
name ook ten aanzien van controle,
heffing en inning van de inkomsten–
belasting 1989 goed heeft gefunctio–
neerd. De staatssecretaris zal hierop
straks uitvoeriger ingaan.

De heer Reitsma (CDA): De relatie
tussen belastinginkomsten en
herstructurering houdt ons toch wel
bezig. De minister zegt, dat onder–
zoek gaande is. Kan de minister een
indicatie geven wanneer de Kamer
de resultaten van het onderzoek kan

horen, zodat wij deze kwestie verder
kunnen bespreken? Het onderzoek
moet worden afgewacht; daarmee
ben ik het eens. Er is echter wel
haast geboden.

Minister Kok: Ik kan u zeggen,
voorzitter, dat ik die wens van de
heer Reitsma volledig deel. Ik aarzel
enigszins. Ik weet dat de staatssecre–
taris, dat hebben wij goed met elkaar
besproken, straks een flink deel van
zijn betoog zal wijden aan de
herstructureringsoperatie bij de
belastingdienst zelve. Een groot
aantal factoren heeft daarbij de
aandacht en speelt een rol. Daarbij
zal ook de wijze van informatie en het
moment van informatie in de richting
van de Kamer aan de orde worden
gesteld. Ik zou u eigenlijk willen
vragen, voorzitter, of het niet beter is
dat u het desbetreffende betoog van
de staatssecretaris afwacht en dan
beziet of u hem of mij daarover nader
wüt vragen.

De voorzitter: Ik stel voor, dat wij
aldus handelen.

De heer Ybema (D66): De minister
zegt dat er op dit moment nog geen
zicht is op een relatie tussen het
functioneren van de belastingdienst
en de tegenvaller die wij in november
voorgelegd kregen. Ik heb in mijn
inbreng al gewezen op de hoogcon–
junctuur en het economisch krachti–
ge jaar 1989, dat volgens de
economische wetten moet leiden tot
een forse fiscale opbrengst. Heeft u
een verklaring voor het feit dat die
relatie er op dit moment niet is? Hoe
kan het dat, ondanks dat het een
topjaar geweest is, die belastingin–
komsten toch lager zijn uitgepakt dan
wij destijds hebben gedacht?

Minister Kok: Er zijn twee dingen die
scherp van elkaar moeten worden
onderscheiden. In de eerste plaats is
dat de opmerking: minister/staatsse–
cretaris geeft u eens een antwoord
op de vraag, hoe het zo kan zijn dat
er op een aantal onderdelen van
belastinginning een niet onaanzienlijk
verschil is tussen de raming en de
opbrengst. Er is een goede en
gedegen analyse nodig — ikvraag
daarvoor het begrip van de Kamer -
van feiten en einduitkomsten over
dat jaar 1989 om die vraag te kunnen
beantwoorden. De eerste gegevens
ter zake zijn de afgelopen weken
mondjesmaat beschikbaar gekomen.
De definitieve analyse van die cijfers
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en van de achterliggende factoren
alsmede van de vraag hoe structureel
die tegenvallende ontwikkeling is,
moet nog worden afgerond. Een
tweede punt, dat daarmee eventueel
in verband kan worden gebracht —
en daarover maakte ik een opmerking
— is, dat er op dit moment voor ons
geen aanleiding is die ons noopt te
veronderstellen dat er een relatie is
tussen de aard en de omvang van de
tegenvallende belastingopbrengst en
het proces van herstructurering. Ik
heb gezegd, dat, zolang het definitie–
ve onderzoek, ook naar de oorzaak
van die tegenvallers niet is afgerond,
dit een mededeling is met een
interim karakter. Op dit moment kan
ik u niets naders mededelen.
Onderzoek wordt voortgezet en
informatie wordt ingewonnen.

De heer Ybema (D66): Is er enig
zicht op, op welke termijn die
informatie dan wel beschikbaar
komt?

Minister Kok: Wat de informatie aan
de Kamer over het verloop van de
herstructurering betreft, zal de
staatssecretaris u straks uitvoerig
antwoorden. Wat de analyse over de
einduitkomsten van 1989 betreft,
moet u onderscheiden de februarino–
ta die u precies de feiten, cijfers en
voor zover mogelijk de daarbij
behorende analyses die betrekking
hebben op 1989 zal verstrekken. De
vraag, wat de cijfers over 1989
betekenen in hun doorwerking naar
1990 en eventueel daarna zal
uitvoeriger aan de orde komen in de
Voorjaarsnota. Dat heb ik u reeds
eerder gezegd.

Het is misschien wat ingewikkeld
en het valt ook erg uiteen in brokken.
Het is naar mijn mening echter toch
goed, dat ik u zoveel mogelijk precies
informeer in welke stadia en op welk
momenten het ministerie welke
informatie aan de Kamer kan geven.
Dan kent u onze routing als het ware.

Mijnheer de voorzitter! Door
verscheidene kamerleden is ge–
vraagd naar de stand van zaken met
betrekking tot de afschaffing van de
beursbelasting. Deze leden toonden
zich voorstander van afschaffing. In
een aantal gevallen werd daarbij ook
gewezen op de mogelijkheid om die
afschaffing te financieren door
middel van afschaffing van de
emissieprovisie bij staatsleningen.
Reeds tijdens het debat over de
regeringsverklaring heb ik aangege–

ven, hoezeer ook het kabinet
overtuigd is van het belang van de
afschaffing van de beursbelasting.
Dit zou niet alleen van belang zijn
voor Amsterdam als financieel
centrum, maar ook voor Nederland
als plaats waar belangrijke financieel–
economische activiteiten kunnen
blijven plaatsvinden, mede ook in het
licht van de internationale verhoudin–
gen en de internationale concurren–
tiepositie. Ik heb toen de Kamer
opgeroepen om creatief mee te
denken over een aanvaardbare
dekking, die gevonden zou moeten
worden binnen de financiële sector.
Dat was namelijk steeds hetuitgangs–
punt. De opheffing van de beursbe–
iasting betekent voor de Staat een
derving aan ontvangsten van
ongeveer 90 mln. per jaar. Er valt
echter veel te wensen in dit leven, in
deze wereld en ook in dit land. In
ieder debat stapelen de claims zich
als het ware op. Het is dus verstandig
om, als de beursbelasting wordt
afgeschaft, binnen het circuit van de
financiële wereld naar middelen te
zoeken. De financiering zou als het
ware rond moeten lopen. Ik roep
echter niet alleen op tot creatief
nadenken, maar ben ook zelf graag
bereid actief bezig te zijn. In de
afgelopen weken heb ik frequent
overleg gevoerd met eerstbetrokke–
nen, namelijk met vertegenwoordi–
gers van de Nederlandse vereniging
van banken en de Vereniging voor de
effectenhandel. Daarbij zijn wij tot de
conclusie gekomen, dat het mogelijk
is tot een vorm van dekking te komen
die aan de gestelde voorwaarden
voldoet. De financiering van de
afschaffing van de beursbelasting
kan inderdaad geschieden door
middel van afschaffing van de
provisies die de Staat nu nog betaalt
bij het uitgeven van staatsobligaties.
Het bedrag gemoeid met de provisies
staat ongeveer gelijk aan de gederfde
ontvangsten door het niet langer
toepassen van de beursbelasting. In
beide gevallen gaat het om bedragen
van ruim 90 mln. per jaar.

Met de afschaffing van de
beursbelasting wordt dus een
duidelijk Nederlands belang gediend
Daarbij denk ik ook aan de concur–
rentiepositie en aan het feit dat per 1
juli aanstaande de kapitaalliberalisa–
tie binnen de EG haar beslag zal
krijgen. Met het oog daarop is de
afschaffing nog meervan belang.
Daarom streef ik er ook naar om per
1 juli aanstaande tot afschaffing van

de beursbelasting en tot afschaffing
van genoemde provisie te komen.

Voorzitter! Bij nadere bestudering
van de effecten valt ook op, dat per
saldo hieruit alleen maar voordelen
voor de particuliere beleggers
voortvloeien. In de sfeer van de
aandelen is er alleen maar sprake van
een voordeel, omdat de beursbelas–
ting wordt afgeschaft, terwijl het
afschaffen van de genoemde provisie
voor de particuliere beleggers geen
nadeel is. Ook in de sfeer van de
obligatieverschaffers is er per saldo
- wij hebben dat zorgvuldig
nagekeken — geen sprake van een
nadelige invloed. Het lijkt ons dus in
alle opzichten een passende regeling,
waarmee ook goed tegemoet wordt
gekomen aan de door velen in de
Kamer gewenste verlangens. Ik denk
daarbij niet in de laatste plaats aan
de verlangens van de heer De Grave.
Hij heeft op dit punt ook een
initiatiefwetsontwerp ingediend.

De heer De Grave (VVD): Zo is het,
voorzitter. Maar hoe denkt de
minister te bevorderen dat de
beursbelasting per 1 juli wordt
afgeschaft?

Minister Kok: In de eerste plaats zal
ik hierover het kabinet om een besluit
vragen. Het is mijn idee. Ik heb er
over onderhandeld en nu zal hierover
een besluitvorming in de minister–
raad moeten komen. Als de regering
het voorgestelde per 1 juli wil doen,
zou het voor de hand liggen daarvoor
een passend instrument te gebrui–
ken. Wellicht is dit het initiatiefwets–
voorstel van de heer De Grave. Hij
weet dat ik bepaalde bezwaren tegen
dit voorstel had. Ik vond het niet zo
fraai. De heer De Grave zei echter:
"Wij zijn oppositie, dus het ligt wat
anders". Ik vond het niet zo fraai dat
een dergelijke wetsvoorstel werd
ingediend, zonder dat een passende
dekking werd aangegeven.

De heer De Grave (VVD): En dat
zegt deze minister, die als politiek
leider van de Partij van de Arbeid
verantwoordelijkheid draagt voor een
lading initiatieven van collega
Vermeend zonder dekking?! Ik denk
aan de winstdeling en aan het
voorstel-Vermeend/Melkert over
milieu-investeringen. Die is grof!

Minister Kok: Daarover komen we
ook te praten. In ieder geval was dit
initiatiefwetsvoorstel niet van
dekking voorzien.
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De heer De Grave (VVD): De
werkelijkheid is wel iets genuanceer–
der en daarover zouden we kunnen
discussiëren. Maar ik vind het wel, op
zijn Amsterdams gezegd, een gotspe
dat deze minister met dit argument
komt.

Minister Kok: Ik gebruik geen
argument, ik zeg alleen dat ik er
bezwaar tegen heb dat u bij uw
wetsvoorstel geen dekking hebt
aangegeven. Nu heb ik u en de
gehele Kamer een goed voorstel
gedaan over de manier waarop dat
op een sluitende en naar mijn mening
aanvaardbare manier kan. Ik wil dat
ook van harte verdedigen in deze
Kamer. U vraagt mij nu: mijnheer de
minister, welk instrument gaat u
hierbij hanteren? Ik ben helemaal niet
flauw want ik zeg immers niet dat ik
zelf met een wetsvoorstel kom. Ik
hanteer het voor ons liggende en
door u mgediende initiatiefwetsvoor–
stel daarbij als instrument. Ik hoop
dat het mogelijk is een en ander op
een snelle en voortvarende manier
tot een goede afronding te brengen.

De heer De Grave (VVD): Voorzitter!
Ik zal de ingangsdatum van het
wetsontwerp, 1 juli, in welwillende
overweging nemen.

Minister Kok: Ik vind dat dit van een
grote mate van toeschietelijkheid
getuigt.

Voorzitter! De geachte afgevaar–
digde de heer Reitsma heeft het
onderwerp privatisering aan de orde
gesteld. Ik heb tijdens het debat over
de regeringsverklaring aangegeven
dat verzelfstandiging van diensten en
activiteiten en in relatie daarmee ook
bepaalde vormen van privatisering,
een belangrijke bijdrage kunnen
leveren aan de modernisering en
efficiencyverbetering van de
overheidsorganisatie. Het gaat
natuurlijk ook steeds om een goed
beheer van de gelden die aan de
overheid zijn toevertrouwd en om
een goede beheersing van het
uitgavenpatroon. Daarbij moet de
overheid op een verstandige manier
omgaan met de mogelijke vormen
van verzelfstandiging en privatise–
ring. De vraag of en, zo ja, in welke
mate vormen van verzelfstandiging
of privatisering moeten plaatsvinden,
moet steeds op grond van een
zakelijke afweging van de verschillen–
de aspecten worden beoordeeld. Op
dit terrein geldt zeker dat waar de
weg van pragmatisme, de weg van

een goede, nuchtere en evenwichtige
afweging, wordt verlaten al gauw het
risico van ontsporingen op de loer
ligt. Er is een dubbel risico. Het
principieel voor privatisering zijn,
omdat dat altijd een goede zaak zal
dienen, heeft riskante aspecten.
Voorts is er geen goede zaak mee
gediend als men om principiële
redenen zou zeggen: tot hier en niet
verder. Nu begrijp ik, dat er behoefte
bestaat aan een meer algemene
informatie, informatie waarin precies
de geloofsbelijdenis van dit nieuwe
kabinet of de nieuwe minister op het
punt van privatisering en verzelfstan–
diging wordt uiteengezet. Dat is
misschien niet zo eenvoudig omdat,
zoals ik al heb gezegd, veel van de
afzonderlijke situaties toch weer een
eigen afweging en een eigen
beoordeling nodig maken. De
Tweede Kamer zal met een zekere
regelmaat in staat kunnen zijn om
aan de hand van memories van
toelichting op begrotingen en
anderszins het beleid van het kabinet
te beoordelen. Ten aanzien van de
hoofdlijnen van privatiserings– en
verzelfstandigingsbeleid heb ik er
ook geen moeite mee de criteria die
voor mij van belang zijn nog eens
duidelijk uiteen te zetten. Als de heer
Reitsma een veel diepergaande
studie zou hebben verwacht, dan zal
dat nu of straks nog even moeten
blyken, opdat wij elkaar op dit punt
niet onnodig misverstaan.

De heer Reitsma (CDA): Voorzitter!
Ik kan direct laten blijken wat ik
hiervan vind. Ik ben blij dat de
minister zei dat er bij privatisering
een nuchter pragmatisme gehan–
teerd moet worden. Dat is ook de lijn
die de CDA-fractie tot nu toe altijd
gehanteerd heeft. Wij hebben
behoefte aan signalen van dit kabinet
of deze minister dat de lijn die in de
afgelopen jaren is ingezet, wordt
doorgezet. Wij willen graag van de
minister een algemeen kader. Hoe
denkt hij de privatisering in de
komende jaren op te pakken? Het is
onze stelling, dat een en ander niet
moet verslappen.

Minister Kok: De goede vormen
moeten inderdaad niet verslappen. U
raakt hiermee precies de kern van de
zaak. Zeker na mijn vriendelijke
woorden over mijn voorgangers, is
het niet aan mij om nu uitvoerig een
beschouwing over vroeger te geven.
Bij een zakelijke en evenwichtige
evaluatie, ook van de privatiseringso–

peraties in de achter ons liggende
jaren, kunnen zelfs ook de voorstan–
ders van die lijn de conclusie trekken
dat bepaalde afwegingen in bepaalde
gevallen, misschien door de kennis
en de inzichten die wij nu hebben,
wat anders zouden zijn gemaakt. Het
is dus ook een proces van vallen en
opstaan. Ik heb toch wat moeite met
het geven van een antwoord, niet
omdat ik mij in grijze taal wil
verhullen in plaats van in het
aantrekkelijke zwart of wit, maar ik
weet niet of die lijn wel dan niet moet
worden voortgezet. Ik wil uiteraard
wel op een passend moment, niet
alleen rekening houdend met de
wensen van de heer Reitsma, maar
ook met die van anderen in de
Kamer, nog eens aangeven wat voor
ons de belangrijkste criteria zijn bij
het voeren van dit verzelfstandigings–
beleid. Ik zeg graag toe dat ik dat
binnenkort zal doen.

De heer Schutte heeft gevraagd
wanneer de Kamer een evaluatie van
de garantieregeling participatiemaat–
schappijen tegemoet kan zien. Op dit
moment wordt daar de laatste hand
aan gelegd. In het licht van de
kabinetscrisis vorig jaar is de
politieke besluitvorming overgelaten
aan het nieuwe kabinet. Wij zijn nu
dus in het laatste stadium van de
afronding.

De heer Schutte heeft gevraagd of
de provisies die credit-card-organisa–
ties bij detaillisten in rekening
brengen, aan de marktwerking
overgelaten moeten worden. Het lijkt
mij dat het op zichzelf wel een goed
uitgangspunt is dat iedere detaillist in
eerste aanleg zelf bij het accepteren
van een creditcard de kosten en
baten daarvan tegen elkaar afweegt.
Het lijkt mij niet zo gemakkelijk om
die afweging voor hem of haar te
maken.

De heer Schutte heeft ook
gevraagd of de ontwikkelingen in het
girale en elektronische betalingsver–
keer nog steeds geheel overgelaten
dienen te worden aan de werking van
de markt. Ik denk dat ik in dit
verband voor de goede orde moet
verwijzen naar het antwoord dat ik op
vraag 14 in de nota naar aanleiding
van het verslag heb gegeven.

De heer De Grave en de heer
Vermeend hebben gesproken over de
interbancaire verrekening. Volgens
de informatie van de heer De Grave
die hier iets uitvoeriger over sprak,
zou er sprake zijn van een impasse in
het overleg over een meer evenwich–
tige verdeling van kosten van het
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betalingsverkeer tussen banken.
Concreet is de vraag of de minister
van Financiën als een goede vriend
van een neo-liberaal bereid zou zijn
om de marktpartijen c.q. de banken
met zachte hand een klein beetje te
bewegen om in onderling en goed
overleg tot een vorm van interbancai–
re verrekening te komen.

De heer De Grave (VVD): U heeft
zich het liberale jargon al goed eigen
gemaakt.

Minister Kok: Ja, ik luister heel goed
naar u.

Daarom is het mij ook opgevallen
dat de taxatie van de heer De Grave
wat aan de pessimistische kant was.
De berichten die mij bereiken - die
zijn van heel recente datum - zijn
aanmerkelijk positiever dan de
berichten die de heer De Grave
hebben bereikt. Op grond daarvan
heb ik goede redenen om te mogen
veronderstellen dat de banken in hun
interne overleg dicht bij een oplos–
sing voor dit vraagstuk zijn. Deze
sociaal-democratische bewindsman
stelt de liberale afgevaardigde dus
wellicht tevreden met de mededeling
dat Financiën in dit verband zeker
geen volstrekt passieve rol heeft
vervuld.

Het kamerlid Vermeend heeft
gevraagd of op het gebied van
beschermingsconstructies de
bestaande wettelijke regelingen al
dan niet worden gehandhaafd. Ik kan
zeggen dat ik op dit moment niet
voorzie dat wij op korte termijn tot
beperkende regelgeving zullen
overgaan. Ik meen dat dit ook de
opvatting van de heer Vermeend is.
Hij zei dat er geen reden is om via
wetgeving te komen tot een beper–
king van de mogelijkheden voor
ondernemingen om zich te bescher–
men. Het is wel zo dat op de langere
termijn — daar wil ik nu echter niet al
te zeer op vooruitlopen — besluitvor–
mingen in Brussel over de dertiende
richtlijn vennootschapsrecht mede
van invloed kunnen zijn op wat
lidstaten wel of niet kunnen. Wij zijn
echter zelf partij in dat Brusselse
overleg. Wij zijn daar ook als lid van
de Europese raad bij betrokken.

Voorzitter! Ik kom op het punt van
de winstdelingsregelingen. De heer
De Grave heeft terecht het vermoe–
den uitgesproken dat de regering
zich niet ontslagen acht van de
afspraak om met de sociale partners
te overleggen over de mogelijkheden
van een fiscale faciliëring van

winstafhankelijke beloningsvormen.
Dat is afgesproken tijdens het
najaarsoverleg op 1 december 1989.
Bij dat tripartiete overleg zullen ook
de budgettaire consequenties van bij
voorbeeld het initiatiefvoorstel-Ver–
meend en eventuele andere gedach–
ten aan de orde komen. Het streven
is erop gericht om, als er overeen–
stemming tot stand komt, een
eventuele faciliëring op 1 januari
1991 te doen ingaan en deze dus
ook bij de voorbereiding van de
begroting voor 1991 te betrekken.
Dit zal wel onder het beslag liggen
van sluitende dekkingsafspraken over
de budgettaire consequenties en
nader overleg met de sociale
partners — wij naderen dan niet
alleen weer een nieuw begrotings–
jaar, maar ook een nieuw CAO-jaar
— over de relatie tussen winstdeling
en de mogelijkheden tot beheersing
van loonstijging, ook al in het licht
van mogelijke uitstralingen naar de
collectieve sector.

De heer De Grave (VVD): Dat
begrijp ik, maar ik raak nu wel de
politieke taxatiedraad kwijt. Ik heb de
kranten gisteren zeer uitvoerig
gelezen. Op alle voorpagina's werd
de minister geconfronteerd met de
politieke overeenstemming in de
Kamertussen de regeringsfracties. Ik
had dus de indruk, dat de zaak was
geregeld.

Minister Kok: Dat is voor mij ook een
belangrijk gegeven, maar er zijn meer
belangrijke gegevens. In de eerste
plaats zijn wij vanuit het najaarsover–
leg op 1 december jongstleden
gehouden om de afspraak met
werkgevers en werknemers om in
een driehoeksoverleg te bezien welke
aspecten aan de tot stand te brengen
faciliëring zijn verbonden, te
honoreren. Ik heb daar zojuist al een
paar aandachtspunten bij genoemd.
Het gaat om de dekkingsvraag en de
relatie tussen winstdeling en de te
verwachten ontwikkeling van lonen
en arbeidskosten. De uitstraling naar
de collectieve sector speelt ook mee.
Ik vind het van belang om het
initiatiefwetsvoorstel ook in het licht
van de nieuwste feiten die daarover
bekend zijn, bij dat overleg te
betrekken. Dan kunnen ook andere
gedachten op tafel komen. Het is wel
waar, dat de tijd doortikt. Wij moeten
natuurlijk uiterlijk halverwege dit jaar
bij de begrotingsvoorbereiding de
klokken gelijk zetten en knopen
doorhakken. Wat ik nu verneem over

de gang van zaken bij dit initiatief
past uitstekend in de procedure van
overleg met sociale partners en
daarna met de Kamer.

De heer De Grave (VVD): Ik begrijp
dat heel goed vanuit de positie van
de minister. Er ligt nu echter een
memorie van antwoord bij een
initiatiefwetsvoorstel. De Kamer gaat
een eindverslag schrijven. De Kamer
zit niet bij het overleg met de sociale
partners. De Kamer moet het aan de
orde zijnde initiatief dus sec beoor–
delen. Daar zal ongetwijfeld een
duidelijk positieve reactie op komen,
niet alleen van de regeringsfracties,
maar ook van de oppositie. De
termijnen daarvoor zijn zodanig, dat
dit onderwerp over een maand of
twee in de Kamer aan de orde komt.
Dan moet de Kamer erover beslissen.
Ik vraag mij dus af, hoe de timing die
de minister in beeld heeft, in
overeenstemming kan worden
gebracht met de timing van de
Kamer. Ik heb het idee dat deze twee
zaken niet helemaal sporen.

Minister Kok: Ik vind van wel. Ik ben
in ieder geval erkentelijk voor het feit,
dat de heer De Grave begrip heeft
voor mijn antwoord, zoals ik dat als
minister geef. Het overleg met de
sociale partners kan natuurlijk snel
een concrete inhoud krijgen. Het kan
ook snel voldoende gezichtspunten
opleveren voor het kabinet om er
voldoende politiek mee aan het werk
te kunnen. Erzijn mogelijkheden
genoeg om elkaar te informeren over
de voortgang.

De heer De Grave (VVD): Kunt u iets
concreter zijn over de vraag, wanneer
wij zouden kunnen worden geïnfor–
meerd over het resultaat van het
overleg, c.q. de opvatting van het
kabinet, bij voorbeeld op het punt
van de budgettaire dekking, zodat
wij, als wij de eindafweging maken
inzake het initiatief-Vermeend, ook
over die gegevens beschikken?

Minister Kok: Die vraag neem ik
graag mee, want ik wil die in ieder
geval niet beantwoorden zonder
overleg met de partners zelf. Als je
met drie partijen om de tafel zit, dan
is het verstandig om tijdens dat
overleg de voortgang en de beoogde
afronding van het overleg te
bespreken en er niet als één partij
eenzijdig uitspraken over te doen, de
sociale partners daarbij eigenlijk voor
een voldongen feit stellend. Ik zou
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dat liever in het gesprek met zijn
drieën willen bekijken.

De heer De Grave (VVD): Daar heb
ik alle begrip voor. Ik zou dat ook niet
durven, hoewel ze allebei wel erg
positief hebben gereageerd inmid–
dels. Mag ik dan nog informeren naar
de inzet van de minister wat betreft
het tijdsschema?

Minister Kok: Ik streef naar een
zodanig korte termijn, dat wij in de
loop van het voorjaar echt verder
kunnen.

Dan de kwestie van de alleenstaan–
den in samenhang met de door de
heer De Grave geciteerde en
vervolgens door de staatssecretaris
nader toegelichte uitspraak van de
staatssecretaris over de alleenstaan–
dentoeslag. Ik kan daar een vrij kort
en duidelijk antwoord op geven. Wij
hebben vorig jaar tijdens het debat
over de regeringsverklaring duidelijk
met elkaar gesproken over de
problematiek inzake de alleenstaan–
den, zoals die zou ontstaan als
gevolg van de voornemens inzake de
alleenstaandentoeslag. Er lag een
motie op tafel van de heren Voorhoe–
ve en Van Mierlo. Daarover heeft een
debat plaatsgevonden met de
minister van Financiën en met de
minister-president. De minister-pre–
sident heeft op enig moment namens
het kabinet toegezegd dat in de loop
van deze zomer, dus bij het voorwerk
voor de inkomensnotitie die, zoals
gebruikelijk, door de minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
bij de stukken van de Miljoenennota
wordt gevoegd, een nader beeld zal
worden gegeven van de fiscale en
niet fiscale positie van alleenstaan–
den. Ik wil dat nog iets verbreden.
Het is natuurlijk sowieso van belang
om, als het gaat om het inkomens–
beeld voor 1991, niet alleen de
positie van alleenstaanden onder de
ioep te nemen, maar daar ook de
positie van andere inkomenscatego–
rieën bij te betrekken.

Gisteren is zowel door de fractie
van het CDA, als door die van de
PvdA aandacht gevraagd voor de
positie van groepen bejaarden met
beperkte pensioenen. Dat is een niet
onbelangrijk gegeven. Er is ook in de
achterliggende jaren, rondom de
voorbereiding van de beroemde en
beruchte Oort-plannen, sprake
geweest van uiteenzettingen over de
positie van alleenverdieners ten
opzichte van die van tweeverdieners
en omgekeerd. Er ligt dus een

toezegging om de inkomensnota
voor 1991 tijdig voor te bereiden. De
inkomensnotitie verschijnt op de
derde dinsdag van september. Daar
wordt komende zomer aan gewerkt.
De positie van de alleenstaanden
krijgt daarin bijzondere aandacht. In
dat kader zal echter ook aan de
positie van andere inkomensgroepen
aandacht worden besteed. Die
toezegging Is niet voor niets gedaan
door het kabinet. Dat was geen
wassen neus en geen mechanisch–
statistische operatie om de Kamer
een paar maanden voor het nieuwe
jaar aan de hand van wat cijfers te
laten zien hoe het zal zijn. Het is een
operatie, naar aanleiding waarvan
een beleidsdiscussie kan worden
gevoerd, in de eerste plaats binnen
het kabinet en daarna in het gemeen
overleg tussen kabinet en Kamer.

De heer De Grave (VVD): De
minister heeft veel informatie
gegeven, waarvoor mijn dank, maar
hij heeft mijn vraag niet beantwoord.
De staatssecretaris heeft een
kwalificatie gegeven over de
afschaffing van de alleenstaanden–
toeslag. Het ging om de vraag of dat
"ten onrechte" was of "onterecht".
Misschien kan de minister aanduiden
wat daar het materiële verschil
tussen is, hoewel dat niet echt
belangrijk is. De staatssecretaris
heeft echter namens het kabinet
gezegd dat de afschaffing van de
alleenstaandentoeslag hetwegne–
men was van ten onrechte genoten
voordeel. Mijn vraag was heel
concreet of de minister van Financiën
die uitspraak voor zijn politieke
verantwoording wil nemen.

Minister Kok: Ik heb impliciet wel
een antwoord gegeven op de vraag
van de heer De Grave. In het
voornemen van het kabinet om aan
deze kwestie serieus inhoud te geven
— dat voornemen is door de
minister-president in een debat met
de Kamer uitgesproken - ligt
impliciet besloten de bereidheid om
ook aan de positie van de alleen–
staanden serieuze politieke aandacht
te geven.

De heer De Grave (VVD): Met
andere woorden: de minister is het
niet eens met de duiding die uit de
woorden van de staatssecretaris kan
worden ontleend, namelijk dat er
geen reden is om iets te doen aan de
positie van de alleenstaanden.

Minister Kok: De staatssecretaris
heeft zich daar al in een interruptie–
debatje over uitgesproken en
geprobeerd een duidelijke interpreta–
tie te geven van zijn bedoelingen.
Voor het gehele kabinet geldt echter
dat de positie van de alleenstaanden
in de vergelijking tot de andere
inkomenscategorieën, deze zomer op
een open wijze moet worden
bekeken. Er worden geen vooringe–
nomen posities bij betrokken.

De heer De Grave (VVD): Dan heeft
de minister in de woorden van de
staatssecretaris aanzienlijk meer
gehoord dan ik. Het enige wat de
staatssecretaris namelijk heeft
gezegd toen ik de woorden "ten
onrechte" in mijn mond nam, was
dat dat "onterecht" moest zijn.

Staatssecretans Van Amelsvoort
Omgekeerd!

De heer De Grave (VVD): Mij is de
materiële betekenis daarvan volstrekt
niet duidelijk. De staatssecretaris
heeft zijn woorden niet teruggeno–
men.

Minister Kok: Het gaat mij echter om
het volgende. De heer De Grave sloot
af met te zeggen dat als dit de lijn
was van het kabinet, de toezegging
aan de Kamer een wassen neus was.
Het was echter geen wassen neus,
maar een volwassen politieke
toezegging, die zal worden gehono–
reerd.

De heer Ybema (D66): Ik ben erg blij
met deze uitleg van de minister. Ik
begrijp uit zijn woorden dat de inzet
van het kabinet zal zijn om op een
heel positieve manier te kijken naar
de inkomenspositie van verschillende
inkomenscategorieën, zoals de
alleenstaanden. Ik proef heel
duidelijk uit zijn woorden dat het de
bedoeling is, te kijken naar de
mogelijkheden die er zijn om tot een
concrete verbetering voor die
inkomensgroepen te komen. Heb ik
dat goed begrepen?

Minister Kok: Wij moeten natuurlijk
altijd oppassen met heel vergaande
interpretaties. Het is uw goed recht
om mij daar even op uit te proberen.
De bedoeling van zo'n inkomens–
beeld gaat verder en ligt dieper dan
een poging om nog eens even een
statistlek op te stellen. Er wordt
namelijk beleid voorbereid voor een
nieuw jaar. En aan de vooravond van
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het nieuwe jaar, bij het voorbereiden
van de stukken voor de derde
dinsdag van september, kan het van
belang zijn om inderdaad ook fiscale
en niet-fiscale elementen op een rij
te zetten die de inkomenspositie van
diverse bevolkingsgroepen raken.
Maar als u nu van mij vraagt —
nogmaals, het is uw goed recht en
het is ook mijn goed recht om een
grens te trekken - of ik alvast op de
richting van politieke conclusies die
dan worden getrokken vooruit wil
lopen, waarbij het erom gaat welke
groep erop vooruit gaat en welke
groep niet — want als de een erop
vooruit gaat, gaat dat altijd ten koste
van een ander — dan zeg ik: dat is te
vroeg. Het is de bedoeling om
daarover met elkaar een volwassen
politieke discussie te voeren, in het
iicht van de feiten van 1990 en ook
in het licht van wat er in 1991 nog
staat te gebeuren.

Voorzitter! De heer Vermeend
heeft een vraag gesteld over het
amendement over de ter post
bestelling, dat is ingediend bij de
Invorderingswet 1990. De taakver–
zwaring zal binnen de formatieruimte
van de belastingdienst woren
opgevangen door middel van
deblokkering van vacatures. Budget–
tair zal daarvoor binnen de begro–
ting van Financiën op stuk nr. IXB
compensatie worden geleverd,
zonder dat dat een derving van
belastingopbrengsten hoeft op te
leveren als gevolg van het amende–
ment.

Ik maak nog een aantal opmerkin–
gen over Oost-Europa. Verschillende
leden hebben vragen gesteld over de
politieke en economische ontwikke–
iingen in Oost-Europa en over het
beleid van de Westerse landen ter
zake. Voorop staat dat wij de
hervormingsbewegingen steunen.
Het oude, zuiver centraal geleide
stelsel in de meeste Oosteuropese
landen is niet alleen ondemocratisch,
maar heeft ook geleid tot verkwisting
en armoede op onvoorstelbaar grote
schaal. Meer democratie en meer
economische doelmatigheid kunnen
leiden tot meer welvaart en meer
welzijn. En terecht hebben die landen
erkend dat het vrije marktverkeer niet
dè oplossing is, maar dat het wel een
van de middelen is om ook tot een
verbetering in de sociale omstandig–
heden te komen. De Sovjet-Unie
heeft daarbij - mevrouw Brouwer
heeft dat opgemerkt - een initiëren–
de rol gespeeld.

Zonder nu al te zeer het terrein van

mijn collega van Buitenlandse Zaken
te betreden, stel ik vast dat er
inderdaad een belangrijke samen–
hang is tussen de politieke en de
financieel-economische ontwikkelin–
gen. Het is juist dat in de Sovjet-Unie
naast gunstige perspectieven ook
gevaren dreigen. De economische
hervormingen in dit land zijn nog te
gering en te partieel. Er zijn veel
sociale en regionale spanningen. Dat
betekent dat wij een actief steunbe–
leid moeten voeren ten behoeve van
de Sovjet-Unie en de Oosteuropese
en Middeneuropese landen. Wij
geven ook steun. Naast de noodhulp,
die zowel bilateraal als multilateraal
wordt gegeven, werkt ook ons land
mee aan de oprichting van de nieuwe
Europese bank voor herstel en
ontwikkeling, de Oost-Europabank.
Over de opzet daarvan zijn nog geen
definitieve besluiten genomen, maar
er wordt hard getrokken aan de
voorbereiding.

Daarbij zijn allerlei vragen aan de
orde. Moet de bank zich beperken tot
directe deelneming in particuliere
bedrijven in Oost-Europa of is er ook
behoefte aan het financieren van
hervormingen in staatsbedrijven,
infrastructuren en marktstructuren?
De meeste landen, waaronder ook
Nederland, voelen meer voor die
laatste, ruimere benadering, want er
is immers in de Oosteuropese landen
nog geen sprake van een omvangrij–
ke particuliere sector. Integendeel,
die moet van de grond af worden
opgebouwd. Verder wordt er
natuurlijk gepraat over de omvang
van het startkapitaal — men kent de
publikaties daarover; de meeste
landen stemmen in met een startka–
pitaal van 10 mld. ECU — en de
verdeling daarvan over de aandeel–
houders, waarbij de EG-landen dus
streven naar een meerderheidsbe–
lang. De Oosteuropese landen zelf
zijn vanaf het begin bij de onderhan–
delmgen betrokken. Na de inwerking–
treding zullen de programma's en
projecten, op initiatief van de
desbetreffende landen zelf, en in
nauw overleg tussen deze landen en
de instelling, tot stand komen. Ik
verwacht dat de onderhandelingen
eind maart kunnen worden afgerond
en dat dan tot oprichting van de
EBRD kan worden besloten. De
nieuwe bank voor Oost-Europa kan
een belangrijk instrument zijn om te
bevorderen dat de beschikbare
financiering werkelijk produktief
wordt aangewend.

Voorzitter! Ik wil met nadruk

zeggen dat deze landen dat ook zelf
willen. Ik vind het van belang dat er
geen doublures optreden. Mevrouw
Brouwer zinspeelde hier op. Daartoe
zal de nieuwe bank nauw moeten
samenwerken met bestaande,
Westeuropese instituties waaronder
de Europese Investeringsbank, maar
ook met andere multilaterale
instellingen, die wereldwijd opereren
en met hun expertise beschikbaar
zijn.

Ik ben, in tegenstelling tot
mevrouw Brouwer, ervan overtuigd
dat milieu –eisen en uitgangspunten
van sociaal beleid hierbij ook
voldoende tot hun recht kunnen
komen. In ieder geval is het nadruk–
kelijk mijn voornemen, te helpen
bevorderen dat hier niet alleen
sprake zal zijn van een proces van
economische gezondmaking en
structuurversterking, maar dat
tegelijkertijd ook ecologische en
sociale belangen en eisen zo goed
mogelijk tot hun recht komen.

De Nederlandse regering denkt
inderdaad serieus — dit in antwoord
aan de heren Ybema en Leerling —
aan de vestiging van de Bank voor
herstel en wederopbouw van
Oost-Europa in Amsterdam en aan
oud-minister Ruding als president
van de bank. Derhalve wordt door de
Nederlandse regering zowel voor de
kandidatuur van de heer Ruding als
voor de kandidatuur van Amsterdam
als vestigingsplaats van de bank
geijverd. Ik zeg er één ding bij. Tot nu
toe is er voor de leiding van de bank
slechts één kandidaat. Wij hebben nu
enkele weken ervaring met de
kandidatuur-Ruding in het internatio–
nale circuit. Tot nu toe is er geen
andere serieuze officiële kandidaat
naar voren geschoven. Met alle
respect voor Amsterdam, bijna ieder
land heeft niet alleen een hoofdstad
of andere belangrijke stad, maar
heeft als zodanig ook wel een
vestigingsplaats naar voren gescho–
ven. Het is van belang, met elkaar
vast te stellen dat de kans op het
voorzitterschap, logisch gesproken,
groter is dan de kans dat ook de
plaats van vestiging in Nederlandse
handen komt. Ik heb hiermee oprecht
en naar waarheid de feiten weerge–
geven, zoals ze zijn. De heer Ruding
en Amsterdam zijn geschikt als
directeur en als plaats van vestiging.
De Nederlandse regering zou het
natuurlijk zeer op prijs stellen, als wij
beide hoofdprijzen zouden incasse–
ren.
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De heer Ybema (D66): Dat laatste
neem ik zonder meer aan. Maar zal
de inzet voor de kandidatuur van
oud-minister Ruding voor de post
van president van de nieuwe bank,
onze kansen om de bank in Amster–
dam te krijgen, niet aanzienlijk
beperken? Op dat punt is de
concurrentie natuurlijk vele malen
groter. Met alle respect voor de heer
Ruding, maar het belang van
vestiging van de bank in Amsterdam
is nogal wat groter dan dat van zijn
plaats in het bestuur van de bank.

Minister Kok: Als er zo'n belangrijk
internationaal orgaan komt, moet je
op enig moment op het punt van de
personele bezetting wel een keuze
maken. Wij hebben met die kandida–
tuur een heel goed voorstel gedaan.
Dat gaat absoluut niet ten koste van
de mate waarin zowel Buitenlandse
Zaken als Financiën als Algemene
Zaken, de minister-president,
Amsterdam verdedigen als geschikte
plaats van vestiging.

De heer Ybema (D66): Ik ben blij,
dat te horen. Op dat punt circuleren
er verschillende berichten. Erwas
een andere optie van een voorkeur
voor de heer Ruding in combinatie
met het Merkenbureau in Den Haag.
De berichtgeving hieromtrent is
nogal verwarrend.

Minister Kok: Wij zijn niet altijd
meester van alle berichten, maar de
lijn van het kabinet is zoals ik heb
uiteengezet

Mijnheer de voorzitter! Er is meer
dan de bank alleen. Er is in het kader
van de wederopbouw van Oost-Euro–
pa heel veel te doen. De heer Ybema
vroeg mij ook nog een commentaar
op de uitlatingen van de voorzitter
van de Europese Commissie, de heer
Delors, die op enig moment grote
bedragen heeft genoemd, zijnde
nodig om de opbouw van Oost-Euro–
pa en Midden-Europa werkelijk de
kansen te geven, die moeten worden
gegrepen. Ik moet hierbij enkele
kanttekeningen plaatsen.

In de eerste plaats is in de ogen
van de Europese Commissie deze
inspanning richting Oost-Europa niet
alleen een inspanning voor de
EG-landen maar ook voor het geheel
van Westeuropese landen, het totale
OESO-gebied, de 24. In de tweede
plaats heeft de heer Delors — ik heb
er zijn toespraak nog eens goed op
nagelezen - een zekere verbinding
gelegd met de inspanning die in het

kader van de EG wordt verricht
inzake de intensivering van de
structuurfondsen ten gunste van de
Zuideuropese landen. Hij geeft ook
een orde van grootte aan: als je iets
doet in de richting van Zuid-Europa,
moet je ook in die termen denken in
de richting van Oost– en Midden-Eu–
ropa. De Europese Commissie heeft
zijn uitspraken tot op de dag van
vandaag nog niet vertaald in een
concreet voorstel aan de Europese
Commissie. Naar mij lijkt, is dit een
goede aanduiding geweest van de
heer Delors van de orde van grootte
van de te verrichten inspanningen.

Hierbij kan overigens worden
gekeken naar de wijze waarop de
publieke sector, de publieke financie–
ring, en de particuliere financiering
hier elkaar kunnen aanvullen. Dit is
zonder meer een belangrijk element,
ook in verband met de Oosteuropese
bank. Niet alles hoeft uit de publieke
middelen van de lidstaten van de EG
te komen. Je kunt ook aan bepaalde
vormen van public private partner–
ship denken - dit is ook een opmer–
king aan het adres van de heer
Leerling — om het multipliereffect
van de te geven steun verder te
verhogen.

De heer Leerling vroeg aan welke
vormen van hulpverlening Nederland
dacht. Gaat het daarbij alleen om
leningen, gaat het alleen om
voedselhulp of denken wij ook aan
het verstrekken van kredieten? Wij
denken inderdaad aan het verstrek–
ken van kredieten, aan het bevorde–
ren en ontwikkelen van joint ventu–
res, gezamenlijke economische
activiteiten met een poot in de
Westeuropese landen, waaronder
Nederland, en een poot in de
Oosteuropese landen. In 1989
hebben wij daarvoor een aantal
bedragen in de vorm van hulpverle–
ning - de informatie daarover is
voor de Kamer beschikbaar -
uitgetrokken. Voor 1990 gaan wij op
die lijn verder. Binnen de Nederland–
se begroting zijn hiervoor bedragen
beschikbaar en in de lijn van de
Europese Gemeenschap zijn hiervoor
ook bedragen beschikbaar. Het gaat
hierbij om een netwerk van economi–
sche activiteiten die deels het
karakter hebben van rechtstreeks
noodhulp, voedselhulp en het
verstrekken van leningen en deels het
karakter hebben van samenwerkings–
overeenkomsten, contracten,
kredieten en joint ventures. De heer
Vermeend noemde gisteren nog een
ander interessant element — hierop

ga ik verder niet in — namelijk dat
inzake fiscale relaties kan worden
nagegaan of er in het netwerk van
contacten met Oost-Europa mogelijk–
heden zijn om een verdere verbre–
ding tot stand te brengen.

De heer Reitsma vroeg naar de
wijze waarop de bedragen voor
steunverlening vanuit Nedertend of
via de begroting van de EG worden
gefinancierd. In het regeerakkoord
hebben wij inderdaad een schatting
gemaakt — er was een lichte
spanning ten opzichte van de
meerjarencijfers zoals die tot dan toe
golden; dat heeft de heer Reitsma
terecht geconstateerd - inzake de
ontwikkeling van de meerjarenuitga–
ven in het kader van de landbouwuit–
gaven op de EG-begroting. Bij die
aanneming hebben wij ruimte
gecreëerd — ik heb geen reden om
eraan te twijfelen dat dit op een
realistische manier kan lukken —
voor een stelpost van 200 mln. op de
EG-afdrachten. Daarvan zouden wij
ongeveer de helft kunnen reserveren
voor beleidsintensiveringen ten
behoeve van Oost-Europa. Ik treed
hierover nu niet al te veel in details.
Het is bekend dat wij binnen het
kabinet een 50/50-verdeling hebben
gemaakt tussen multilaterale en
bilaterale steunverlening.

De heer Reitsma (CDA): Hierover
heb ik nog een vraag. Ik heb onder
andere gevraagd naar de komende
vier jaar. De minister heeft terecht
een toelichting gegeven op het
eerste jaar. Wij krijgen signalen van
de Europese Commissie en van de
europarlementariërs. Zij stellen voor,
het totale budget voor de komende
jaren dat over is op het onderdeel
landbouw van de begroting, in
Oost-Europa te steken. Als dat waar
is, hebben wij in onze meerjarenra–
mingen alleen maar voor dit jaar iets
voor Oost-Europa en dan hebben wij
geen dekking voor de volgende jaren.
Mijn zorg daarover heb ik willen
uitspreken. De minister is immers in
het regeerakkoord c.q. in de rege–
ringsverklaring afgeweken van de
cijfers die Financiën heeft overge–
legd.

Minister Kok: Er is een verschil
tussen de meerjarenramingen van
Financiën en de aannemingen in het
regeerakkoord. Als er een dergelijk
verschil is, zal de toekomst moeten
leren wie het wel of niet bij het
rechte eind had. Ik denk niet dat het
hier om een prestigeverschil hoeft te
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gaan. Het gaat om een ramingspa–
troon en om een veronderstelling.
Wij hebben voor 1990 aanvankelijk in
het regeerakkoord geen extra geld
opgenomen voor Oost-Europa. Toen
het kabinet net was aangetreden,
werden wij geconfronteerd met een
openvallende ruimte van ongeveer
72 mln. die wij toen voor Oost-Euro–
pa konden bestemmen. Samen met
een paar andere mogelijkheden,
onder andere van de Wellink-facili–
teit, kwamen wij nog dichtbij 100
mln. uit. Voor 1991 tot en met 1994
gaan wij in het regeerakkoord uit van
een ruimte op de EG-begroting van
200 mln. per jaar, waarvan 100 mln.
vooralsnog is gereserveerd voor
steun aan Oost-Europa. Deze zal
voor een deel moeten worden
gebruikt om het aandeel in de bank
van 33 mln. per jaarte betalen.

Een regeerakkoord kan natuurlijk
snel door nieuwe ontwikkelingen
worden achterhaald. Mocht nu
blijken dat de EG-landbouwbegroting
in de komende jaren geen ruimte van
deze omvang biedt, dan hebben wij
een probleem, zoals wij ook wel eens
een ander probleem hebben. Dan zou
ik het buitengewoon wrang vinden
als de consequentie van dat pro–
bleem zou zijn dat de steunverlening
aan Oost-Europa zou opdrogen. Het
kabinet moet er absoluut voor zorgen
dat er een voorziening komt om de
steunverlening aan Oost-Europa te
blijven geven.

De heer Reitsma (CDA): De minister
doet dus de toezegging dat het
bedrag dat normaal gesproken
noodzakelijk is voor Oost-Europa, ook
op basis van de gegevens waarvan
wij nu uitgaan, er voor de komende
vier jaar komt, los van eventuele
overschotten op de EG-begroting en
dat er dan binnen het totale raam–
werk prioriteiten gesteld worden?

Minister Kok: De raming voor 1991
tot en met 1994 is naar mijn
overtuiging aanvaardbaar en
realistisch, maar het is mogelijk dat
een gat ontstaat in de structurele
financieringsbron voor steunverle–
ning aan Oost-Europa. Wij zijn echter
multilaterale verplichtingen aange–
gaan. Wij hebben onze handtekening
gezet onder een akkoord om een
bank op te richten met een startkapi–
taal en een daaruit jaarlijks voort–
vloeiend verplichtingenbedrag. Wij
hebben een aantal bilaterale
samenwerkingscontracten afgesloten
voor vormen van kredietverlening of

andere vormen van steunverlening,
zoals joint ventures. Daarmee is ook
geld gemoeid, soms voor meerdere
jaren. Het Nederlandse kabinet zou
naar mijn stellige overtuiging een
heel slecht besluit nemen als het zou
zeggen dat bij het wegvallen van de
financieringsbron ook de steunverle–
ning aan Oost-Europa overboord valt.
Dat kunnen wij niet maken, maar dat
zeg ik als een van de veertien
ministers. Het kan geen argument
zijn om andere bestemmingen te
kiezen voor de EG-begroting, omdat
de steun aan Oost-Europa altijd
doorgaat, zoals sommige mensen
misschien zullen zeggen.

De heer Reitsma (CDA): Daarvoor
kent u de CDA-fractie goed genoeg.

Minister Kok: Ik sprak niet speciaal
tot de CDA-fractie.

Voor de economische en monetai–
re eenwording van West-Europa in
de EMU is 1990 ook een heel
belangrijk jaar Op 1 juli start de
eerste fase van de Economische en
Monetaire Unie. Zoals bekend, start
aan het eind van dit jaar een
intergouvernementele conferentie,
bedoeld om verdragswijzigingen voor
te bereiden en institutionele veran–
deringen in Europa door te voeren. Ik
heb al eerder gezegd dat het nodig is
om ijkmomenten in te bouwen om te
kunnen nagaan of de voorbereiding
van de intergouvernementele
conferentie verloopt zoals de
Europese Raad heeft afgesproken,
dat wil zeggen, volledig en adequaat.
Er moeten inderdaad belangrijke
hobbels worden genomen, zoals de
heer Ybema heeft gezegd. Duidelijk
moet worden hoe de lidstaten
denken over een aantal essentiële
vragen.

Tijdens de ECOFIN-raad van 18
december is besloten dat het
monetair comité binnenkort een
tussenrapportage uitbrengt over de
voortgang. De ECOFIN zal daarover
onder andere op 31 maart spreken.
Ik ga ervan uit dat ik voor die tijd in
de gelegenheid ben, daarover met
leden van deze Kamer te spreken. Nu
al blijkt dat het begrotingsbeleid en
de democratische controle essentiële
vragen oproepen. Wat de coördinatie
van het begrotingsbeleid betreft,
stem ik volledig in met de opmerking
van de heer Reitsma, dat de eenwor–
ding van de EMU de noodzaak van
een gezond financieel-economisch
beleid verder versterkt. Ik zou niet zo
ver willen gaan als de heer Leerling

— het is niet nieuw uit zijn mond;
wat ik zeg, is ook niet nieuw uit mijn
mond — die overdracht van nationale
bevoegdheden naar het gemeen–
schapsniveau geheel afwijst. Die
benadering biedt onvoldoende
uitzicht op een economische en
monetaire unie. Met inachtneming
van het beginsel van subsidiariteit,
moet je niet bij voorbaat uitsluiten
dat verdere integratie gepaard kan
gaan met een zekere overdracht van
bevoegdheden. In dat verband hecht
de regering, evenals de Kamer, ook
zeer sterk aan het waarborgen van
het democratisch gehalte van de
besluitvorming. Het is niet accepta–
bel, als eventuele overdracht van
bevoegdheden van het nationale naar
het communautaire niveau niet
gepaard zou gaan met een behoorlij–
ke vergroting van het democratisch
gehalte van de besluitvorming in
Brussel. Mevrouw Brouwer wees
gisteren al op het bericht, dat de
Europese Commissie een overeen–
komst met het Europees Parlement
heeft afgesloten over het geven van
inlichtingen over het verdergaande
proces van de EMU. Het Is bekend,
dat het Europees Parlement door de
ECOFIN-raad in december alsnog in
de gelegenheid is gesteld, advies uit
te brengen over de herziening van de
convergentiebeschikking uit I974 en
het raadsbesluit uit I964 die betrek–
king hebben op de eerste fase van de
EMU. De kwestie van de democrati–
sche controle is zo belangrijk omdat
ze op een breed vlak in de Gemeen–
schap speelt.

Mijnheer de voorzitter! Ik kom tot
een afronding. De Westeuropese
integratie, zowel in monetair opzicht
als ook op economisch terrein, blijft
van groot belang, niet alleen voor de
intensiteit van onze onderlinge
samenwerking binnen de Twaalf,
maar ook voor de kwaliteit van onze
samenwerking over de grenzen van
de Twaalf heen. De Westeuropese
integratie mag er niet toe leiden dat
wij met de rug naar het buitengebeu–
ren toe gaan staan. Steun aan
Oost-Europa en het intensiveren van
het proces richting I992 moeten
elkaar aanvullen. Dat is de inzet van
het kabinet en ook onze inzet op
Financiën.

D

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Mijnheer de voorzitter! Ik sluit mij van
harte en met overtuiging aan bij de
waarderende woorden die de
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minister heeft gesproken aan het
adres van onze voorgangers.

Vrijwel alle woordvoerders hebben
opmerkingen gemaakt over de
herstructurering van de belasting–
dienst. Hiermee begin ik mijn
uiteenzetting. Voordat ik hier in
concreto op inga, heb ik er behoefte
aan de herstructurering en de zorgen
daarover eerst in een wat breder
kader te plaatsen. Het personeel van
de belastingdienst heeft in de
afgelopen jaren nogal wat ontwikke–
lingen en onzekerheden te verstou–
wen gekregen. Ik noem er enkele: de
afslankingsoperatie met een
personeelsvermindering bij de
belastingdienst van rond 1600
plaatsen, Oort, met een personeels–
vermindering opnieuw van ruim 1100
plaatsen, de Europese integratie in
het vooruitzicht, met grote, maar nog
onzekere effecten voor de douane,
de verschuiving van taken van de
belastingdienst op het gebied van de
onroerend-goedbelasting naar
gemeenten, de intensivering van de
fraudebestrijding. De leiding van de
belastingdienst heeft met de
vakorganisaties een goed pakket
maatregelen afgesproken met onder
meer een garantie, dat er geen
gedwongen ontslagen zullen vallen
tot en met I992. Toch kan noch de
belastingdienst, noch ik op alle
punten aan al die mensen zekerheid
bieden. Er moet soms nog politieke
besluitvorming over plaatsvinden,
ook in internationaal verband. Hoe
zal het gaan met I992? Wat gebeurt
er met de waardecontrole onroerend
goed? Kunnen deurwaarders die
eerst onroerend-goedbelasting
inden, een goede nieuwe functie
krijgen? Wat zal het feitelijk effect
van Oort op het werk zijn? Dat zijn
vragen die velen in de belasting–
dienst zich stellen. In zo'n situatie
komen ongenoegens en onzekerhe–
den voor, die zich al snel uiten over
de boeg van de reorganisatie die
tegelijkertijd plaatsvindt. Veel van
wat men als onaangenaam of fout
ervaart, wordt dan toegedicht aan de
herstructurering. Ik vermoed dat
hierin de belangrijkste bron van
onrust ligt. Ik zal mij ervoor inzetten
om die onzekerheden zo goed en
snel als in mijn macht ligt weg te
nemen.

Wat is de concrete stand van
zaken van de herstructurering? De
heer Ybema heeft de vrees uitge–
sproken dat de herstructurering tot
vertraging in de uitvoering van de
reguliere werkzaamheden zou

hebben geleid. De heerVermeend
maakt ook gewag van een aantal
problemen en noemt in dat verband
de lopende produktie, de huisvesting,
de automatisering en de opberging
en reorganisatie van de dossiers.
Mijns inziens is de vraag niet zozeer
of er problemen zijn — want
natuurlijk zijn die er bij een reorgani–
satie van deze omvang — maar
veeleer of die problemen te voorzien
waren en of ze op een beheerste
wijze kunnen worden opgelost. Dat
nu, en daar gaat het toch om, is naar
mijn stellige overtuiging het geval.
De belastingdienst heeft de herstruc–
turering voorbereid met behulp van
loodseenheden. Daarin kon ervaring
worden opgedaan voordat de grote
reorganisatie begon. De ervaringen
die in de loodseenheden zijn
opgedaan, zijn van grote betekenis
gebleken. Het handboek, waarover
de heer Leerling sprak, heeft
inderdaad goede diensten bewezen.
Ik wil enkele voorbeelden noemen.

Er worden miljoenen dossiers
opnieuw gerangschikt. Dat betekent
dat zij in die dagen niet toegankelijk
zijn, maar dat is wat anders dan dat
ze zoek zouden zijn.

Automatiseringsprojecten worden
omgezet. Daarbij kan het voorkomen
dat een deel van de functies van het
project enige tijd niet beschikbaar
zijn. Die problemen zijn bekend en
voorzien en worden volgens plan
opgelost.

Speciaal voor de herstructurering
zijn er nieuwe automatiseringsprojec–
ten ontwikkeld. De basis daarvan is
beschikbaar. Maar de dienst wil
graag meer. Dat meerdere komt
fasegewijs in de loop van 1990
beschikbaar.

Voor de herstructurering is een
brede scala aan opleidingen voor–
zien. Soms zijn die al in 1989
verzorgd, maar enkele zijn ook
bewust uitgesteld tot 1990, totdat de
herstructurering een feit is, en wordt
de opleiding pas gegeven als de
mensen al in de nieuwe werksituatie
zitten. De ervaring leert, dat dit in
veel gevallen beter werkt; theorie
gaat dan samen met praktijk. Zo zijn
er ongetwijfeld nog meer voorbeel–
den te noemen, maar die zouden mij
te ver voeren.

Belangrijk op dit moment zijn zeker
de vragen die zijn gesteld over de
voortgang van het reguliere werk.
Welnu, op het terrein van de
controle, de aanslagregeling en de
invordering geven de produktiecijfers
over 1989 eerder een indicatie van

een toeneming van de produktiviteit
bij de definitieve aanslagregeling dan
van een verlaging. Er zijn belangrijk
meer controles ingesteld onder
handhaving van de controleduur. Er
zijn meer definitieve aanslagen
inkomstenbelasting opgelegd met
gemiddeld hogere bedragen. Ook de
invordering geeft een bevredigend
beeld. De totale achterstand van de
invordering die er was, is in 1989 wel
niet verdwenen, maar ten opzichte
van 1988 wel teruggelopen. Daar–
naast int de belastingdienst een
groot deel van de belastingen op
geautomatiseerde wijze. Dat
betekent — al is dat natuurlijk wel
bekend, maar men moet zich dat wel
realiseren — dat de grote ontvang–
stenstroom continu is. Daar zit een
continuïteit in die niet afhankelijk is
van de herstructurering.

Dit brengt mij op de personele
aspecten. De toedeling van de
medewerkers aan de eerste groep
nieuwe eenheden — inclusief de
douane hebben wij het over 14.000
werknemers — is bevredigend
verlopen. Bij enkele eenheden is er
sprake van een onderbezetting die
als knelpunt ervaren wordt. Voor de
korte termijn kunnen wij daaraan
tegemoet komen door tijdelijk
personeel in te zetten. Belangrijke
uitgangspunten voor de toedeling zijn
geweest, zoveel mogelijk voorkomen
dat men moest verhuizen en zoveel
mogelijk voorkomen dat er lange
reistijden zouden ontstaan. Dat
neemt natuurlijk niet weg, dat voor
een aantal medewerkers de toedeling
naar de nieuwe eenheid niet zo
precies te passen is.

Rond 1 april zal de toedeling van
de medewerkers van de tweede en
derde groep eenheden afgesloten
worden. Daarna zal, door middel van
gericht plaatsingsbeleid, zoveel als
mogelijk is bewerkstelligd worden
dat enerzijds de plaatselijke onderbe–
zettingen worden opgeheven en dat
anderzijds de verplaatsingswensen
worden gehonoreerd. De realiteit
gebiedt te zeggen, dat er enkele
jaren voor nodig zullen zijn om aan
beide uitgangspunten zoveel mogelijk
recht te doen. In de sfeer van de
huisvesting bestaan bij de eenheden
die nu gestart zijn, nog knelpunten
die opgelost moeten worden.
Daaraan wordt gewerkt in overleg
met de Rijksgebouwendienst. Wat
betreft de huisvesting is de financie–
ring van de derde tranche - dat
betekent 1 januari 1992 — nog niet
volledig geregeld. De minister is met
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zijn ambtgenoot van VROM in
overleg om binnen de bestaande
kaders te trachten, oplossingen te
vinden voor de huisvestingsproble–
matiek.

Ik zei al dat de, in verband met de
herstructurering noodzakelijke
aanpassingen van de automatise–
ringssystemen, in het algemeen tijdig
gerealiseerd zijn. Wel moesten er
soms tijdelijke voorzieningen
getroffen worden. Ook deden zich
hier aanloopproblemen voor, die om
een oplossing vroegen. Los van de
herstructurering, bezien wij nu de
ontwikkeling en de financiering van
de verdere automatisering voor de
jaren negentig. Deze automatisering
is noodzakelijk om op langere termijn
een goede bedrijfsvoering van de
belastingdienst veilig te stellen.

De heer Reitsma dringt aan op een
spoedige evaluatie van de herstruc–
turering. De heer Vermeend vraagt
naar een extern onderzoek. Uiteraard
wordt het herstructureringsproces op
de voet gevolgd, zodat direct kan
worden bijgestuurd als blijkt, dat er
ergens iets mis gaat. In die zin is er
sprake van een voortdurende
evaluatie. Zoals de minister al heeft
opgemerkt, zijn er geen aanwijzingen,
dat de herstructurering de oorzaak is
van belastingtegenvallers.

Bij het volgen van de herstructure–
ring worden steeds, waar dat
noodzakelijk is, externe deskundigen
ingeschakeld. Ook bij de voorberei–
ding van de herstructurering en bij de
evaluatie van de acht loodseenheden
zijn gerenommeerde organisatie-ad–
viesbureaus betrokken geweest.
Deze lijn zullen wij voortzetten. Ik
noem in dit verband het onderzoeken
van de financieel-administratieve
aspecten en de relatie met de
produktie van de belastingdienst.
Maar ook veel strategische, organisa–
torische en personele aspecten die
samenhangen met de herstructure–
ring, verdienen aandacht omdat zij
ook invloed kunnen hebben op de
motivatie van mensen en daarmee op
de kwaliteit van de belastingheffing.

De vragen om onderzoek samen–
vattend, kan ik meedelen dat ik op
grond van al het voorgaande, uit
mijzelf geen behoefte heb aan meer
onderzoek dan bij zo'n grote operatie
normaal is. Maar wij zullen het
herstructureringsonderzoek natuurlijk
op de voet volgen; wij zullen bij het
onderzoek dat daartoe nodig is,
gerenommeerde accountants– en
organisatiebureaus inschakelen en
wij zullen over onze bevindingen en

conclusies aan de Kamer periodiek
rapporteren. In antwoord op de
interruptie van de heer Reitsma kan
ik meedelen dat de Kamer de eerste
rapportage tegemoet kan zien in het
tweede kwartaal van dit jaar.

De heer Vermeend heeft nog twee
andere vragen gesteld over de
herstructurering. Hij vroeg naar de
meeste recente evaluatierapporten.
Het laatste rapport heeft betrekking
op de loodseenheden en dat is op 8
maart 1989 aan de Kamer toegezon–
den.

De decentralisatie van taken naar
de nieuwe directies begint gestalte te
krijgen. Voorwaarde is natuurlijk dat
de personeelsbezetting op die
nieuwe directies kwalitatief en
kwantitatief op peil is. Dat zal over
enkele maanden het geval zijn. Ik ga
er dan ook van uit, dat in dit jaar de
decentralisatie grotendeels voltooid
wordt.

Nog eens resumerend: wij hebben
geen indicaties dat de herstructure–
ring niet goed en volgens plan zou
verlopen. Dat is iets anders dan dat
zij zonder problemen zou verlopen.
De problemen zijn er. Ik zei dat al.
Maar ik heb de overtuiging dat die
beheerst en goed worden opgelost.

Voorzitter! Ook ik heb een paar
woorden over Oost-Europa te
zeggen, maar niet zo spannend als
de minister. Wat de Oosteuropese
landen betreft, zijn er nu belasting–
verdragen in werking met Tsjechoslo–
wakije (1974), Roemenië (1979),
Polen (1979), Joegoslavië (1982),
Hongarije (1986) en de Sovjet-Unie
(1986). Met Bulgarije is in 1989
overeenstemming bereikt over de
tekst van het te sluiten verdrag. De
ondertekening moet echter nog
plaatsvinden. Er wordt ook bezien of
de diverse verdragen aanpassing
behoeven. Het voornemen bestaat
om op korte termijn in contact te
treden met de DDR teneinde
besprekingen aan de gaan over een
belastingverdrag met dat land. Dan
resteert nog Albanië. Een belasting–
verdrag met dat land wordt niet
overwogen, voorzitter. Er is een
geringe bereidheid van de Albanese
overheid en er zijn geringe handels–
contacten van Nederland met dat
land

Uitbreiding van het geografische
bereik van de zogenaamde NEDECO–
regeling (een forfaitaire kostenaftrek
voor werknemers in het particuliere
bedrijfsleven die uitgezonden worden
naar landen in Azië, Afrika en
Latijns-Amerika) tot landen in

Oost-Europa zal nader bezien moeten
worden. Ik wil daarbij wel in ogen–
schouw nemen, dat het geen gelijke
situatie betreft. Bij Oost-Europa gaat
het om een zeer nabij gelegen regio,
waar de verschillen met de andere
Europese landen relatief minder
groot zijn en daardoor ook de
verschillen in kostenfactoren en de
specifieke voorzieningen ten behoeve
van uitgezonden personeel duidelijk
anders kunnen zijn dan in de
ontwikkelingslanden het geval is.

De heer Reitsma heeft gevraagd,
en de heer Vermeend heeft zich
daarbij aangesloten, naar mogelijkhe–
den van invoering in Nederland van
zogenaamde coördinatiecentra naar
Belgisch voorbeeld. De Belgische
regeling dateert van 1982 en is op
het ministerie niet onopgemerkt
gebleven. Overigens wil ik erop
wijzen, dat de regeling oorspronkelijk
voorzag in de vrijstelling van
belastingheffing van de winst van de
coördinatiecentra gedurende een
aantal jaren. De winst was vrijge–
steld. Dat vond de Europese
Commissie te ver gaan. Die vond dat
een inbreuk op de gelijkheid van
concurrentievoorwaarden. Daarna
heeft de Belgische regering de
vrijstelling vervangen door een
forfaitaire winstbepaling; een
winstbepaling op kost-plus-basis.
Maar daarbij liet zij belangrijke
kostensoorten zoals loonkosten en
financiële kosten buiten beschou–
wing. Bovendien kende zij een zo
genoemde fictieve roerende voorhef–
fing toe. Die werd dus niet betaald
maar mocht wel in aftrek gebracht
worden. U begrijpt, voorzitter, dat de
fiscale winst dan tamelijk laag
uitkomt. Daarom heeft de regeling
naar mijn mening nog steeds het
karakter van een fiscale tegemoetko–
ming. Ik heb echter begrepen dat de
Europese Commissie geen verdere
stappen tegen deze regeling
ondernomen heeft. Ik wil twee
factoren noemen die daaraan hebben
kunnen bijdragen. Dat is op de eerste
plaats het gegeven dat andere
landen ook wel regelingen in de
winstsfeer hebben. Denk aan de
belastingvrije zones in het noorden
van Engeland. De commissie schijnt
niet goed te weten wat zij daarmee
aan moet. Er is een tweede, wellicht
belangrijker aspect. In de sfeer van
de directe belastingen toetst de
commissie maar zeer marginaal.
Daardoor bestrijdt zij slechts de
echte uitwassen. Ik kan mij de
opstelling van de commissie wel
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voorstellen, al zouden wij en, naar ik
aanneem, ook anderen graag zien dat
het anders was. Toch kan ik in
nationaal verband niet voorbijgaan
aan het discriminerende en versto–
rende karakter van dergelijke
regelingen Ik denk in dit verband ook
aan de situatie in België. Daar wordt
nog wel eens een wijziging in de
regeling aangebracht, hetgeen
natuurlijk het vertrouwen van het
bedrijfsleven in de regeling schaadt.

Ik kom vervolgens toe aan de vraag
naar de wenselijkheid van zulke
maatregelen in Nederland. Men zal
aan mijn voordracht wel gemerkt
hebben, dat ik in dezen mijn beden–
kingen heb. Wij zijn in Nederland
voorstander van generiek werkende
maatregelen ter bevordering van
investeringen zonder dat daarbij
onderscheid wordt gemaakt tussen
binnenlandse en buitenlandse
investeerders. Concurrentie met
andere landen bij het aantrekken van
investeringen door middel van
specifieke belastingvoordelen, leidt
ook tot binnenlandse concurrentie–
vervalsing en internationaal leidt het
tot de verwijten dat Nederland een
belastingparadijs is. Dat verwijt >s in
België al een paar keer gemaakt en
dat zou gevolgen kunnen hebben
voor de verdragen waarover België
moet heronderhandelen.

De Nederlandse regering is
voorstander van een zo eenvoudig
mogelijke wetgeving — het lukt niet
altijd eenvoudige wetgeving tot stand
te brengen — en van zodanige
tarieven dat binnen– en buitenlandse
investeerders worden aangemoedigd
om in Nederland te investeren. Naar
ik meen werpt dit beleid ook zijn
vruchten af.

Overigens heeft de Belgische
regeling ons ook tot een bepaalde
actie gebracht. Zij heeft ertoe geleid,
dat wij in een aanschrijving aan de
belastingdienst meer duidelijkheid
hebben gebracht in de fiscale
behandeling van ondersteunende
activiteiten in concernverband. In de
aanschrijving van 25 april 1985 is
aangegeven dat voor deze activitei–
ten in het algemeen een winstbepa–
ling ook op kost-plus-basis is
toegestaan met een winstopslag van
in het algemeen 5% op de kosten. Ik
beschouw dat niet als een fiscale
tegemoetkoming, maar als de
uitwerking van het beginsel van
bepaling van de winst op armlengte,
zoals dat in het fiscale jargon heet,
hoewel dit meestal in het Engels
wordt uitgesproken Ik kan deze

interpratie geven, doordat alle kosten
in beschouwing genomen worden.

De zaak is dus al een aantal keren
bezien en zodra daartoe opnieuw
aanleiding is, zullen wij een en ander
weer onder de loep nemen. Ik meen
echter dat op dit moment een nader
onderzoek geen nieuw licht op de
zaak zal werpen. Ik neem aan, dat dit
ook het standpunt van de minister
van Economische Zaken is. Wij
hebben regelmatig overleg met
Economische Zaken over deze
onderwerpen.

Mijnheer de voorzitter! Intussen
streven wij krachtens het regeerak–
koord naar de instelling van een
nieuwe Commissie belastingherzie–
ning. De aanloop tot de instelling van
die commissie en de eerste ervarin–
gen met de Oort-wetgeving hebben
leden van de fractie van de Partij van
de Arbeid, D66, Groen Links en de
RPF gebracht tot het stellen van
vragen over de positie van alleenver–
dieners en de alleenstaanden, de
taakopdracht van de nieuwe
commissie en de gemengde kosten.
Verder is aandacht gevraagd voor het
verzelfstandigingsbeleid.

De nieuwe Commissie belasting–
herziening krijgt een taakopdracht
met een "brede" formulering.
Daarom verwacht ik dat de commis–
sie ook aandacht zal besteden aan de
onderwerpen die ik zojuist genoemd
heb. Verder meen ik dat de commis–
sie zich door deze brede formulering
niet ernstig beperkt hoeft te voelen in
haar bewegingsruimte.

Wat de positie van de alleenstaan–
den betreft, kan ik nog mededelen
dat dit onderwerp ook in de volgende
notitie over het inkomensbeleid van
het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid aan de orde zal
komen. De minister heeft hierop al
gezinspeeld. Ik acht het onwenselijk
om met de installatie van de
commissie te wachten totdat de
resultaten van de evaluatie van de
Oort-wetgeving bekend zijn en totdat
er een politieke discussie over
gevoerd zal zijn. Dat geldt ook voor
het vooruitlopen op de evaluatie. Te
lang wachten met de installatie van
de commissie veroorzaakt onnodig
tijdverlies. Bovendien is er na het
uitbrengen van het advies toch
voldoende gelegenheid, deze
discussie te voeren, zoals wij dat ook
inzake de commissie-Oort hebben
kunnen doen. Vooruitlopen op de
evaluatie van de Oort-wetgeving vind
ik onverstandig en om dit hals over
kop te doen, vind ik helemaal niet

goed. Daarbij komt, dat de regeling
van de gemengde kosten waarnaar
gevraagd is een geheel vormt
waarvan pas na een goede evaluatie
onderdelen veranderd kunnen
worden.

Met betrekking tot het verzelfstan–
digingsbeleid en de mogelijke fiscale
implicaties daarvan kan ik zeggen dat
er momenteel aan een notitie wordt
gewerkt, waarin de fiscale implicaties
in beeld worden gebracht. Een
integrale studie op genoemd terrein
met inbegrip van de aspecten die
betrekking hebben op sociale zaken
— de heer Vermeend vroeg daarnaar
— zal wat extra tijd kosten, terwijl het
fiscale onderdeel niet zoveel zal
afwijken van hetgeen wij nu voorbe–
reiden. Ik ben natuurlijk bereid, de
suggestie te overwegen en met mijn
ambtgenoot te bespreken. Voorlopig
meen ik dat er met onze notitie en
met de eigen studie die het ministe–
rie van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid verricht, een goede dwars–
doorsnede van dit beleidsterrein tot
stand kan komen.

De leden Reitsma, Vermeend, De
Grave, Ybema en Brouwer zijn
ingegaan op de inkomensgevolgen
van de Oort-operatie. Die inkomens–
gevolgen staan op het ogenblik extra
in de belangstelling in verband met
de salarisbetalingen over de maand
januari. Voor mij is dit vorige week
aanleiding geweest om de zaak in
een brief aan de Kamer nog eens
uiteen te zetten. Ik heb in die brief
willen aangeven dat de inkomensge–
volgen, zoals die wij nu kunnen
inschatten, niet wezenlijk anders zijn
dan de cijfers die tijdens de parle–
mentaire behandeling van de
Oort-voorstellen met de Kamer
besproken zijn. Dat is ook door de
leden De Grave, Reitsma en Ver–
meend gezegd. Voorts heb ik erop
gewezen dat het niet zonder meer
mogelijk is de effecten van de
Oort-operatie op het inkomen af te
leiden uit een vergelijking tussen
maandsalarissen, bij voorbeeld het
salaris volgens het dagafschrift van
januari en dat volgens het dagaf–
schrift van december. Men moet die
zaken op jaarbasis bekijken. Tot
dusverre waren er geen nieuwe
knelpunten. Bij de evaluatie van de
Oort-wetgeving zullen wij een en
ander uiteraard wel scherp in het oog
houden. De eerste resultaten van de
evaluatie zullen nog wel enige tijd op
zich laten wachten, omdat daarvoor
eerst de nodige gegevens verzameld
en vervolgens bewerkt moeten
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worden. Mochten zich voor die tijd
onvoorziene ontwikkelingen voor–
doen, of mochten er voor die tijd
knelpunten aan het licht komen dan
zal ik, zo nodig, eerder actie onderne–
men. Een van de mogelijkheden om
de vinger aan de pols te houden,
vormt het reguliere overleg met de
inspecteurs dat de heer Ybema
vermeldde. Voor een tussentijdse
evaluatie, waarnaar de heer De Grave
heeft gevraagd, zie ik op dit moment
geen aanleiding, zeker ook omdat de
termijn van twee maanden die hij
noemde veel te kort is om nieuwe
inzichten te kunnen opleveren in de
micro– en macro-economische
gevolgen van de operatie. Wij volgen
echter de ontwikkelingen nauwlet–
tend en zullen, zo nodig, de Kamer
daarover met spoed informeren.

De heer De Grave (VVD): Ik heb die
termijn van twee maanden genoemd.
Wij moeten toch ergens beginnen.
De algehele evaluatie komt pas over
een jaar. Dan worden bovendien alle
zaken bij elkaar genomen. Het gaat
mij nu met name om hetgeen er
gecorrigeerd kan worden voor het
inkomensbeeld over 1990. Over de
alleenstaanden krijgen wij een aparte
notitie. Er zijn echter nog allerlei
andere inkomenscategorieën, zoals
de AOW'ers met een klein pensioen.
Ook voor die categorieën kunnen
afwijkingen ontstaan van het beeld,
zoals wij dat vorig jaar besproken
hebben. Wij konden het toen ook
allemaal wat moeilijk overzien. Die
termijn van twee maanden is
misschien wat krap door de bocht.
Wij zouden die evaluatie echter wel
graag op een zodanig tijdstip krijgen
dat wij deze nog kunnen betrekken bij
het debat in deze Kamer, voor het
geval wij het inkomensbeeld voor
1991 willen corrigeren. Ik heb dus
behoefte aan duidelijkheid over de
feitelijke situatie rond de Oort-opera–
tie op een zodanig tijdstip dat het
mijn fractie mogelijk wordt om dat te
betrekken bij het debat over het
inkomensbeeld voor 1991. Ik denk
hierbij aan de algemene politieke en
financiële beschouwingen. In dat
geval komt de algehele evaluatie te
laat.

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Voorzitter! Ik heb ook wel eens
ergens behoefte aan, maar dan kan ik
het toch niet krijgen. Kort door de
bocht is in dit verband ook geen
goede uitdrukking. Het is echt niet te
doen. Ik kan het ook anders zeggen.

Alles wat wij voor het tijdstip waarop
de heer De Grave het oog heeft,
daarover zouden zeggen en alle
cijfers die wij daarover zouden geven,
zouden in sterke mate het karakter
van een prognose hebben. Wij
kunnen niet eerder dan na afloop van
het jaar het feitelijke effect van de
Oort-wetgeving vaststellen. Ik noem
maar even het vakantiegeld. U zult
tot uw vreugde constateren dat er
aanzienlijk minder op uw vakantie–
geld wordt ingehouden dan in
voorgaande jaren het geval is
geweest.

De heer De Grave (VVD): Voorzitter!
Kamerleden krijgen geen vakantie–
geld.

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Ik sprak niet tegen de leden. Er zijn
hier nog meer mensen aanwezig. De
ontwikkeling van het netto salaris zou
in de laatste maanden van het jaar
kunnen afwijken van die in de eerste
acht a negen maanden van het jaar.
Ik houd dus staande dat wij aan
cijfers op maandbasis geen conclu–
sies kunnen ontlenen. Wij moeten die
cijfers dan aanvullen met veronder–
stellingen over het verloop van de
inkomens, bruto en netto, in de rest
van het jaar. Dat bedoelde ik, toen ik
zei dat die cijfers voor een groot deel
het karakter van een prognose
zouden hebben. En dan zijn wij
eigenlijk nog steeds bezig in dezelfde
sfeer als die waarin wij spraken ten
tijde van de behandeling van de
wetsvoorstellen.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! Als ik de
staatssecretaris goed heb beluisterd,
zei hij ook nog iets anders. Als er
toch gevolgen zouden zijn die niet
voorzien zijn, zou de Kamer namelijk
spoedheidshalve ingelicht worden.
Mijn vraag is wanneer zo'n omstan–
digheid aanwezig is. Wanneer wordt
de staatssecretaris tot spoed
gemaand?

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Voorzitter! Dat is natuurlijk een
moeilijke vraag. Wanneer zal namelijk
datgene wat ik niet voorzie, gebeu–
ren?

Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
zou u nu kunnen vastzetten op uw
redenering. Het gaat mij echter om
de duidelijkheid. U zegt dat u geen
overzicht krijgt voor het einde van het
jaar, omdat het per maand kan

veranderen. U zegt echter ook dat,
als er echt iets dringends gebeurt, u
dit zult melden. Dan moet u er dus
inzicht in hebben wanneer er echt
iets dringends gebeurt.

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Tot nu toe kunnen wij zeggen dat
datgene wat zich voor onze ogen
onthult, ons niet verrast. De nadelige
effecten die nu blijken op te treden,
zijn voorzien. De heer De Grave heeft
een paar voorbeelden genoemd.
Zodra er effecten optreden die wij
niet voorzien hebben en zodra wij
ontdekken dat er situaties ontstaan
die wij als knelpunt kunnen betitelen,
zal ik naar de Kamer komen.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
zou het nog iets concreter willen
formuleren, als ik u mag aanvullen.
Als er uitkomsten zijn te voorzien die
niet in overeenstemming zijn met het
overzicht dat u de Kamer hebt
gegeven van de gevolgen van Oort
die u nu kunt overzien, dan zullen wij
daarover worden ingelicht.

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Ik wil niet over woorden vallen, maar
wij moeten elkaar wel goed verstaan.
U zegt nu: als er uitkomsten worden
voorzien.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
ga in op uw eigen veronderstelling
dat u het helemaal goed kunt
overzien aan het einde van het jaar.

Staatssecretaris Van Amelsvoort
Wij kunnen het overzien op het
moment dat wij de aangifte over het
jaar 1990 hebben verwerkt en dat is
in de loop van 1991. Tot dan toe
kunnen wij het partieel zien. Als er
zich in die partiële ontwikkelingen
dingen voordoen die wij als knelpunt
beschouwen, of die wij in ernstige
mate niet hebben voorzien, dan zal ik
dat meedelen.

De voorzitter Mijnheer Ybema,
alleen als u een nieuwe vraag heeft.

De heer Ybema (D66): Mijnheer de
voorzitter! Ik heb wat moeite met
deze opstelling, omdat de Kamer
daardoor wel in een erg passieve rol
wordt gedrongen. Ik zou graag de
toezegging krijgen van de staatsse–
cretaris, dat hij voor het zomerreces
met een korte tussentijdse rapporta–
ge komt over zijn bevindingen. Die
kunnen positief zijn, maar dan
hebben wij in ieder geval de beschik–
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king over de informatie die de
staatssecretaris op het departement
beschikbaar heeft. Dan is de Kamer
in een veel betere positie.

Staatssecretans Van Amelsvoort:
Ik begrijp dat wel, maar ik doe niet
graag lege toezeggingen.

De heer De Grave (VVD): Over zes
maanden heeft de staatssecretaris
toch wel meer informatie? Die kan hij
dan toch wel geven?

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Ik vrees dat wij over zes maanden
niet meer informatie hebben dan nu.
Ik zeg toe, op aandrang van de heer
Ybema - de heer De Grave sluit zich
daarbij aan en dat gaat al in de
richting van een meerderheid — dat
wij zullen laten weten wat wij op dat
moment kunnen overzien. Is dat
vveinig, laat de Kamer het ons dan
niet euvel duiden.

De heer Leerling heeft gevraagd
om de inhoudingsplichtigen — als ik
goed heb geluisterd, dan hebben de
leden Reitsma en Ybema zich daarbij
aangesloten - met enige soepelheid
te behandelen. Ik zeg dat gaarne toe.
De belastingdienst zal passend
reageren op probleemsituaties bij
inhoudingsplichtigen. De systematiek
van de afdracht loonbelasting brengt
met zich, dat men zich zo nodig kan
baseren op de voorschotbedragen,
als er ook op voorschotbasis
loonbelasting en premieheffing is
ingehouden. Naheffingsaanslagen
komen alleen voor als aangifte en
betaling achterwege blijven. Boete is
pas verschuldigd als er ook in het
verleden te laat is betaald. Als zich
toch grotere problemen voordoen
dan wij nu voorzien, dan wil ik
overwegen, de selectie van de
naheffingsaanslagen loonbelasting
met één maand op te schuiven. In die
zin kom ik ook tegemoet aan
mevrouw Brouwer die opmerkingen
maakte over de benadering van
ondernemers die bij hun belasting–
en premie-aangifte te goeder trouw
zijn.

De heer Reitsma vroeg aandacht
voor de administratieve lasten voor
het bedrijfsleven welke voortvloeien
uit het beperken van de aftrekbaar–
heid van de kosten in de niet-winst–
sfeer, een intussen wijd verbreid
onderwerp. Hij merkte daarbij op, dat
veel problemen voorkomen kunnen
worden als er met het bedrijfsleven
tot uitvoerbare afspraken gekomen
kan worden. Hij denkt daarbij aan -

het is helaas weer een Engels woord,
voorzitter — een lump-sum-heffing.
Ik spreek deze term overigens wel op
zijn Nederlands uit, zoals u hoort,
voorzitter. Ik deel de mening van de
heer Reitsma, dat uitvoerbare
afspraken veel problemen kunnen
voorkomen. In het afgelopen jaar is
er ook veel overleg geweest tussen
de belastingdienst en vertegenwoor–
digers van de ondernemersorganisa–
ties. In dat overleg is overeenstem–
ming bereikt over de oplossing van
een groot aantal problemen, dat
verband houdt met Oort II en over
praktische oplossingen in de sfeer
van de uitvoering. Toch moet ik
zeggen, dat de gedachte van de heer
Reitsma over een lump-sum-heffing
mij niet aanspreekt. Daar doet niet
aan af, dat ook in de bestaande
situatie, dus onafhankelijk van de
Oort-wetgeving - bij voorbeeld bij
sommige beloningen in natura waar
individualisering praktisch onmogelijk
is — de inspecteur wel eens mee–
werkt aan een lump-sum-heffing. Die
bereidheid zal blijven bestaan, ook
onder de Oort-wetgeving. Ten
principale past zo'n oplossing echter
niet bij het Individuele karakter van
de loon– en inkomstenbelastirig, waar
de beperking van de aftrekbare
kosten een onderdeel van uitmaakt.
Wij moeten niet vergeten dat de
werknemer de verschuldigde
loonbelasting als voorheffing op zijn
inkomstenbelasting in mindering mag
brengen. Bij een lump-sum-heffing is
verrekening praktisch niet mogelijk,
hoewel de werknemer fiscaal-tech–
nisch wel aanspraak op de verreke–
ning kan doen gelden.

Met betrekking tot de alleenstaan–
den heb ik nog eens willen verduide–
lijken dat naar mijn mening het vorige
kabinet goede redenen had om de
alleenstaandentoeslag te laten
vervallen. Dat zo zijnde - mijn
mening is op dat punt niet veranderd
— is het nu van belang dat het
huidige kabinet nog tot een afweging
van zijn standpunt moet komen. De
minister is daar duidelijk over
geweest. Bij de toezegging over het
onderzoek naar de positie van
alleenstaanden gaat het inderdaad
niet om een wassen neus. De
problematiek zal in zijn totale context
bekeken en beoordeeld worden.

De heer Reitsma heeft vragen
gesteld over het wetgevend pro–
gramma. Hij heeft daarbij gesproken
over "reparatiewetgeving", een term
die ik niet graag gebruik, maar die ik
nu maar even van hem leen. Ik wijs in

algemene zin op het wetgevend
programma dat ik deze week aan de
Kamer heb gestuurd. Ik zou een paar
voorbeelden kunnen noemen, van de
inkomstenbelasting bij blote eigen–
dom van onroerend goed tot de
reparatie van de Usland-route. Om
des tijds wille zal ik nlet het hele
lijstje voorlezen dat hier op mijn
papier staat. Het is duidelijk dat, als
in de komende periode de noodzaak
van nadere reparatie blijkt, daarvoor
ruimte gecreëerd moet worden in het
wetgevend programma. Ik ben, zo
nodig, bereid om daarover van
gedachten te wisselen met de vaste
commissie.

De heren Vermeend en Reitsma
hebben gevraagd of er nog budget–
taire opbrengsten te verwachten zijn
in de sfeer van de reparatievoorstel–
len en dergelijke. Voor de beursbe–
lasting is de oplossing gevonden die
de minister zojuist heeft beschreven.
Ik ben mij ervan bewust dat er in de
Kamer nog wensen leven waarvoor
financiële ruimte gezocht moet
worden. Wat de lopende reparatie–
voorstellen betreft, heeft de op–
brengst van de meeste voorstellen al
een bestemming gevonden. Op dit
moment zie ik geen opbrengstgene–
rerende nadere reparaties.

Ik zal nu ingaan op de al bekende
onderwerpen die de heer Vermeend
heeft genoemd. De verdere beper–
king van de aftrekbaarheid van
geldboetes lijkt mij een zaak voor een
nog te voeren discussie met de
Kamer. Ik zou die beslissing echter
niet alleen willen laten afhangen van
het budgettaire aspect. Ik stel voor
dat wij daar later nog over spreken.

Op het punt van een hogere BTW
voor bestrijdingsmiddelen in de
landbouw en het landbouwforfait, zie
ik geen substantiële opbrengstmoge–
lijkheden. Een verhoging van de BTW
voor bestrijdingsmiddelen zou alleen
tot een budgettaire opbrengst
kunnen leiden als die verhoging niet
doorberekend wordt in het land–
bouwforfait. Dat forfait is echter een
technisch instrument in het kader van
het functioneren van de BTW-land–
bouwregeling en dient gelijke tred te
houden met de BTW-druk in de
landbouw. Dat ik op dit moment
geen grote bedragen in het verschiet
zie, betekent uiteraard niet dat ik niet
bereid zou zijn tot nader overleg over
mogelijkheden om financiering te
vinden voor bepaalde wensen die er
leven, zoals ook blijkt uit de historie
van de beursbelasting.

De heer Vermeend heeft mij
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gevraagd of in het recente wetge–
vingsoverzicht de in het vooruitzicht
gestelde wetgeving op het punt van
de rechtsbescherming bespoedigd
kan worden. Natuurlijk proberen wij
steeds al het mogelijke te doen. Het
is zeker niet zo, dat wij aan rechtsbe–
scherming een lagere prioriteit
toekennen dan aan opbrengstgeven–
de wetsvoorstellen.

Mijnheer de voorzitter! Voor het
tweede kwartaal van dit jaar is
voorzien in het toezenden aan de
ministerraad van het wetsvoorstel
naar aanleiding van de aanbevelingen
van de commissie-Van Vucht inzake
herzieningsprocedures in de
rechterlijke macht, ook fiscaal. Dit
wetsvoorstel heeft een zekere
vertraging ondergaan, omdat het in
overleg met justitie moet worden
afgestemd op de algemene wet
bestuursrecht. Het overleg bevindt
zich thans in een beslissende fase.
Daarnaast wordt de laatste hand
gelegd aan de memorie van ant–
woord inzake het wetsvoorstel-Si–
mons, waarvan zoals bekend ook een
verbetering van de rechtsbescher–
ming van de belastingplichtige deel
uitmaakt.

De heer Vermeend stelde ook een
vraag over de kostenwet. In het
kader van de voorbereiding van het
wetsvoorstel overdracht taken
onroerend-goedbelasting is de wens
van de gemeenten naar voren
gekomen om de tarieven van de
kostenwet voor invorderingshande–
lingen te herzien, want die zouden
niet kostendekkend zijn. Het schijnt
dat de gemeenten duurder zijn dan
het Rijk in hun werkzaamheden. Maar
goed, die wens van de gemeenten is
aanleiding geweest voor een
onderzoek dat nu loopt naar de
juistheid van alle tarieven in de
kostenwet. Afhankelijk van de
uitkomsten van dit onderzoek kan
een wetswijziging noodzakelijk zijn
om de tarïeven aan te passen.
Daartoe is ruimte gereserveerd in het
wetgevend program, zodat in het
tweede kwartaal van dit jaar een
wetsvoorstel zou kunnen worden
voorgelegd aan de ministerraad.

De heer Reitsma vindt het
wenselijk dat ik nu aangeef of beide
wetsvoorstellen over de brede
waardering, die bij de Kamer
voorliggen, gehandhaafd blijven. Ik
heb de Kamer al meegedeeld dat ik
mij nog beraad op beide wetsvoor–
stellen; gezien de complexe materie
hebben de minister en ik onze

oordeelsvorming nog niet kunnen
afsluiten.

Van verschillende kanten is
aandacht gevraagd voor de BTW–
problematiek van sociaal-culturele
instellingen. Ik heb begrepen dat dit
niet voor de eerste keer bij de
behandeling van dit begrotings–
hoofdstuk gebeurde. De heren
Vermeend, Ybema en Reitsma
hebben vragen gesteld inzake de
BTW-heffing in de welzijnssector.
Naar aanleiding daavan wijs ik op de
eerste plaats op een verslag van een
overleg, dat ik aan de Kamer
gestuurd heb. Ik heb over deze
kwestie overleg gevoerd met een
gemengde delegatie van VNG, IPO
en VOG. Er zijn hierbij twee onder–
werpen in het geding, namelijk het
uitzenden van personeel en de
verstrekking van subsidies. In het
verslag heb ik vermeld dat er een
onderzoek zal worden ingesteld —
daar zullen de betrokken instellingen
aan meewerken — naar de vraag in
hoeverre de feiten toch nog zouden
kunnen rechtvaardigen dat de
oorspronkelijk vrijstelling gehand–
haafd wordt voor bepaalde vormen
van uitlening van personeel. Het ligt
in mijn bedoeling, dit onderzoek
binnen vier maanden af te sluiten. Ik
zal de Kamer dan over de resultaten
informeren. Intussen heb ik de
inspecteurs gevraagd om terughou–
dend te zijn met het opleggen van
aanslagen.

Het andere punt, de eventuele
BTW-heffing over subsidies, staat
daar los van. Ook op die problema–
tiek zijn wij in dat overleg ingegaan
en men vindt de weerslag daarvan in
het verslag. Het gaat eigenlijk om
subsidies die zodanig geconstrueerd
zijn, dat zij het karakter krijgen van
een prijs die gevraagd wordt voor
een geleverde prestatie. Dan komt de
belastingwet in beeld en de wet moet
toegepast worden. Trouwens in
bepaalde situaties is belastingheffing
ook op grond van de regelgeving in
de Europese Gemeenschap onont–
koombaar en voor die specifieke
gevallen, waarvoor de wet eenvoudig
van toepassing is, zie ik geen
oplossing, althans geen oplossing in
die zin dat wij van BTW-heffing
zouden kunnen afzien.

In dit verband heeft de heer
Reitsma nog heel concreet gevraagd
naar de BTW-heffing ten aanzien van
alarmeringssystemen voor bejaarden.
De sociaal-culturele vrijstelling in de
BTW ziet mede op prestaties van
bejaardenoorden en andere instellin–

gen op het gebied van bejaarden–
zorg, die er in het bijzonder op
gericht zijn, de mogelijkheden voor
ouderen om zo lang mogelijk
zelfstandig te blijven wonen, te
bevorderen. Onder andere betreft dit
het verzorgen van aansluitingen op
alarmeringssystemen. Over de
verzorging van zulke aansluitingen
door dergelijke instellingen voor
bejaardenzorg wordt geen BTW
geheven. Uiteraard neemt dit niet
weg dat de voordruk wel in stand
blijft. Daar is niets aan te doen.

De heer Ybema (D66): Voorzitter! Ik
begrijp uit de woorden van de
staatssecretaris dat hij voor de
BTW-problematiek van de subsidies
geen oplossing ziet en dus blijft bij
het standpunt dat hij tot dusverre
heeft ingenomen.

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Nee, het is iets genuanceerder. Men
kan dat ook in het verslag terugvin–
den. In bepaalde situaties kan er,
denk ik, een oplossing gevonden
worden door de juridische structuur
van de subsidie aan te passen. Ik heb
die mogelijkheden ook aangegeven in
het overleg met de genoemde
organisaties. In andere gevallen zal
er geen mogelijkheid zijn om hieraan
te ontkomen.

De heer Ybema (D66): Maar de
praktijk zal zijn dat er voor het gros
van de instellingen die met deze
regelingen te maken krijgen, sprake
zal zijn van het betalen van BTW en
dus per saldo van een beperking van
het budget.

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Ik ben nog niet zo ver, dat ik
kwantitatieve uitspraken kan doen.

De heer Ybema (D66): Het betekent
in ieder geval dat de staatssecretaris
zich neerlegt bij de consequenties
voor de instellingen, want het is niet
de bedoeling geweest om de
instellingen op deze manier een
bezuiniging op te leggen. De
consequentie moet dan zijn dat er
een grootschalige vestzak-broekza–
koperatie plaatsvindt met de
betreffende departementen, de
provincies en de gemeenten.

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Voorzitter! Als de heer Ybema een
uitdrukking gebruikt als "mij erbij
neerleggen" en als hij een term
gebruikt als "grootscheepse

Tweede Kamer
Nationale Schuld/Financiën/
Staatsmuntbedrijf

31 januari 1990
TK34 34-1827



Van Amelsvoort

vestzak-broekzakoperaties" en
daarbij het oog heeft op belasting–
heffing krachtens de wet, dan wil ik
die woorden niet voor mijn rekening
nemen.

De heer Ybema (D66): De staatsse–
cretaris kan zijn ogen toch niet
sluiten voor de consequenties?

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Voorzitter! Wil de heer Ybema dat ik
de wet buiten werking stel?

De heer Ybema (D66): Ik wijs de
staatssecretaris op de beleidsmatige
consequenties.

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Die consequenties zijn verbonden
aan uitvoering van de wet.

De heer Ybema (D66): Vanuit het
departement van de staatssecretaris
gezien is dat geheel correct. Wij
hebben echter ook te maken met de
consequenties naar andere beleids–
departementen.

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Voorzitter! Ik kan zo niet discussië–
ren. Ik kan niet discussiëren met een
kamerlid dat tegen mij zegt: dat staat
wel in de wet, maar dat heeft allerlei
consequenties. Dat is toch bij elke
belastingwetgeving zo? Ik begrijp niet
wat hier voor vreemds aan is.

De heer Ybema (D66): Over deze
zaak is overleg geweest met het
departement van WVC. Ik neem aan
dat dit met name is gegaan over de
beleidsmatige consequenties van de
regeling.

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Er is overleg geweest tussen de
bewindslieden van WVC en die van
Financiën. Bedoelt u dat?

De heer Ybema (D66): Ja, dat
bedoel ik.

Staatssecretaris Van Amelsvoort
Ja, ik heb vijf minuten gesproken met
mevrouw d'Ancona.

De heer Ybema (D66): Deze hele
discussie is in de vaste Commissie
voor Welzijn en Cultuur met de
bewindsleiden uitgebreid aan de
orde geweest.

Staatssecretaris Van Amelsvoort
Daar zinspeelde ik al op.

De heer Ybema (D66): U doet het af
met: het is een overlegje van vijf
minuten geweest.

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Nee, mijnheer de voorzitter. Daar doe
ik het niet mee af. Dat is mijn
antwoord op de opmerking van de
heer Ybema. Ik verval in herhaling,
voorzitter. Ik kan er niets aan doen. Ik
heb overleg gevoerd met de betrok–
ken instellingen. Dat overleg heeft
enige uren geduurd. Ik heb daarvan
een verslag gestuurd aan de Kamer.
De heer Ybema stelt mij vragen die
hun antwoord vinden in dat verslag.
Ik heb die antwoorden hier opnieuw
trouw gegeven, maar op deze manier
kan het een hele tijd duren.

De voorzitter: Mijnheer Ybema, nu
geen interrupties meer. U heeft een
tweede termijn.

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Voorzitter! Dan kom ik, eveneens in
verband met de BTW, bij de vraag
van de heer Leerling of het op korte
termijn mogelijk is, een nultarief of
een vrijstelling in te voeren voor dag–
en nieuwsbladen en chiropractoren.
Welnu, de invoering van het nultarief
is op grond van de zesde BTW-richt–
lijn niet toegestaan. Alleen landen die
reeds een nultarief kennen, mogen
dit nog een tijdlang handhaven. In
het kader van de toekomstige
tariefharmonisatie is er naar de
mening van de meeste lidstaten en
naar de mening van Nederland geen
plaats voor een nultarief anders dan
als tijdelijke overgangsregel voor
lidstaten die zo'n tarief nu al hebben.
De invoering van een vrijstelling
behoort evenmin tot de vrijheid van
de lidstaten, aangezien een en ander
al geharmoniseerd is in Europees
verband.

De heer Vermeend heeft gevraagd
- ik heb hier al een enkel woord aan
gewijd — naar de toepassing van het
algemene tarief voor bestrijdingsmid–
delen en naar het niveau van het
landbouwforfait voor de jaren 1989
en 1990. De meest recente cijfers
over de voordruk in het forfaitair
belaste deel van de landbouwsector
betreffen de jaren tot en met 1988.
Op basis daarvan was er geen
aanleiding, het landbouwforfait aan
te passen.

Bij de bestrijdingsmiddelen gaat
het om een intermediair produkt. Dat
betekent dus dat de BTW op dat
produkt wordt verrekend, hetzij via
het aftrekrecht, hetzij via het

landbouwforfait, als de koper een
ondernemer is die onder de land–
bouwregeling valt. In materieel
opzicht Is het tarief op de bestrij–
dingsmiddelen dan ook alleen van
belang voor de hoogte van het
BTW-landbouwforfait en daarmee
voor de werking van de landbouwre–
geling.

Mevrouw Brouwer heeft gevraagd
of het uit milieu-overwegingen niet
wenselijk is om energieprodukten
onder het algemene tarief te
brengen. Dat is al lang gebeurd.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Voorzitter! Ik heb mijn stenogram
erop nagelezen. Het is een vergissing
van mijn kant. Wat ik bedoelde was
dat de Europese Commissie met
nieuwe voorstellen is gekomen en
dat naar aanleiding daarvan een
discussie plaatsvindt over de vraag,
in welk tarief energie gaat vallen.
Mijn vraag was — ik heb haar dus
niet goed geformuleerd en daarom
stel ik haar nu opnieuw — of de
Nederlandse regering bereid is om in
dit overleg de vraag te betrekken of
energie uit milieu-overwegingen in
het hoge tarief zou moeten vallen.

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Er zijn twee overwegingen. Er zijn
milieu-overwegingen en er zijn
sociale overwegingen. Op grond van
de sociale overwegingen hebben de
fracties van de CPN, de PPR en de
PSP tegen de onderbrenging van
energieprodukten onder het hoge
tarief gestemd.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Dat is lang geleden. De fractie van de
CPN is er een tijdje uit geweest.

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Dat is een jaar of tien geleden. Maar
ik weet het nog goed.

Uit milieu-overwegingen kan
ervoor worden gepleit, dit onder het
hoge tarief te brengen. De Neder–
landse regering heeft in de vergade–
ring van de raad van ministers gepleit
voor onderbrenging onder het hoge
tarief.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
wil nu geen discussie voeren over
koopkracht– en milieu-overwegingen.
Deze elementen spelen uiteraard een
rol. Ik wil hierbij wel het volgende
aan de orde stellen. Ik heb begrepen
dat op de energie die door het
vliegtuigverkeer wordt gebruikt
helemaal geen BTW of accijns wordt
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geheven. Het lijkt mij dat ik in dit
verband van accijns moet spreken.
Klopt dat? En zo ja, moet dit punt dan
niet worden betrokken in de discus–
sie over harmonisatie?

Staatssecretaris Van Amelsvoort
Mag ik de laatste vraag voor de
tweede termijn bewaren?

Voorzitter! Er zijn vragen gesteld -
ik herinner mij de vragen van de heer
Reitsma - over de bijzondere
verbruiksbelasting op personenau–
to's. Het hof van de Europese
Gemeenschap heeft, zoals bekend,
vorig jaar geoordeeld dat de
richtlijnen van de Gemeenschap geen
beletsel vormen voor het voortbe–
staan van de bijzondere verbruiksbe–
lasting. De huidige situatie is
daarmee gesanctioneerd uit commu–
nautair oogpunt. Nu moeten wij
inderdaad de vraag onder ogen zien
hoe een en ander moet gebeuren als
de interne markt tot stand is
gekomen. Hoe moet het dan met de
bijzondere verbruiksbelasting? Op het
ogenblik onderzoek ik of het
kentekenregister voor motorrijtuigen
daar een aanknopingspunt voor kan
bieden. Daarover zal nader commu–
nautair overleg moeten plaatsvinden.
Op basis daarvan kunnen wij ons
oordeel vormen.

Ik merk op dat ten aanzien van de
heffing van de BTW op motorrijtui–
gen in het intra-Europese verkeer
binnen de Europese Gemeenschap
wordt gedacht aan een aansluiting
op de kentekenregistratie met het
doel, de BTW te doen toekomen aan
het land waarin de koper van de auto
woont. Op dit punt is nadere studie
voorzien.

De heer Ybema heeft gevraagd of
er vooruitgang is geboekt op het vlak
van de samenwerking tussen de
belastingadministraties bij het
tegengaan van belastingontduiking.
Hij noemde in het bijzonder, en
terecht, Luxemburg. Luxemburg
neemt, spijtig genoeg, nog steeds
halstarrig een afzijdige positie in. De
minister en ik zijn beiden aanwezig
geweest bij de laatste bijeenkomst,
waar door alle andere landen druk is
uitgeoefend op Luxemburg. Ik
verzeker de heer Ybema dat de druk
in de komende tijd zal aanhouden om
in meer situatles te komen tot
opheffing van het bankgeheim.

De heer Vermeend heeft gespro–
ken over het multilateraal bijstands–
verdrag. De Nederlandse regering
heeft nog geen standpunt ingeno–
men, zegt hij, en dat is waar. Ik

beraad mij op het ogenblik over een
voorstel aan het kabinet. Ik denk dat
ik de Kamer nog dit voorjaar kan
inlichten.

De heer Reitsma heeft opnieuw
aandacht gevraagd voor de fiscale
problematiek rond de overdracht van
melkquota in de familiesfeer. Zijn
gedachten gaan ernaar uit, de motie
die eerder ter sprake is geweest niet
meer te beperken tot de agrarische
sector. Daarmee komt hij tegemoet
aan een van de belangrijkste
bezwaren die mijn ambtsvoorganger
in woord en geschrift tegen zijn
oorspronkelijke motie heeft aange–
voerd, namelijk dat de regeling waar
deze motie om vroeg, in strijd is met
het gelijkheidsbeginsel.

Maar de spanning die bestaat
tussen de motie en het huidig
wettelijk regime wordt niet weggeno–
men. Dat is voor mij een belangrijk
bezwaar. Kan zij de interpretatie zijn
van de bestaande wetsbepalingen?
Bij toepassing van artikel 17 brengt
het nu bestaande wettelijk regime
mee, dat hetgeen in geval van
gedeeltelijke overdracht niet wordt
overgedragen op zichzelf beschouwd
een onderneming blijft. Ik vraag mij
af of achterwege blijven van afreke–
ning bij de overdracht van de
onderneming in de situaties die de
heer Reitsma bedoelt, wel in te
passen is in het wettelijk regime. Ik
moet de tekst van de motie nog zien,
als zij wordt ingediend, maar ik
vermoed dat de heer Reitsma nu
denkt dat hij ook andere vergunnin–
gen in de motie moet opnemen. Wij
moeten ons echter afvragen of dat in
de praktijk wel uitvoerbaar is. Ik heb
oog voor de problematiek die hij in
deze motie aan de orde stelt. Ik erken
het grote maatschappelijk belang van
de situaties die hij beschrijft, maar
als de Kamer de motie aanvaardt in
de vorm waarin zij in de inbreng van
de heer Reitsma doorschemerde,
moet ik mij toch beraden op de
uitvoering daarvan.

De voorzitter: Over welke motie
heeft u het? Er is nog niets inge–
diend.

Staatssecretaris Van Amelsvoort
Over de motie die doorschemerde in
de inbreng van de heer Reitsma.

De voorzitter Het lijkt mij verstan–
dig, die eerst maar af te wachten.

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
De heer Vermeend heeft vragen

gesteld over de hoogte van de
VUT-reserveringen. Het is mij bekend
dat er belastingplichtigen zijn die
trachten een te hoge VUT-reserve op
de balans op te voeren. Bij dit
onderwerp gaat het al snel om grote
belangen, zoals de heer Vermeend
zei. Daardoor krijgt de VUT-reserve–
vorming al veel aandacht bij aanslag–
regeling en controle. Met de door
de heer Vermeend genoemde
resolutie kan de hoogte van de
VUT-reserve goed worden berekend.
Bij het vaststellen van de aanslag
kunnen correcties worden aange–
bracht. Terecht merkt de heer
Vermeend op dat er bij de fiscus
aandacht is voor deze problematiek
en dat er actie wordt ondernomen.
Eén van die acties is dat binnenkort,
waarschijnlijk half februari, aan de
belastingdienst een computerpro–
gramma ter beschikking gesteld zal
worden om de hoogte van de
VUT-reserve sneller en dus beter te
kunnen toetsen. Of er verdergaande
landelijke coördinatie moet worden
aangebracht, vraag ik mij af. Ik ben
daar geen voorstander van, omdat dit
onderwerp toch al veel aandacht
krijgt. Ik ben wel bereid om te bezien
of het mogelijk is om de Kamer
afzonderlijk te informeren over de
omvang van de aangebrachte
correcties op het terrein van de
VUT-reserves.

De heer Vermeend heeft de wens
uitgesproken voor een geactualiseerd
plan voor de aanpak van belasting–
fraude. Op dit moment vindt overleg
plaats over de vraag, op welke wijze
de diverse fraudetaakstellingen die in
het regeerakkoord staan, bereikt
kunnen worden. Zodra de minister–
raad daarover besluiten heeft
genomen, zal ik de Kamer informe–
ren.

De heer Reitsma heeft vragen
gesteld over onrechtmatig verkregen
bewijs. In het wetsontwerp tot
uitbreiding van adminstratieve
verplichtingen wordt voorgesteld
tijdens een controle-onderzoek het
betreden van gebouwen binnen
redelijke grenzen toe te staan Daar
hoort niet bij het openbreken van
archiefkasten, een voorbeeld dat de
heer Reitsma noemde. Informatie op
zodanige wijze verkregen, zal als
onrechtmatig verkregen niet ter
onderbouwing van een aanslag
kunnen dienen. Anders zal dit kunnen
liggen, indien de betrokken gegevens
ook op andere wijze zelfstandig
verkregen hadden kunnen worden.
Beginselen van behoorlijk bestuur,
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onderworpen aan rechterlijke
toetsing, zullen bij het handelen van
de belastingdienst als leidraad
dienen. In de jurisprudentie wordt
onder bepaalde voorwaarden,
namelijk dat rechten van verdachten
niet worden gefrustreerd, toegelaten
dat in een opsporingsonderzoek
gebruik wordt gemaakt van controle–
bevoegdheden (Hoge Raad, 26 april
1988, NJ 89/390). Zoals Wisselink in
zijn artikel aangeeft, is het ook in de
ogen van de Hoge Raad acceptabel,
dat strafrechtelijk niet geheel
rechtmatig verkregen bewijs in het
fiscale wordt toegelaten. In deze
context zullen ook op basis van
zelfstandig onderzoek verkregen
gegevens toelaatbaar zijn, ook als de
basis voor dat onderzoek bestond uit
onrechtmatig verkregen informatie.
De belastingdienst heeft al sinds jaar
en dag als beleid, dat de controle–
functie en de opsporingsfunctie
zoveel mogelijk gescheiden gehou–
den worden, dit ook opdat de
belastingplichtige zijn positie kent.
Indien er samenloop is van een
controle-onderzoek en een opspo–
ringsonderzoek ten aanzien van
eenzelfde feitencomplex, zal gezien
de rechten van een verdachte, de
belastingplichtige niet verplicht
kunnen worden op gestelde vragen
te antwoorden. De informatieplicht
krachtens artikel 47 Algemene wet
rijksbelastingen zal dan moeten
wijken voor het zwijgrecht van
verdachte krachtens artikel 29
Wetboek van Strafvordering. Wel zal
er desgevraagd inzage in boeken en
bescheiden verleend moeten worden.
Met betrekking tot zogenaamde
informatiedeals zijn aan de belasting–
dienst aanwijzingen gegeven dat ter
verkrijging van informatie niet kan
worden toegestaan, dat daarvoor
toezeggingen worden gedaan in de
heffings– of invorderingssfeer.

De heer Reitsma heeft ook nog
gesproken over melding van
fraudegevallen door accountants. In
de vergadering van de bijzondere
commissie ISMO van 30 maart 1987
heeft de heer Vreugdenhil de
minister van Justitie verzocht om met
de beroepsorganisaties in overleg te
treden om te bezien, of het mogelijk
zou zijn te komen tot een meldings–
plicht van fraude, die leden van die
organisaties bij hun normale
controlewerkzaamheden tegenko–
men. Die vraag is door de minister
van Justitie mede namens de
staatssecretaris van Financiën in
augustus 1987 voorgelegd aan het

Nederlands Instituut voor registerac–
countants, NIVRA. Het NIVRA heeft
kort daarop - in september —
meegedeeld, dat het bereid was het
aangesneden vraagstuk in studie te
nemen. In juli 1989 heeft het NIVRA
beide bewindslieden geïnformeerd
over de resultaten van de intern
verrichte studie. Het resultaat is nu
onderwerp van overleg tussen
NIVRA, Financiën en Justitie. De
uitkomst van dit overleg verwacht ik
binnen afzienbare tijd. Het kabinet zal
dan een standpunt bepalen. Ik zal dat
aan de Kamer meedelen.

De heer De Grave heeft zijn zorgen
geuit over controle op instellingen in
het para-commerciële circuit. Er
bereiken hem in toenemende mate
berichten, dat de belastingdienst niet
of nauwelijks controleert of zulke
instellingen de fiscale vrijstellings–
grenzen overschrijden. Daardoor zou
oneerlijke concurrentie ontstaan.

Op zijn vraag of de belastingdienst
aan dit onderwerp een lage controle–
prioriteit toekent, antwoord ik
ontkennend. Er wordt periodiek
gecontroleerd, zowel voor de loon–
en omzetbelasting als voor de
vennootschapsbelasting, of instellin–
gen zich nog binnen de vrijstellings–
grenzen bewegen. Daarnaast wordt
tussentijds controle ingesteld in
gevallen waarin er concrete aanwij–
zingen zijn dat er sprake is van
belastingplicht voor een van de
genoemde heffingen. Ik heb geen
cijfers over het aandeel van de fiscale
correcties in het para-commerciële
circuit in de totale correctie-op–
brengst. Bij de contacten van mijn
ambtenaren met overkoepelende
organisaties van horeca-onderne–
mers is overigens niet gebleken dat
er sprake zou zijn van een situatie als
door de heer De Grave bedoeld.

De heer De Grave (VVD): Ik krijg het
van die organisaties zelf te horen!

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Wij krijgen ook wat te horen!

De heer De Grave (VVD): Ik zal wel
om een brief vragen!

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Uitstekend!

De heer Reitsma heeft de term
"economisch randgebeuren"
gebruikt. Ik kan hem zeggen dat de
belastingdienst in ruime mate
aandacht schenkt aan de fiscale
problemen binnen dat economisch
randgebeuren, bij voorbeeld gege–

vens verzamelen over de desbetref–
fende branches, advertenties
natrekken, en dergelijke. Uiteraard
geven inspecteurs ook inlichtingen
aan de betrokkenen over de fiscale
aspecten van hun ondernemerschap.
Bovendien vindt er afstemming
plaats met andere overheidsinstan–
ties. Ik denk bij voorbeeld aan het
regionaal overleg met provincies in
het kader van het zgn. provinciale
wrakkenplan. In het algemeen kan ik
zeggen dat er ten opzichte van de
groepen in het economisch randge–
beuren geen ander heffings– en
invorderingsbeleid wordt gevoerd
dan ten opzichte van de overige
belastingplichtigen.

De heer Reitsma heeft ook vragen
gesteld over de belastingheffing bij
het Centraal laboratorium van de
bloedtransfusiedienst van het
Nederlandse Rode Kruis. De Hoge
Raad heeft op 15 november 1989
arrest gewezen in bovengenoemde
kwestie en heeft uitgemaakt dat het
CLB belastingplichtig is voor de
vennootschapsbelasting en dat er
geen fictieve aftrekpost kan zijn uit
hoofde van de gratis verkregen
grondstof bloed. De Hoge Raad heeft
de zaak verwezen naar het hof Den
Haag, omdat het hof in eerste
instantie onvoldoende duidelijk had
gemaakt hoe de splitsing tussen
belaste en onbelaste activiteiten
moet worden gemaakt. Het staat vast
dat de Hoge Raad voor de factor
bloed geen fictieve kostenpost
toestaat. Ik merk op dat de fiscus
natuurlijk pas aan heffing toekomt
over de winst als er winst wordt
gemaakt. Op dit moment is er
overleg met het ministerie van WVC,
mede gezien de in de Eerste Kamer
aan de staatssecretaris van WVC
gestelde vragen over de belasting–
heffing bij het CLB. Ik moet overi–
gens zeggen dat de situatie waarover
wij hier spreken zich in het algemeen
voordoet bij alle winstmakende
stichtingen die met vrijwilligers
werken.

De heer Ybema heeft gevraagd
naar de gevolgen voor de belasting–
dienst van het arrest van de Hoge
Raad van 1 7 november 1989. Welke
concrete consequenties uit dat arrest
moeten worden getrokken, is nog
niet duidelijk. Een van belang zijnd
aspect daarbij is dat het onderhavige
arrest gewezen is in verband met een
AROB-procedure. In deze uitspraak
sluit de Hoge Raad niet uit dat
ingevolge artikel 99, lid 3, van de
Wet op de Raad van State, de
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mogelijkheid bestaat dat de afdeling
rechtspraak een vergoeding toekent,
onverminderd het recht van belang–
hebbende om schadevergoeding te
vragen op grond van andere wettelij–
ke bepalingen. Het fiscale admini–
stratieve recht bevat een soortgelijke
bepaling niet, zodat in ieder geval op
dit punt al een verschil valt te
constateren met de onderhavige
kwestie. Mede gelet op deze
aspecten kan ik nog niet aangeven
wat de door de Hoge Raad uitgezette
lijn voor gevolgen zal hebben in het
fiscale recht. Wij zullen onze positie
nader moeten bepalen aan de hand
van de toekomstige ontwikkelingen.

De heer Ybema heeft ook ge–
vraagd naar het hardere beleid bij de
invordering, dat naar zijn mening
zichtbaar zou zijn. De aanscherping
van de vervolging door middel van
een dwangbevel — daar gaat het in
het bijzonder om — is een aanbeve–
ling geweest in het Heroverwegings–
rapport invordering, dat in juni 1986
aan de Tweede Kamer is gezonden,
voorzien van een regeringsstandpunt.
Het toenmalige kabinet heeft die
aanbeveling overgenomen, die
voorzag in een strenger vervolgings–
regime bij aanslagen die in meer dan
één termijn voldaan kunnen worden
en in een strenger regime door
uitbreiding van de tussentijdse
vervolgingen. Besloten werd, die
aanbeveling in twee fasen uit te
voeren. Per 1 januari 1987 werd het
vervolgingsregime aangescherpt
door middel van de toezending van
de aanmaning. Per 1 januari 1990 is
het regime aangescherpt met
betrekking tot de uitvaardiging van
dwangbevelen. Die twee zaken
houden in, dat er een aanmaning
wordt verzonden na iedere termijn
waarover achterstand bestaat en dat
er een dwangbevel wordt uitgereikt
als na de aanmaning niet dan wel
onvoldoende betaald wordt.

De heer Schutte heeft gevraagd
naar de centrale inning van de
premies voor de werknemersverzeke–
ringen. Allereerst wil ik vaststellen,
dat de primaire verantwoordelijkheid
voor deze kwestie bij de bewindslie–
den van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid ligt. Over de eventuele
wijziging in het premieheffingssys–
teem kan ik meedelen dat, mede naar
aanleiding van de nadere notitie van
het kabinet over de nota-Grapper–
haus, binnenkort een interdeparte–
mentale commissie aan het werk zal
gaan onder voorzitterschap van
Sociale Zaken, die zich primair zal

richten op een nadere analyse van de
mogelijkheden voor introductie van
premieheffing voor werknemersver–
zekeringen, conform de systematiek
die bestaat bij de heffing van premies
volksverzekeringen en loonbelasting.
Nog dit jaar zal de commissie een
eerste rapport uitbrengen.

Ik eindig mijn betoog, voorzitter,
met een explosief onderwerp. Naar
aanleiding van de vragen van de heer
Reitsma kan ik meedelen, dat het
beleid van Financiën met betrekking
tot de "bijdrageregeling kosten
ruimen explosieven" passief is,
omdat de afweging op lokaal niveau
gemaakt wordt. Het gebeurt maar
heel zelden dat een gemeente afziet
van een opsporingsactie in verband
met het dreigende renteverlies. Voor
zover bekend, zijn daardoor nooit
gevaarlijke situaties ontstaan. In de
laatste drie jaar is gemiddeld 15,9
mln. per jaar uitgekeerd. Mede
hierdoor is de rentelast op een
redelijk niveau gebracht. Zelfs al zou
het budget structureel op dit niveau
van 15,9 mln. gebracht worden, dan
nog kunnen de explosieve oprui–
mingsdiensten niet meer werk aan.
De capaciteit wordt volledig benut.
Het duurt gemiddeld vier tot zes jaar,
voordat een ruimer — zo heten die
mensen - ingewerkt is. De capaci–
teit kan dus niet op simpele wijze
vergroot worden. De toezegging om
bij de begrotingsuitvoering te bezien
of er nog ruimte nodig en aanwezig
is om het budget te verhogen, blijft
uiteraard geldig In 1989 is in dit
kader 11 mln. extra uitgetrokken,
waarmee alle op dat moment
ingediende declaraties van de
gemeenten uitbetaald konden
worden.

De algemene beraadslaging wordt
geschorst.

De voorzitter: De tweede termijn zal
morgen om kwart over tien aanvan–
gen.

Sluiting 23.09 uur.

Tweede Kamer
Nationale Schuld/Financiën/
Staatsmuntbedrijf
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