
12de vergadering 

Voorzitter: De Rijk 
Tegenwoordig zijn 72 leden, te weten: 

De Rijk, J. H. B. van der Meer, Vermeer, 
Von Meijenfeldt, Hofman, Franssen, 
Feij, Kaland, Vogt, Uijterwaal-Cox, 
Van der Jagt, Van Graafeiland, 
Burkens, Schinck, Zoon, Tiesinga-Aut-
sema, Hoekstra, Oskamp, Ginjaar, 
Heijne Makkreel, Kiers, Leyten-de 
Wijkerslooth de Weerdesteyn, Van 
Kuilenburg-Lodder, Umkers, Glastra 
van Loon, Christiaanse, M. A. van der 
Meer, Maassen, Hendriks, De Gaay 
Fortman, Van der Ploeg, De Jong, Van 
Dalen, Abma, Bischoff van Heems-
kerck, Vonhoff-Luijendijk, Heijmans, 
Schuurman, Buijsert, Kuiper, Stam, 
Ermen, Van der Werf-Terpstra, 
Geertsema, Wagemakers, Bukman, 
De Vries, Van Veldhuizen, Van 
Leeuwen, Van Boven, Grol-Overling, 
Coenemans, Kruisinga, Groensmit-van 
der Kallen, Postma, Verbeek, Van 
Bemmelen, Eijsink, Van der Werff, 
Nuis, Barendregt, Schouten, Luteijn, 
Veder-Smit, Van Mierlo, Vis, Van de 
Zandschulp, Zoutendijk, Pleumeekers, 
Zijlstra, Simons en Baarveld-Schla-
man, 

en de heren Rietkerk, minister van 
Binnenlandse Zaken, Deetman, 
minister van Onderwijs en Weten-
schappen, Winsemius, minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde-
ning en Milieubeheer, De Koning, 
minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, Van Amelsvoort, 
staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken, mevrouw Korte-van Hemel, 
staatssecretaris van Justitie, de heren 
Van Leijenhorst, staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen, 
Koning, staatssecretaris van Financiën, 
De Graaf, staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, en 
mevrouw Kappeyne van de Coppello, 
staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 

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

Tummers, wegens ambtsbezigheden, 
alleen voor vandaag; 
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Steenkamp, wegens ziekte, 

Van Tets, wegens deelneming aan 
een commissievergadering van de 
Raad van Europa, beiden voor 
vandaag en morgen. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: Ik deel voorts aan de 
Kamer mede, dat ik bericht van 
verhindering tot bijwoning van de 
vergadering heb ontvangen van de 
ministers van Buitenlandse Zaken, 
van Financiën, van Verkeer en 
Waterstaat en voor Ontwikkelingssa-
menwerking, alsmede van de staats-
secretaris van Defensie de heer 
Hoekzema en van de staatssecretaris 
van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur. 

Tevens heb ik bericht van verhindering 
ontvangen van de gevolmachtigde 
minister van de Nederlandse Antillen. 

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

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Wijziging Heffingwet 
Industrielawaai 1984 (18713). 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mede, dat de vaste commissie voor 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
omtrent dit wetsvoorstel een blanco 
eindverslag heeft vastgesteld. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de wets-
voorstellen 16538 en 18 781 gezamen-
lijk te behandelen. 

Daartoe wordt besloten. 

Ingekomen stukken 
Industrielawaai 
Gemeenschappelijke regelingen 

Dinsdag 18 december 1984 

Aanvang 10.00 uur 

Aan de orde is de behandeling van de 
wetsvoorstellen: 
- Nieuwe bepalingen met betrekking 
tot gemeenschappelijke regelingen 
(Wet gemeenschappelijke regelingen) 
(16538); 
- Wijziging van de nieuwe Wet 
gemeenschappelijke regelingen 
(18781). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Vermeer (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Tijdens de studiedag die 
onlangs is gehouden over de nieuwe 
Wet gemeenschappelijke regelingen, 
nu trouwens nog wetsvoorstel, 
constateerde een van de sprekers dat 
deze wet voldoende mogelijkheden 
zal geven voor een slagvaardig beleid. 
Hij voegde er echter aan toe, dat het 
beslist geen panacee zal zijn voor alle 
bestuurlijke kwalen die zich in allerlei 
gebieden in ons land voordoen. 
Terecht werd opgemerkt dat dit 
wetsvoorstel, eenmaal wet geworden, 
een zware wissel trekt op de gemeen-
telijke verantwoordelijkheden. 
Daarmee zijn wij het eens. 

Ik voeg eraan toe, dat de gemeenten 
ook de plicht hebben om de mogelijk-
heden die dit wetsvoorstel biedt 
optimaal in te vullen, immers, allerlei 
andere oplossingen die in de achter 
ons liggende jaren aan de orde zijn 
geweest om de regionale problematiek 
tot een oplossing te brengen, zijn 
door de gemeenten verworpen en 
daardoor enigszins uit het beeld 
verdwenen, aanvankelijk, zoals wij 
weten, de gewesten en later de kleine 
'doe-provincies'. 

Wij hebben 32 jaar geleefd met de 
bestaande Wet gemeenschappelijke 
regelingen en ik denk dat ook, los van 
alle problematiek die er overigens is 
geweest in verband met de reorgani-
satie van het binnenlands bestuur, de 
wet aan een opknapbeurt toe was. Het 
is een renovatie geworden. De nieuwe 
elementen die in deze wet zitten, 
namelijk de strakkere bestuurlijke en 
financiële banden tussen de samen-
werkingsverbanden en de deelnemers 
- dit zullen meestal gemeenten zijn, 
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maar het kunnen ook provincies en 
waterschappen zijn - de grotere 
openbaarheid, de bundeling van 
regelingen, de mogelijkheden om te 
integreren en de herziene procedure 
voor provinciegrensoverschrijdende 
samenwerkingen, zijn evenzovele 
verbeteringen ten opzichte van de 
bestaande wet. 

Wat ons betreft, had daaraan de 
mogelijkheid van directe verkiezing 
van het algemeen bestuur mogen 
worden toegevoegd. Wij delen de 
vrees van de minister daarvoor niet. Ik 
laat dit punt verder rusten. 

Ik begeef mij niet in een speculatieve 
beschouwing over de vraag, of onder 
de werking van deze nieuwe regeling 
aan de bezwaren, die aan de oude 
regeling kleefden, voldoende tege-
moet zal worden gekomen. Die 
bezwaren zijn overbekend. Ik noem 
hier het te geringe democratische 
karakter van de gemeenschappelijke 
regeling en vooral ook de fragmentatie 
van het bestuur waardoor een 
deugdelijke prioriteitstelling wordt 
belemmerd. Die bezwaren zijn zeer 
reëel en ik denk dat wij na verloop 
van tijd met elkaar zullen moeten 
nagaan, of deze nieuwe wet voldoende 
aan deze bezwaren tegemoet komt. Ik 
verwacht en hoop dat dit zal gebeuren. 

De minister heeft pleidooien, 
gehouden om in samenwerkingsgebie-
den twee niveaus, regionaal en 
subregionaal, aan te brengen, van de 
hand gewezen. Wij zijn het daarmee 
eens. Toegeven aan een dergelijke 
opvatting leidt immers weer heel 
gemakkelijk tot het afglijden naar de 
situatie, die wij op het ogenblik 
kennen en waarin deze nieuwe 
wetgeving nu juist verbetering tracht 
te brengen. Het moet voor ons gevoel 
blijven bij de in de wet gecreëerde 
mogelijkheid dat uitzonderingen 
kunnen worden toegestaan maar ook 
inderdaad als typische uitzonderings-
gevallen, meer niet. 

Er is in dit verband een goede reden 
aan te voeren, die in de stukken 
nauwelijks uit de verf is gekomen. Ik 
doel op het feit dat in de discussies 
over de schaalgrootte van voorzienin-
gen vaak de suggestie wordt gewekt 
alsof deze schaal een objectief gegeven 
zou zijn. Welnu, Voorzitter, niets is 
minder waar. Het zou te ver gaan om 
het tegendeel te beweren, maar alleszins 
verdedigbaar is toch de opvatting dat 
er meestal een ruime marge is bij 
voorzieningen, waarbinnen men wat 
dit betreft kan kiezen. 

Natuurlijk kent elke voorziening in 
theorie een optimale omvang, waarbij 

de kosten per prestatie het geringst 
zijn, echter, daarmee is niet alles 
gezegd. Om te beginnen is er niet één 
optimum voor een voorziening. Er zijn 
tal van optima; een en ander hangt af 
van het eisenpakket dat wordt 
geformuleerd. Naarmate het aantal te 
stellen eisen groter is, zal de omvang 
van het gebied groter moeten zijn. Dit 
is een zeer logische gedachtengang. 
Waar nu precies het optimum zich 
bevindt, óók als men uitgaat van een 
gegeven eisenpakket, is in het 
algemeen niet te zeggen. 

Stel, dat men een streekmuziek-
school in een gemeenschappelijke 
regeling wil onderbrengen - dit 
gebeurt heel vaak - dan kan men aan 
een dergelijke voorziening meer of 
minder vérgaande eisen stellen, bij 
voorbeeld met betrekking tot het 
aantal instrumenten, waarin les wordt 
gegeven, de mate van de decentralisatie 
bij het lesgeven, de eisen die men 
stelt aan ensemblespel enz. Bij elke 
combinatie van eisen die men stelt, 
behoort dan in theorie een bepaald 
optimum, echter, als men een en 
ander laat onderzoeken, blijkt helemaal 
niet dat er een duidelijke optimale 
omvang uitkomt. Er blijkt meestal een 
vrij ruime keuze te zijn wat betreft het 
gebied. Dat geldt voor al deze voorzie-
ningen. 

Of je nu een brandweerregio neemt, 
of een werkvoorzieningschap, wat je 
ook aan mogelijkheden neemt voor 
gemeenschappelijke regelingen, 
steeds opnieuw blijkt dat je daar een 
belangrijke mate van keuze in hebt, 
zonder dat je nu precies kunt zeggen: 
daar ligt nu de optimale omvang van 
een dergelijke voorziening. 

Dit is nog sterker het geval als wij 
inderdaad gaan integreren. Als je bij 
voorbeeld zo'n streekmuziekschool 
integreert met een creativiteitscen-
trum, hetgeen in sommige gevallen 
heel goed mogelijk is, dan krijgt die 
optimale omvang er weer een 
dimensie bij en wordt in sommige 
gevallen zelfs nog moeilijker te 
bepalen. Met andere woorden, het is 
zeer goed verdedigbaar om bij de 
keuze van samenwerkingsgebieden 
uit te gaan van een zo goed mogelijk 
gemiddeld gebied. Dat zal zeker 
betekenen dat dit voor de ene gemeen-
schappelijke regeling wat aan de 
krappe kant is en in het andere geval 
wat aan de ruime kant, maar dat is 
niet zo erg, want je krijgt dan toch een 
soort van compensatie in dat geheel. 
Daarenboven heb je het grote voordeel 
- hetgeen in de stukken wel steeds 
naar voren komt - van de duidelijkheid 
en van het feit datje veel gemakkelijker 
kunt integreren. 

In de memorie van toelichting, 
maar ook elders, wordt ervoor gepleit 
om de overdracht van taken van 
gemeenten naar provincies zoveel 
mogelijk te beperken. Bij de regionale 
problematiek, zo lezen wij in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag, 
gaat het om in wezen gemeentelijke 
taken. Voor de duidelijkheid van de 
bestuurlijke verhoudingen is het zeker 
gewenst om het uitvoerende werk 
- dat wil zeggen het werk dat direct 
op de burger gericht is - zoveel 
mogelijk tot gemeentelijke verant-
woordelijkheid te laten, zodat de 
provincie zich kan beperken tot de 
intermediaire bestuurlijke taken. 

Ik zou er wel op willen wijzen dat 
uitzonderingen op die regel mogelijk 
moeten blijven. Er bestaat nu de 
neiging, de verantwoordelijkheid voor 
sommige grootschalige voorzieningen 
op rijksniveau te leggen met voorbij-
gaan van de provincie. Ik denk dat dit 
niet altijd een toe te juichen ontwikke-
ling is. Anders gezegd, ook als men 
meent dat de provincies in het 
algemeen geen doe-provincies 
moeten zijn, moet men aan de andere 
kant niet schromen om in bepaalde 
gevallen toch uitvoerende taken bij de 
provincie te leggen en die niet over de 
provincie heen onmiddellijk naar de 
rijksoverheid te trekken als het om 
grootschalige voorzieningen gaat. 

Het omgekeerde is echter ook waar. 
Allerlei het uitvoerende werk onder-
steunende taken, met name op 
sociaal-cultureel terrein, worden al 
een tijd lang terecht als een verant-
woordelijkheid van de provincies 
aangemerkt, maar provincies mogen 
aan de andere kant weer niet schromen 
om dit soort ondersteunende taken te 
delegeren naar gemeenten of naar 
samenwerkende gemeenten als het 
draagvlak maar voldoende stevig is, 
vooral ook, omdat dit soort werk - ik 
denk dan aan werk van consulenten, 
scholingswerk voor medewerkers, 
specialistische bijstand, documentatie, 
e.d. - heel vaak ligt in het verlengde 
van het uitvoerende, dus direct op de 
burgerij gerichte werk, en dus soms 
het best in symbiose daarmee kan 
worden uitgevoerd. Met andere 
woorden, een bepaalde taakverdeling 
als uitgangspunt, waarmee ik het 
volstrekt eens ben, ook als maatstaf, 
moet er weer niet toe leiden dat er 
geen enkele ruimte zou zijn voor 
afwijkingen daarvan. 

In de memorie van antwoord aan 
deze Kamer spreekt de minister tot 
ons genoegen zijn voorkeur uit voor 
de publiekrechtelijke vorm van taken 
die als openbare taken moeten 
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worden gezien. Openbaarheid van 
bestuur en democratische controle 
komen dan het best tot hun recht. Vol-
ledigheidshalve wil ik erop wijzen dat 
in de na-oorlogse jaren de privaatrech-
telijke vorm, met name de NV-vorm, 
nogal eens is gekozen, omdat gemeen-
ten en overigens ook provincies, zich 
wilden onttrekken aan de controle op 
kapitaalmarktmiddelen die er toen, op 
grond van een toen bestaande wet, 
was. 

Verschillenden van ons zullen zich 
nog herinneren dat er distributie van 
kapitaalmarktmiddelen was, waar 
men onderuit kon komen door te 
kiezen voor een privaatrechtelijke 
vorm. In diedagen wasdat begrijpelijk, 
maar het was natuurlijk een echt op 
de gelegenheid toegespitste reden. 
Merkwaardigerwijs zijn dit daarna 
altijd NV's gebleven, ook toen die 
reden wegviel. Uit bestuurlijk oogpunt 
blijf ik van mening dat wij hiermee 
voorzichtig moeten zijn, want het 
komt de helderheid in bestuurlijke 
verhoudingen vaak niet ten goede. 

Je krijgt de merkwaardige figuur 
dat directies van NV's verantwoordelijk 
zijn tegenover raden van commissaris-
sen, die op hun beurt weer geheel of 
gedeeltelijk bestaan uit raads- of 
statenleden. De wethouder of gedepu-
teerde is als eerst-verantwoordelijke 
op zijn beurt voor het werk van zo'n 
regeling verantwoording schuldig aan 
het vertegenwoordigend orgaan. 

Vervolgens zie je dat het vertegen-
woordigend orgaan commissies kent 
"financiële en economische bij 
voorbeeld - waaraan de bestuurder, 
te zamen met de directie, ook nog 
eens alle mogelijke inlichtingen moet 
geven ter voorbereiding van de 
behandeling in de openbare colleges. 
Daardoor ontstaat een dubbele 
verantwoordelijkheid die de bestuurlij-
ke verhoudingen vaak niet erg ten 
goede komt. Vandaar dat ik nog eens 
wil benadrukken - dit is ook door de 
minister in de stukken geschreven -
dat de privaatrechtelijke vorm, die 
zeker ook voordelen kent, niet al te 
gemakkelijk voor publieke taken moet 
worden toegepast. 

Ten slotte wil ik - en daarvoor moet 
ik mij eigenlijk excuseren - nog 
enkele detailvragen stellen. Ik moet ze 
nu wel stellen, omdat wij anders een 
nader voorlopig verslag hadden 
moeten uitbrengen, hetgeen niet 
wenselijk was, omdat dit wetsvoorstel 
voor 1 januari moet worden afgewerkt. 

Bij nader inzien is het mij niet 
geheel duidelijk wat de verhouding is 
tussen artikel 1, lid 3 en artikel 9, lid 1. 

De laatste bepaling suggereert dat bij 
wijziging of opheffing van de regering, 
dan wel bij uittreding van leden, 
unanimiteit geen absolute eis is, 
terwijl de eerstgenoemde bepaling dit 
zou kunnen inhouden. Ik druk mij 
voorzichtig uit. Wie die twee bepalin-
gen met elkaar vergelijkt, merkt dat 
het niet 100% duidelijk is. Het is goed 
dat die duidelijkheid er komt. 

Ook is het niet geheel duidelijk wat 
de relatie is tussen artikel 5, lid 4 en 
artikel 36, lid 3. In beide bepalingen 
gaat het over gemeenschappelijke 
regelingen die, wat de omvang van 
het gebied betreft, afwijken van de 
samenwerkingsgebieden in het 
algemeen. Ze wijken dus af van het 
gebied dat door provinciale staten is 
vastgesteld. Is het verschil tussen 
beide artikelen wellicht gelegen in het 
feit dat het in het eerste geval gaat 
om bestaande regelingen en in het 
tweede om nieuwe? Ik denk dat dit zo 
is, maar helemaal zeker ben ik er niet 
van. 

In artikel 13, lid 1 staat, dat leden 
van het algemeen bestuur door de 
raden uit hun midden worden aange-
wezen. Daaraan is niet toegevoegd: 
met inachtneming van het daaromtrent 
in de regeling bepaalde. Deze toevoe-
ging staat wel bij benoeming van 
leden van het dagelijks bestuur. Moet 
uit het ontbreken van deze toevoeging 
in artikel 13, lid 1 worden afgeleid dat 
nadere regelingen met betrekking tot 
de keuze van leden van het algemeen 
bestuur niet mogelijk zijn? 

Vervolgens wijs ik nog op het feit 
dat in artikel 36 een termijnstelling 
ontbreekt. In de Gemeentewet is die 
er wel. Als gedeputeerde staten 
bepaalde gemeentelijke besluiten niet 
binnen een termijn van drie maanden 
hebben goedgekeurd, mogen zij de 
termijn nog één keer met twee 
maanden verlengen. Als die termijn is 
afgelopen en er is nog geen besluit 
genomen, wordt verondersteld dat de 
regeling is goedgekeurd. Welnu, ik 
meen dat in het derde lid van artikel 
36 een dergelijke bepaling ontbreekt. 
Dat leek ons toch wel wat vreemd. Het 
zou goed zijn als er een termijnstelling 
komt met een soortgelijke bepaling 
ter zake als in de Gemeentewet, dat 
bij ontbreken van goedkeuring na het 
verstrijken van de termijn het besluit 
wordt geacht te zijn goedgekeurd. 

Op vragen van de leden Franssen 
en Lauxtermann van de Tweede 
Kamer heeft de Staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken op 7 september 
geantwoord dat hij voor 1984 de 
garantie geeft van f 1 per inwoner 
voor de continuïteit van de gemeente-

lijke samenwerking. In dat antwoord 
staat echter ook: wij beraden ons nog 
op de vraag, of verdere financiële 
voorzieningen nodig zijn. De vragen-
stellers zouden hierover zo spoedig 
mogelijk worden ingelicht. Voorzover 
ik weet, is dat nog niet gebeurd. 
Misschien is het nu een goede 
gelegenheid voor de staatssecretaris 
om hierop in zijn antwoord in te gaan. 

Overigens blijven wij van mening 
dat de halvering van de bijdrage op 
basis van de rijksbijdrageregeling in 
combinatie met de middelen die 
beschikbaar komen voor de samen-
werkingsgebieden-nieuwe-stijl een 
slechte uitwerking heeft op bestaande 
samenwerkingsgebieden die als het 
ware automatisch, zij het via de 
nodige besluiten, in nieuwe samen-
werkingsgebieden overgaan. Wij 
vrezen dat die financieel gedupeerd 
kunnen worden. Vandaar dat het 
antwoord op de zoeven aangehaalde 
vraag erg belangrijk is. 

Kunnen de middelen die via de 
provincies naar de samenwerkingsre-
gelingen gaan ook door de provincies 
worden gebruikt om hun eigen 
apparaatskosten te betalen? Ik hoop 
dat dit niet mogelijk is en dat die 
gelden integraal doorgesluisd worden 
naar die samenwerkingsgebieden. 
Anders komen zij er financieel 
namelijk nog weer slechter van af. 

Mede namens de fractie van D'66 
leg ik het volgende voor. Op het 
ogenblik zijn er in een aantal samen-
werkingsgebiedenfulltime voorzitters. 
Zij maken geen deel uit van enig 
gemeentebestuur, maar zijn wel 
specifiek voor die functie benoemd. 
Volgens de nieuwe regeling is dat niet 
meer mogelijk. Die lieden zullen dus 
moeten verdwijnen. Kunnen deze 
mensen wat de wachtgelden betreft 
ook worden beschouwd als ambtenaar 
in de zin van de samenwerkingsrege-
ling, zodat er in dit opzicht voor deze 
mensen geen problemen bestaan; 
beter gezegd, dat die kosten niet voor 
rekening komen van de gemeenten 
zelve? 

De minister en de staatssecretaris 
waren blijkens de stukken nogal 
tevreden over de medewerking die er 
tot dusver van de zijde van de provin-
cies is met betrekking tot de voorbe-
reiding van de onderhavige wet. Mag 
ik de wat pikante vraag stellen, of zij 
ook tevreden zijn met de medewerking 
van het provinciale bestuur van 
Groningen? Ik heb gezien dat daar 
verklaard is dat men eigenlijk vindt 
dat de provincie het enige orgaan is 
voor integraal bestuur en dat dit 
criterium belangrijk zou worden bij de 
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beoordeling van gemeenschappelijke 
regelingen. Welnu, dat is dan nogal 
wat! 

Verder zal men nogal erg kritisch 
gaan staan tegenover kleinere 
samenwerkingsgebieden. Ik weet niet 
wat daarmee precies is bedoeld. Ik 
vraag toch wel met enige klem of de 
minister hiermee bekend is en wat 
zijn opvatting daarover is. 

D 
De heer Van der Jagt (GPV): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil allereerst de 
minister mijn dank betuigen voor de 
uitvoerige antwoorden, die hij in de 
memorie van antwoord heeft gegeven. 
Dankzij deze grondige schriftelijke 
voorbereiding kan ik mijn bijdrage 
aan dit debat kort houden, wat u 
deugd zal doen. 

In het voorlopige verslag had ik een 
enkele vraag gesteld over de begrippen 
bundeling en integratie. Evenmin als 
bij de minister bestaat er bij de 
GPV-fractie twijfel over de bruikbaar-
heid en toepassingsmogelijkheden 
van de instrumenten bundeling en 
integratie. Onze vraag had evenwel 
tot doel te vernemen welk eindmodel 
de minister voor ogen staat, gegeven 
het feit dat uitzonderingen op grond 
van aard en schaal mogelijk zijn. 

Men kan ook in den lande waarne-
men dat voor een groot aantal 
regelingen een beroep op deze 
uitzonderingen zal worden gedaan. Is 
het instrument van bundeling doeltref-
fend, als pakweg 30% of 40% van de 
regelingen voor bundeling in aanmer-
king komt? Kan de minister aangeven 
wat zijn streefniveau is? 

In de schriftelijke voorbereiding zijn 
uitvoerig aan de orde geweest de 
extra kosten die de uitvoering van dit 
wetsontwerp met zich brengt. De 
beschouwing over de kosten bevatte 
elementen, die ook reeds in het 
overleg in de Tweede Kamer aan de 
orde zijn geweest. De minister 
verwacht uiteindelijk geen extra 
kosten. Hij verwacht eerder een 
lastenverlichting dan een lastenver-
zwaring. Wat vindt de minister van de 
volgende redenering? 

Bestaande gemeenschappelijke 
regelingen zijn niet uit de lucht komen 
vallen. Zij zijn aangegaan tussen 
samenwerkingspartners op grond van 
beoogd gezamenlijk voordeel. 
Bundeling kan in bepaalde gevallen 
weliswaar de doorzichtigheid enzo-
voort van het openbaar bestuur 
dienen, maar tegelijkertijd tot een 
samenwerkingsrelatie leiden die, 
hadden de gemeenten de vrije keus 

gehad op grond van het marktmecha-
nisme, niet tot stand was gekomen. 
Nu dit marktmechanisme buiten 
werking wordt gesteld, kunnen de 
kosten voor de gemeenten hoger zijn 
dan wanneer zij de vrije keus zouden 
hebben. Kan de minister het ermee 
eens zijn, dat dit bezwaar kan optre-
den? 

Veel belangrijker is nog dat de 
minister een theoretische benadering 
geeft van de toekomstige intergemeen-
telijke samenwerking, alsof het alleen 
maar zou gaan om het hergroeperen 
van gemeenschappelijke regelingen. 
Weliswaar verplicht de wet niet tot 
meer, maar in de praktijk kan de 
verantwoordelijkheid voor het 
verlengd lokaal bestuur, die door de 
minister bij de samenwerkende 
gemeenten wordt gelegd, alleen 
worden uitgevoerd als er tussen de 
gemeenten intensief overleg en 
beleidscoördinatie plaatsvindt. En dat 
leidt tot extra kosten, die momenteel 
voor een deel via de rijksbijdragerege-
ling Pregewesten worden bestreden. 

Het is te betreuren dat zelfs geen 
indicatie van de werkelijke kosten is 
gegeven en dat de gemeenten de 
indruk wordt opgedrongen, dat zij 
zelfs die f 1 per inwoner niet nodig 
hebben. Bundeling en integratie 
leiden immers volgens de bewinds-
man eerder tot lastenverlichting dan 
tot lastenverzwaring. Graag heb ik dat 
de minister ingaat op dit aspect. 

Het antwoord van de minister over 
de verdeling via het Provinciefonds 
bevredigt niet. Kan hij aanvoelen dat 
deze methodiek onnodige risico's 
oplevert door een sturing waaraan 
gemeenten, die primair met uitvoering 
van de wet zijn belast, geen behoefte 
hebben en waarvan zij zelfs belemme-
ring kunnen ondervinden? 

Het ontwerp verdient het zeker wet 
te worden. Het is evenwel te betreuren 
dat de te verwachten effecten zowel 
op de reële mogelijkheden voor 
bundeling en integratie als op de 
kosten niet door onderzoeksgegevens 
zijn ondersteund. De wet is een stap 
voorwaarts, weliswaar niet in het 
duister, maar enigszins schemerig is 
het wel. 

D 
De heer Kaland (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Thans ligt voor ons het 
restant van de grootse en vele 
plannen voor de reorganisatie van het 
binnenlandse bestuur. Ik noem het zo 
in tegenstelling tot de eerste spreker, 
die het een renovatie van een bestaan-
de wet vindt; althans zo drukte hij zich 
uit. Ik meen dat het meer is en dat 

fundamentele wetgeving aan de orde 
is, waarop ik in het vervolg in ga en 
die is overgebleven van de reorgani-
satie van het binnenlandse bestuur. 

Kennelijk is dit niet eenvoudig, 
want wij wisten niet zeker hoe wij het 
moesten aanpakken. Soms lijkt het 
erop dat wi j buitenlands bestuur beter 
kunnen beoordelen. De gewesten, 
eens het ideaal om de intergemeente-
lijke en een deel van de bovengemeen-
telijke taken aan te pakken en op te 
lossen - ik kom op dit onderscheid 
terug — zijn niet van de grond gekomen. 
Waar een aanzet bestond of bestaat, 
zijn zij verdwenen of gaan zij verdwij-
nen. 

In dit verband maak ik graag een 
opmerking over datgene wat de heer 
Vermeer ook heeft genoemd 'de 
eventuele afvloeiing van voorzitters'. 
Een college van gedeputeerde staten 
heeft ons benaderd om hiernaar eens 
te vragen. Ik wil hierover een opmer-
king maken, maar aan een vraag heb 
ik geen behoefte. Ik meen dat een 
afvloeiingsregeling in de bestaande, 
oude gemeenschappelijke regeling 
had moeten worden opgenomen. Als 
dit niet is gebeurd, is er uiteraard 
geen afvloeiingsregeling. Dat de 
onderhavige wetgeving hiervoor 
regels moet treffen, zie ik niet zitten. Ik 
heb de wet hierop nog eens doorge-
nomen. Dit is mijn opvatting erover. 
Wellicht is het toch dienstig dat de 
minister hierop ingaat. 

Ook een groter aantal provincies 
met een beter op de regionale 
problemen afgestemd pakket van 
taken en bevoegdheden, ook wel de 
doe-provincies of de mini-provincies 
genoemd, komt er niet. De aftellende 
reeks van het aantal provincies die wij 
in de loop van de jaren zowel van 
bewindslieden als van wetenschap-
pers hebben vernomen, lijkt te 
eindigen en eindigt wat mij betreft 
met het vanouds bekende aantal. 

Alleen op gemeentelijk niveau is er 
nog wat beweging, maar deze is erg 
traditioneel gericht. Hier en daar is er 
een grenscorrectie en worden kleine 
gemeenten opgeheven, omdat de 
bestuurskracht ontbreekt en dus: weg 
ermee. 

Dat de bestuurskracht in de grote 
steden eveneens vaak onzichtbaar is, 
althans om hun problemen op te 
lossen, komt nauwelijks aan de orde. 
Of toch? Ja, soms lijkt het erop dat 
ook daar het traditionele instrument 
wordt gehanteerd: meer geld. Het is 
verleidelijk om naar RSV te verwijzen, 
maar dat doe ik niet. Ik vraag echter 
wel van de ministervan Binnenlandse 
Zaken - voor de tweede maal, in dit 
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huis - , zijn bijzondeie aandacht te 
schenken aan de problematiek van de 
grote stad, die zeker niet in de eerste 
plaats met geld kan of moet worden 
opgelost. 

Ook de beide voorstellen van wet, 
die wij nu behandelen, lossen deze 
problematiek niet op. Daarmee ben ik 
dan gekomen aan onze eigenlijke 
taak: het beoordelen van deze 
wetgeving. Ik betreur het dat wij, te 
midden van zoveel haastwerk in deze 
dagen, ons wat beperkingen moeten 
opleggen in de ti jd. Vanuit mijn 
benadering gaat het immers om een 
vrij fundamentele wetgeving, die de 
organisatie van het binnenlands 
bestuur diep zal raken en dat, naar 
mijn stellige verwachting, in een 
richting die de wetgever mogelijk 
niet eens bedoelt. Vandaar dat het 
zinnig kan zijn om hierover wat langer 
en diepgaand met elkaar te discussië-
ren. Om den wille van de tijd zou het 
hier althans zoveel mogelijk moeten 
geschieden. Misschien is mijn vraag, of 
dit niet beter had kunnen worden 
geprogrammeerd, en of wij het niet 
begin januari hadden kunnen doen, 
met uitzicht op terugwerkende kracht, 
voor deze zaak niet zo belangrijk. 
Niettemin zou ik het op prijs stellen, als 
de minister er wat over wilde zeggen. 

Ik kom daarmee tevens op de hele 
behandeling van het wetsontwerp. 
Niet alleen is het wat ongelukkig 
verlopen met de planning, maar dit 
geldt ook voor het hele administratieve 
proces. Dit roept irritatie op bij mijn 
fractie, maar - zo denk ik - niet 
minder bij de minister. Op 89 plaatsen 
moest het voorstel van wet dat de 
Tweede Kamer was gepasseerd, 
wordem gerectificeerd. Daarna kwam 
er nog een nota van wijziging óp de 
wijzigingen. Is dit nu niet beschamend 
voor de desbetreffende afdeling van 
wetgeving? 

Ik wil daar niet direct de minister 
persoonlijk op aanspreken, maar het 
is toch een zaak die niet macj voorko-
men. Mijn vraag aan de minister is, 
wat hij daar nu mee doet, als op deze 
slordige en weinig gemotiveerde 
wijze wetgeving wordt behandeld. 
Wetgeving kan niet zorgvuldig 
genoeg zijn en kan niet goed genoeg 
zijnl 

Nu weet ik wel dat er ook iets op 
het stuk van amendementen aan de 
overzijde is gebeurd. De minister 
haalt dit terecht aan. Maar dan heb ik 
toch nog de volgende vraag. Deze 
geldt niet alleen voor dit wetsontwerp, 
want het gaat om meer wetsontwer-
pen. Kan de betrokken ambtenaar de 

amendering - in de tijd die er ligt 
tussen het indienen van de amende-
menten en de stemming - niet 
zorgvuldig toetsen aan de bedoelingen 
van het amendement (hij mag daar 
uiteraard niet aankomen), aan de 
redactie en aan de zorgvuldigheid van 
de inpassing? Ik vraag hiervoor, 
namens mijn fractie, de grootste 
aandacht van de minister. 

Ik vraag mij eigenlijk af of het thans 
in mijn bezit zijnde exemplaar van het 
wetsvoorstel inzake de wijziging van 
de nieuwe wet, wel goed is. Naar mijn 
mening is er geen nieuwe wet en is er 
alleen een voorstel van wet: er kan 
dan helemaal geen wijziging worden 
aangebracht. Als men het laatste 
voorstel tot wetgeving, de novelle, 
bekijkt, dan ziet men naast de handte-
kening van de Voorzitter van de 
Tweede Kamer - die dit voorstel op 
13 december aan deze Kamer door-
stuurde-het volgende staan: wijziging 
van de nieuwe Wet gemeenschappe-
lijke regelingen. Ik denk dat dit onjuist 
is en dat het moet zijn: wijziging van 
het wetsvoorstel Wet gemeenschappe-
lijke regelingen. 

Ik ga nu over tot de concrete inhoud 
van de wetsvoorstellen. 

Als ik het in mijn eigen woorden zeg, 
dan wil men met deze wet orde 
scheppen in de chaos van, in de orde 
van grootte, 1250 regelingen die op 
grond van de oude wetgeving tot stand 
zijn gekomen. Dat is een goede zaak. 

Dan gaan wij verder. Er komen 
samenwerkingsgebieden. Provinciale 
staten stellen die vast. De heer 
Vermeer heeft terecht reeds de 
waarschuwende vinger opgestoken. Ik 
denk dat de taak die in deze wetgeving 
aan provinciale staten is toegekend 
ook door het hoger gezag kritisch in 
het oog gehouden zal moeten worden, 
opdat in beginsel in die taak de stem 
van de gemeenten volledig tot 
uitdrukking komt. Machtshonger is 
ook provincies niet vreemd. 

Binnen een samenwerkingsgebied 
doet zich een aantal gemeentelijke 
taken voor. Die taken zouden niet 
zelfstandig door de gemeenten 
kunnen worden uitgevoerd. De 
bedoeling is tot één regeling te komen 
voor al die niet door een gemeente 
zelf te behartigen taken. Die taken kan 
men als volgt onderscheiden. Er zijn 
taken waarvoor de gemeente zelf 
eigenlijk te klein is of die voor haar te 
zwaar zijn en die men daarom 
intergemeentelijk gaat uitoefenen. Die 
taken zijn echter uitsluitend van 
invloed binnen het gemeentelijk 
territoir. Zij behoren ook tot dat 
gemeentelijk territoir. 

Voorts zijn er de bovengemeentelijke 
taken. Die worden namelijk ook door 
de gemeenten verricht, hoewel die 
vaak worden ingepast in grotere 
plannen. Ik denk daarbij bij voorbeeld 
aan de ruimtelijke ordening en de 
invulling daarbij. In dezen kunnen de 
relaties met de buurgemeenten van 
belang zijn. 

Er valt hierbij echter ook een ander 
onderscheid te maken. Een reinigings-
dienst functioneert als ophaaldienst. 
Dat is een puur gemeentelijke taak. Er 
doet zich geen enkel belang voor een 
andere gemeente voor. Men krijgt 
echter vervolgens te maken met de 
verwerking. Dat is dan verbranding of 
opslag. Daarbij gaat dan wel degelijk 
dat bovengemeentelijke belang een 
rol spelen, zowel in het kader van de 
ruimtelijke ordening als in het kader 
van de milieuwetgeving. Toch zullen 
beide taken in die ene regeling dienen 
te worden ondergebracht. Ik neem 
althans aan dat dat de bedoeling van 
de wetgever is. 

Collega Vermeer heeft op dit punt 
andere meningen te berde gebracht. 
Naar ik heb begrepen moet binnen 
één gebied zoveel mogelijk in de ene 
regeling ondergebracht worden. Ik 
denk toch dat in dezen de nodige 
soepelheid betracht moet worden. Ik 
betwijfel echt of de aard van het te 
behartigen belang en de schaal 
waarop dat belang werkt in principe, 
qua wetgeving, veel afwijkingen 
toestaan. Ik zou dat betreuren, want 
niet alle activiteiten zijn gelijksoortig 
zonder dat je specifiek over dat 
belang mag praten. 

Ik verwijs in dit verband naar de 
gemeenschappelijke regeling voor het 
muziekonderwijs. Daarbij kan heel 
gemakkelijk met decentrale posten in 
een vrij groot gebied één regeling 
worden getroffen. Tegenover dit 
voorbeeld wil ik het voorbeeld van de 
sociale werkplaatsen stellen. Bij een 
sociale werkplaats wordt het al veel 
moeilijker, deze in één gebied onder 
te brengen. Ik denk in dit verband aan 
het transport en de afstanden die de 
betrokkenen eventueel moeten 
afleggen. Een en ander zal kostenver-
hogend werken. 

Het is best mogelijk dat men in het 
ene geval inderdaad binnen één 
regio, binnen één samenwerkingsge-
bied, één regeling treft, maar dat men 
in het andere geval twee regelingen 
zal moeten treffen. Ik zou dat op zich 
zelf helemaal geen ramp vinden. Ik 
hoop dat de minister bij het verder 
entameren van het beleid hiermee 
rekening zal houden. Ik weet overigens 
dat hij het niet helemaal uitvoert en 
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dat een belangrijke taak voor de 
provincies is weggelegd. 

Ik hoop dat getracht zal worden om 
de nodige speelruimte aan te brengen 
opdat de bedoeling van de wet tot 
haar recht komt en wij niet binnen dat 
formele kader alles in het ene jasje 
proppen, wel of niet passend. Het 
gevaar dreigt dat wij uiteindelijk 
terechtkomen bij een apart orgaan; de 
vierde bestuurslaag. Ik verzoek de 
minister hierop nader in te gaan. 

Welke criteria ook voor dit soort 
taken mogen gelden, één criterium is 
duidelijk. Een taak, die is opgenomen 
in een privaatrechtelijke regeling, valt 
niet onder de wet. Dit staat immers in 
de memorie van antwoord. Ik begrijp 
dit. Mijns inziens gaat het echter om 
de bundeling van taken, of een taak in 
het verleden nu privaatrechtelijk 
georganiseerd is of niet. De heer 
Vermeer wees erop, dat men een en 
ander in het verleden om heel 
uiteenlopende redenen op die manier 
deed. 

Ik noem bij voorbeeld de openbare 
drinkwatervoorziening die soms, doch 
niet altijd, in een NV-vorm is gegoten 
en de afvalwaterproblematiek die 
zelden privaatrechtelijk maar meestal 
publiekrechtelijk geregeld is. Als het 
taken betreft, die intergemeentelijk, 
respectievelijk bovengemeentelijk van 
aard zijn, maar die door het gezamen-
lijk aanpakken vallen onder deze 
regeling, dan zie ik niet in waarom 
hetgeen wordt gedaan in privaatrech-
telijke vorm niet in deze regeling op te 
nemen is. Ik acht dit belangrijk en 
verzoek de minister hierop nader in te 
gaan. Het kan toch niet de bedoeling 
zijn dat de vorm boven de inhoud 
uitgaat. 

De minister gaf voorts duidelijk aan 
dat hij niet op privaatrechtelijke 
regelingen gebrand is. De publiekrech-
telijke regelingen hebben zijn voor-
keur, behalve in bepaalde situaties. 
Hierbij speelt de maatschappelijke 
ontwikkeling een rol, zoals de verhou-
ding tussen overheid en particulieren. 
Ik kom hierop nog terug. 

De minister stelt in navolging van 
zijn voorgangers, dat privaatrechtelijke 
samenwerking niet is uitgesloten. Hij 
verwijst daarbij naar de artikelen van 
de Gemeente- en de Provinciewet. In 
de memorie van antwoord staat, dat 
in deze artikelen ook de criteria zijn 
vastgelegd. Artikel 93, lid 2 van de 
Provinciewet, is ons niet onbekend. 
Over de hierin vastgelegde criteria 
wordt gezegd: indien deze vorm van 
behartiging van de openbaar bestuur 

daarvoor bijzonder aangewezen moet 
worden. Ik noem dit geen criterium. 

Hoewel de hierover gestelde vraag 
niet zo simpel te beantwoorden was, 
vind ik het antwoord toch beneden de 
maat. Er moeten toch andere criteria 
kunnen worden gegeven? De minister 
vindt dat een en ander van geval tot 
geval moet worden opgelost, hierbij 
dient de maatschappelijke opvatting 
betrokken te worden. Een en ander 
loopt eigenlijk vooruit op een komende 
wetgeving. 

De heer Vermeer bracht terecht zijn 
visie op de privaatrechtelijke en 
publiekrechtelijke regelingen naar 
voren. Het is immers vreemd dat men 
hierover verantwoording moet 
afleggen binnen de organen van de 
vennootschap, de aandeelhouders, en 
de provincie. Dat wil men nu in de 
komende wetgeving op het gebied 
van de energie niet alleen toestaan, 
maar verplichten. Ik vraag de bijzon-
dere aandacht van de minister van 
Binnenlandse Zaken voor deze 
wetgeving. 

Persoonlijk heb ik geen enkel 
bezwaar tegen de privaatrechtelijke 
vorm. In het kader van dit beleid en in 
het kader van hetgeen in de organieke 
wetten, zowel de Gemeente- als de 
Provinciewet wordt omschreven, zet 
ik grote vraagtekens bij het volgende. 
Wordt door deze wet naast de ruimte 
die geboden wordt, ook niet de 
verplichting opgelegd om deze 
speciale rechtsvorm in dat geval te 
kiezen? 

Als ik het goed zie, kunnen binnen 
het samenwerkingsgebied activiteiten 
toch nog in verschillende vormen 
plaatsvinden. Als eerste noem ik de 
privaatrechtsvorm. Er kunnen te 
kleine activiteiten zijn, bij voorbeeld in 
het kader van een industrieschap of 
een havenschap. Er zijn ook te grote 
activiteiten, bij voorbeeld inzake 
nationale regelingen op het gebied 
van automatisering. Er komen nog 
een lichte en een zware regeling. Ik 
neem aan dat de minister in het 
beleid en de bedoelingen van de wet 
het oog heeft op de zware regeling in 
algemene zin. Dat zal de eerste 
prioriteit zijn; alle andere zaken 
komen erna. 

Wat is de mening van de minister? 
Persoonlijk heb ik geen bezwaar tegen 
deze variatie. Ik ben er niet ongelukkig 
mee. Ik deel namelijk niet de opvatting 
van de minister dat de behartiging 
van zeer uiteenlopende belangen heel 
gemakkelijk in één organisatie kan 
worden ondergebracht. De minister 
zou in het bedrijfsleven eens moeten 
nagaan hoeveel ondernemingen 

- ook organisaties - in de fout gingen 
toen zij begonnen met diversificatie. 

De beperking van activiteiten 
binnen één organisatie is erg waarde-
vol. De relatieve deskundigheid neemt 
toe en de affiniteit met het gebeuren 
is aanzienlijk groter. Ik hoop dan ook 
dat een grote mate van vrijheid 
overblijft binnen het samenwerkings-
gebied om bepaalde taken via 
verschillende regelingen te behartigen. 
Ik ben namelijk niet helemaal gerust 
op de komende ontwikkelingen. 

Ik heb nog een tweede motief om 
voorstander te zijn van deze variatie. 
Als het gebiedsdeel is aangewezen en 
er geldt één zware regeling, is er naar 
mijn mening sprake van een soort 
gewest. De minister zegt dat in een 
gewest taken worden overgedragen, 
terwijl in het wetsvoorstel taken 
worden behartigd. Dat is juist: 
verlengd lokaal bestuur. Ik noem als 
voorbeeld het gebiedsdeel Walcheren, 
waar twee relatief grote gemeenten 
zijn, maar ook een aantal kleinere. Als 
een aantal taken in één regeling 
worden gevoegd, maken de twee 
steden de dienst uit. De kleine 
gemeenten hebben niets meer in te 
brengen. Als alles eenmaal in één 
regeling zit, ontstaat een gewestbe-
stuurdat zwaarder is en de betreffende 
gemeenten zal overvleugelen naarma-
te de tijd voortschrijdt. 

Welke beïnvloedingsmechanismen 
staan de kleinere gemeenten ten 
dienste om de behartiging van hun 
taak te dienen? Het collectief beslist 
hoe de taak wordt verricht. Het 
financiële argument van de minister is 
zeer betrekkelijk. Het uitvoeren van 
een bepaalde taak kost geld. Dat geld 
moet worden opgebracht. Over de 
intensiteit beslist de meerderheid en 
iedere taak is qua intensiteit natuurlijk 
rekbaar. Ook de mate van behartiging 
is rekbaar. 

Ik zie het nog niet gebeuren dat een 
gemeente die een bepaalde taak 
soberder of beperkter zou willen 
uitvoeren, kan uittreden. De minister 
zegt dat men vrijwill ig een samenwer-
kingsverband aangaat. Ik kan de 
minister verzekeren dat provinciale 
staten met graagte gebruik zullen 
maken van artikel 99, dat een hoger 
orgaan mogelijkheden geeft om zaken 
op te leggen. 

Voorzitter: Feij 

D 
De heer Kaland (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Waar blijft dan de vrijheid 
van gemeenten? Ik wil mij uiteraard 
niet beperken tot Walcheren. Heeft de 
minister echter ook kennis genomen 
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van het artikel van drs. De Cloe, 
burgemeester van Hellevoetsluis, in 
De Nederlandse Gemeenten van 30 
november? Ik citeer: 'In een agglome-
ratie met een groot aantal bovenste-
delijke problemen en een partner die 
een dominante machtspositie bezit, 
zal de aanpak van de regionale 
problemen in intergemeentelijke 
samenwerking onvermijdelijk leiden 
tot een door niemand gewenste 
vierde bestuurslaag'. Dat speelt zich 
niet alleen daar af; Groningen is 
genoemd, Rotterdam is niet de enige. 
Het speelt ook een rol in Leeuwarden, 
Zwolle en Breda, om maar enkele 
gemeenten te noemen. Zoeterwoude 
schrijft ook onze Kamer daarover. 
Daarin komt ook heel duidelijk de zorg 
naar voren over de vierde bestuurslaag 
en over het verplichte karakter van de 
toetreding. 

Samen taken behartigen lijkt aardig 
en in veel gevallen moet het ook. Men 
is echter beducht voor het insluipen 
van de totstandkoming van de vierde 
bestuurslaag. Het vervult in ieder 
geval mijn fractie met enige zorg. 
Misschien wil de minister er toch nog 
eens op ingaan, hoe hij de toekomstige 
ontwikkeling van de gemeenschappe-
lijke regelingen ziet vanuit zijn 
praktische bestuurlijke benadering. 
Dit punt staat bij mij namelijk helemaal 
los van de tekstuele behandeling van 
de wet. 

Daarover heb ik slechts een paar 
korte opmerkingen, allereerst over de 
geheimhoudingsplicht. Zowel de 
leden van het dagelijks bestuur als de 
leden van het algemeen bestuur 
kunnen terecht ter verantwoording 
worden geroepen en zijn verplicht om 
inlichtingen te verstrekken. Nu kennen 
wij twee soorten van inlichtingen. In 
de eerste plaats vanuit het dagelijks 
bestuur naar het algemeen bestuur. 
Als dat zaken betreft die van groot 
belang zijn en binnen de Wet open-
baarheid van bestuur aan geheimhou-
ding kunnen worden onderworpen, 
dan kan het dagelijks bestuur het 
algemeen bestuur geheimhouding 
opleggen. Dat is exact dezelfde 
regeling als bij de Gemeentewet. 

Bij de gemeente stopt het echter 
dan, maar dat is niet het geval in de 
onderhavige wetgeving. Een lid van 
het algemeen bestuur kan namelijk ter 
verantwoording worden geroepen 
door zijn achterban, namelijk de raad 
van de gemeente waaruit hij of zij 
afgevaardigd is. Wat zegt de wet dan? 
Daaraan moet dat lid dan ook gevolg 
geven, ook als het onder geheimhou-
ding staat. Het moet dan die geheinv 

houding overdragen en opleggen aan 
de desbetreffende raad waaruit het lid 
afkomstig is. Dat is de geheimhoudings-
plicht in het kwadraat. 

Misschien dat dit niet anders 
geregeld kan worden of misschien 
heb ik het verkeerd gezien; dat hoor ik 
wel van de minister. Als ik het echter 
goed zie, dan moeten wij weten dat 
dit niet kan werken. Als zelfs een 
ministerraad niet onder geheimhou-
ding kan werken, wat moet je dan van 
10 of 20 gemeenten met vele raadsle-
den verwachten? Ik heb altijd wat 
moeite met wetsartikelen die in de 
praktijk niet hanteerbaar c.q. niet 
uitvoerbaar zijn. 

Mijn fractie is met de minister van 
oordeel dat, als je rechtstreekse 
verkiezingen invoert, je echt de 
vierde bestuurslaag introduceert. Na 
al het voorgaande zal het de Kamer 
niet verbazen als ik zeg dat wij 
daarvoor niet zo warm lopen. Ik voeg 
daaraan toe, dat democratie echt niet 
alleen daar aanwezig is waar recht-
streekse verkiezingen worden gehou-
den. Ook indirecte verkiezingen 
kunnen zeer wel democratisch zijn en 
kunnen het overheidsbestel daardoor 
democratisch doen functioneren. 

Ondanks mijn uitgesproken zorg en 
hier en daar een kritische toon, zal 
mijn fractie dit wetsvoorstel steunen. 
Dat hadden wij ook toegezegd. Wij 
hebben er geen aarzeling over. Als ik 
wil verwoorden wat in mijn fractie 
omtrent dit wetsvoorstel leeft, wil ik 
stellen dat mijn fractie het wetsvoorstel 
graag het voordeel van de twijfel 
geeft. Wij denken echter dat het 
ergens anders zal uitkomen dan 
waarvoor het was opgezet. Misschien 
komt het dan zelfs op een goede 
plaats uit. Deze kans zit er ook nog in. 

Het zou misschien nuttig kunnen 
zijn om na verloop van vijf jaar - een 
periode die staat voor de overgang en 
de inbreng in de regelingen - eens te 
bekijken hoe het werkt. Misschien is 
het niet goed, dat het departement dit 
zelf evalueert, maar dat het een of 
andere instantie, waarbij ik denk aan 
een universiteit of een instituut voor 
bestuurskunde, opdraagt een onder-
zoek in te stellen om te bezien of de 
doelstellingen die in de wetgeving zijn 
neergelegd, vanaf het dan tot stand 
gekomen huis, dat over ongeveer vijf 
jaar zal zijn gebouwd, de mogelijkhe-
den hebben de intergemeentelijke 
samenwerking en versterking van het 
verlengd lokale bestuur van de grond 
te doen komen. Men kan dan misschien 
ook zien, of iets anders van de grond 
komt. Wij zouden zo'n onderzoek zeer 
op prijs stellen. 

D 
De heer Geertsema (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Na de zeer uitvoerige 
behandeling van dit wetsvoorstel aan 
de overzijde van het Binnenhof, wil ik 
nog slechts op enkele principiële 
punten ingaan en voorts een paar 
praktische vragen aan de bewindslieden 
stellen. 

Wat de principiële punten betreft, 
zal het de bewindslieden duidelijk zijn, 
dat ik dit deel van mijn betoog 
uitsluitend uitspreek namens hetzelfde 
aantal leden van de fractie van de 
VVD, dat ook in het voorlopig verslag 
aan het woord was. Deze leden zijn er 
de minister en de staatssecretaris 
erkentelijk voor, dat zij in de memorie 
van antwoord een aantal bezwaren 
hunnerzijds hebben willen formuleren 
tegen de vierde bestuurslaag. Aange-
zien deze leden het oordeel van de 
bewindslieden delen, dat momenteel 
voor dat model het benodigde 
politieke en maatschappelijke draag-
vlak ontbreekt, al is het zeker niet 
zoals de burgemeester van Hellevoet-
sluis zegt, dat er helemaal niemand 
voor de vierde bestuurslaag is, al was 
het maar omdat deze leden er wel 
voor zijn, willen zij de kostbare tijd 
van deze Kamer niet gebruiken om de 
bezwaren van de bewindslieden te 
ontzenuwen. Daarvoor zijn andere 
kanalen beschikbaar. 

Wel willen zij - wat dit betreft kom 
ik op hetzelfde vlak als de heer 
Vermeer zoeven - hun hernieuwde 
twijfel uitspreken over het democrati-
sche karakter van gemeenschappelijke 
regelingen, ook wanneer deze zullen 
zijn gebaseerd op de nu in behandeling 
zijnde wet. 

Zij baseren hun stelling over het 
minder democratische gehalte niet, 
zoals de minister ten dele suggereert 
in de memorie van antwoord, op het 
ontbreken van openbaarheid, want 
deze is in voldoende mate aanwezig. 

Wèl hebben zij hun bedenkingen 
met betrekking tot de mate, waarin 
wat zich in de bestuursorganen van 
de gemeenschappelijke regeling 
afspeelt, beïnvloedbaar is. Weliswaar 
kunnen gemeentebesturen de leden, 
die door hen in het algemeen bestuur 
of in het gemeenschappelijk orgaan 
zijn benoemd, ter verantwoording 
roepen maar dat laatste is niet het 
geval met de andere leden van die 
organen. Die kunnen door de raden 
slechts om inlichtingen worden 
gevraagd maar niet ter verantwoor-
ding worden geroepen. De bedoelde 
leden houden daarom vol dat niet van 
een werkelijk democratische controle 
gesproken kan worden, zoals wèl het 
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Geertsema 

geval zou zijn als alle taken en 
bevoegdheden in handen zouden zijn 
van gewesten met een direct gekozen 
gewestraad. 

Hetargument van de bewindslieden, 
dat ook de Eerste Kamer indirect 
wordt gekozen, vermag ons niet te 
overtuigen omdat die Kamer in 
tegenstelling tot de lichamen, waarom 
het in deze wet gaat, geen bevoegdheid 
tot regeling en bestuur heeft. 

De fractie van de VVD behoudt 
voorts haar twijfels ten aanzien van 
de vraag, of het mogelijk zal blijken, 
dat het overgrote gedeelte van de 
gemeenschappelijk te behartigen 
belangen in één en hetzelfde samen-
werkingsgebied worden onderge-
bracht. Wij vrezen - wij hopen van 
ganser harte dat de praktijk zal 
uitwijzen dat wij ongelijk hebben - d a t 
de minister in zijn uiteenzetting in de 
memorie van antwoord bepaald te 
optimistisch is. Ik wil hier volstaan 
met het geven van één voorbeeld. 

De minister noemt terecht de 
brandweerzorg als een taak, die in 
velerlei opzicht hetzelfde werkterrein 
en draagvlak vraagt als een aantal 
andere door hem genoemde taken. 

Een door hem daarbij niet gesigna-
leerd probleem is dat een meldpost 
voor de regionale brandweer voor de 
regio vrijwel onbetaalbaar wordt als 
deze niet kan worden samengevoegd 
met de centrale meldpost voor het 
ambulancevervoer omdat in dat geval 
ook de ziekenfondsen een penningske 
offeren voor het in stand houden en 
exploiteren van die post. De gedachten 
van het ministerie van WVC over het 
vereiste draagvlak van die zogenaam-
de CPA's gaan in een totaal andere 
richting dan die over het draagvlak 
voor de brandweerregio's. Dit draag-
vlak moet, volgens het ministerie van 
WVC, vele malen groter zijn dan dat 
voor de brandweerregio's. 

Daar ziet u zo'n voorbeeld waaruit 
blijkt, dat in de praktijk dit soort 
problemen een belangrijke rol zullen 
spelen. Dat zal ten gevolge hebben 
dat er waarschijnlijk méér uitzonderin-
gen komen dan waar de bewindslieden 
nu mee rekenen. Ik hoop, nogmaals, 
dat wij ongelijk zullen hebben en dat 
de bewindslieden gelijk hebben maar 
zelfs als dit niet het geval zou zijn dan 
nog zal er in het nu zeer onoverzichte-
lijke woud van gemeenschappelijke 
regelingen gebundeld en geïntegreerd 
worden en dat is een zeer goede zaak. 
Daarom geven wij onze onvoorwaar-
delijke steun aan dit ontwerp van wet; 
die steun hebben wi j al in het voorlopig 
verslag toegezegd. 

Ik wil nog enkele concrete vragen 
stellen. De eerste betreft de kwestie 
dat het in art. 14, lid 2 mogelijk wordt 
gemaakt dat in het dagelijks bestuur 
leden worden benoemd van buiten de 
kring van bestuurders van de deelne-
mende gemeenten. Uit dit lid, alsmede 
uit lid 9 van art. 13, volgt dat een 
zodanig lid nooit voorzitter van het 
openbaar lichaam kan worden. Mag 
nu a contrario worden geconstateerd 
dat dit lid wél tot plaatsvervangend 
voorzitter mag worden benoemd? 

Ter onderstreping van het belang 
van de volgende zaak, wil ook ik nog 
aanhalen de kwestie van de full-time 
voorzitters. Evenals de heer Kaland 
ben ook ik door het desbetreffende 
provinciale bestuur benaderd. Zonder 
mij nu te verdiepen in beschouwingen 
zou ik het wel prettig vinden om het 
antwoord van de bewindslieden te 
vernemen op de vraag voor wiens 
kosten het wachtgeld voor deze 
gewezen full-time bestuurders zal 
komen. 

Ik wil ook nog de kwestie van de 
financiën aan de orde stellen. Ook de 
heer Vermeer heeft dat vanmorgen 
gedaan. Het lijkt mij inderdaad erg 
belangrijk om nu precies te weten wat 
de bewindslieden, met name de 
staatssecretaris, gaan doen met de 
unaniem aanvaarde motie-Franssen 
c.s. over de financiering van de 
bestaande samenwerkingsverbanden. 
Bij die verbanden, maar ook in de 
VNG, bestaat ernstige ongerustheid 
dat, enerzijds door het tempo van de 
afbouw van de bijdrageregeling voor 
de gewesten en anderzijds door het 
trage tempo van de opbouw van de 
bijdrage voor het regiobeleid, de 
continuïteit van de bestaande verban-
den in gevaar komt. 

Ik wil er ook aan herinneren dat de 
staatssecretaris in antwoord op een 
desbetreffende vraag in het voorlopig 
verslag antwoordt dat hij voor 1985 
alsnog de continuïteit van de gemeen-
telijke samenwerking in het kader van 
de pregewesten heeft kunnen waarbor-
gen door, net als voor 1984, een 
garantie te verstrekken van f 1 per 
inwoner. Betekent dit, dat ook in 1985 
een bedrag van f 14 min. ter beschikking 
zal worden gesteld? Is dat bedrag ook 
beschikbaar voor gemeenten die niet 
deelnemen aan pregewesten? 

Wat bedoelt de staatssecretaris als 
hij op vragen vanuit de GPV-fractie 
van deze Kamer antwoordt, dat hij 
zich voor het overige nog beraadt en 
dat hij de Tweede Kamer zo spoedig 
mogelijk van de resultaten daarvan op 
de hoogte zal stellen? Wat is het 
onderwerp van dat beraad? 

Mijnheer de Voorzitter! Tot zover 
onze vragen. Wij wachten het ant-
woord van de bewindslieden daarop 
met belangstelling af. 

Ten slotte wil ik nog een opmerking 
maken over het hierbij tevens aan de 
orde zijnde wetsvoorstel 'Wijziging 
van de nieuwe Wet gemeenschappe-
lijke regelingen'. Ook de heer Kaland 
heeft hierover een opmerking ge-
maakt. Voor het tot stand komen van 
een nieuwe wet is namelijk niet alleen 
nodig dat deze Kamer het wetsvoorstel 
16 538 heeft aanvaard, want het 
voorstel wordt pas wet als het ook 
door de Koningin is bekrachtigd. Hoe 
men komt tot de titel 'Wijziging van 
de nieuwe Wet gemeenschappelijke 
regelingen' is ook mij een raadsel. 

De Voorzitter: In afwijking van de 
agenda stel ik, ter wille van een 
efficiënte dagindeling, voor, het 
antwoord van de regering en de re-
en duplieken met betrekking tot deze 
wetsvoorstellen vandaag nog te doen 
plaatsvinden, nadat de reeds vastge-
stelde agenda zal zijn afgewerkt. Ik 
ben de bewindslieden dankbaar voor 
hun welwillendheid in dezen. 

Overeenkomstig het voorstel van de 
Voorzitter wordt besloten. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van de voorstellen van 
rijkswet: 
1. Goedkeuringvan: 

het op 30 augustus 1961 te New 
York tot stand gekomen Verdrag tot 
beperking der staatloosheid (Trb. 
1967, 124); 
2. het op 6 mei 1963 te Straatsburg 
tot stand gekomen Verdrag betreffen-
de beperking van gevallen van 
meervoudige nationaliteit en betref-
fende de militaire verplichtingen in 
geval van meervoudige nationaliteit, 
met Bijlage (Trb. 1964,4), alsmede 
het Aanvullende Protocol en Protocol 
tot wijziging van 24 november 1977 
(Trb. 1981, 45 en 46); 
3. de op 13 september 1973 te Bern 
tot stand gekomen Overeenkomst 
inzake beperking van het aantal 
gevallen van staatloosheid (Trb. 1974, 
321(16 946, R 1180); 
- Vaststelling van nieuwe, algemene 
bepalingen omtrent het Nederlander-
schap ter vervanging van de Wet van 
12 december 1892, Stb. 268 op het 
Nederlanderschap en het ingezeten-
schap (Rijkswet op het Nederlander-
schap) (16947, R1181). 
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Voorzitter 
De Voorzitter: Ik stel voor, de behan-
deling van deze tweede termijn te 
combineren met de behandeling - in 
eerste en tweede termijn - van het 
voorstel van rijkswet 18754, R 1272. 

Daartoe wordt besloten. 

Mitsdien is ook aan de orde de 
behandeling van het voorstel van 
rijkswet Wijziging van de nieuwe 
Rijkswet op het Nederlanderschap 
(18754, R 1272). 

De beraadslaging wordt hervat 
respectievelijk geopend. 

D 
De heer Van Veldhuizen (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik ben de 
staatssecretaris erkentelijk voor de 
wijze waarop zij heeft willen ingaan 
op met name wat ik in eerste termijn 
heb gezegd over het inburgeringsver-
eiste. Ik kan mij natuurlijk wat minder 
vinden in de inhoud van haar betoog. 
Het gaat hierbij steeds om nuances, 
waarvan de staatssecretaris er vele op 
zak heeft, zoveel dat je niet alleen om 
de door mij in eerste termijn geuite 
principiële redenen bedenkingen 
tegen het inburgeringsvereiste kunt 
hebben, maar ook vanwege de 
rekbaarheid, het onbepaalbare en het 
onobjectiveerbare van het begrip. 

Zo vernamen wij nog eens, maar 
dan met instemming, dat het niet gaat 
om het opgeven van de eigen culturele 
identiteit, maar dat het om minder 
diepliggende of ingrijpende zaken 
gaat. Daarop volgt onder andere het 
aanvaarden van bepaalde leefpatro-
nen. Bij dit laatste zetten wij weer 
vraagtekens. Immers, wat kan daarmee 
nu bedoeld zijn? Misschien kan de 
staatssecretaris nog enkele voorbeel-
den geven. 

Die vraagtekens zetten wij ook bij 
de instemming van de staatssecretaris 
met het betoog van de heer Burkens. 
Evenals hij stelt de staatssecretaris de 
verkrijging van het Nederlanderschap 
gelijk met het aanvaarden van 
verantwoordelijkheid voor het welzijn 
van de Nederlandse samenleving. In 
hoeverre wijkt zo'n verantwoordelijk-
heid af van die welke de hier te lande 
gevestigde vreemdelingen hebben? 
Zij hebben zich, eenvoudig gezegd, 
toch net zo goed aan de wet te 
houden? 

Omgekeerd, behoeft toch geen 
mens zich te houden aan wat niet in 
de wet staat? Daaronder vallen onzes 
inziens al zulk soort zaken, hoe mooi 
zij ook zijn, als leefpatronen, solidariteit 
en verantwoordelijkheid, alle aandui-

dingen van dat extra, als het ware 
voor-Nederlands Nederlanderschap. 
Dit wordt toch verwacht van degenen 
die het Nederlanderschap anders dan 
van rechtswege verkrijgen. 

Nu zegt de staatssecretaris dat dit, 
anders dan ik in eerste termijn heb 
gezegd, degenen die het Nederlander-
schap door naturalisatie willen 
verkrijgen helemaal niet in een 
uitzonderingspositie plaatst ten 
aanzien van degenen die van rechts-
wege Nederlander worden. Bij 
degenen die van rechtswege Nederlan-
der worden, wordt die verbondenheid 
met Nederland immers verondersteld. 
Ik denk dat wij met deze tegenwerping 
van de staatssecretaris precies daar 
zijn aangeland waar wij moeten zijn. 

De strekking van mijn gehele 
betoog was immers geen andere dan 
om ook bij vreemdelingen die zelf om 
naturalisatie verzoeken en tegen wier 
verblijf hier te lande geen bezwaren 
bestaan, die verbondenheid te 
veronderstellen op grond van die 
volmaakt objectief vast te stellen 
feiten en vervolgens een verbonden-
heid van die aard voldoende te achten 
voor het verwerven van het Nederlan-
derschap. Dat was voor ons dus 
voldoende geweest. 

Op grond van dit wetsvoorstel 
moeten nu moeilijk toetsbare zaken 
toch getoetst worden. Natuurlijk 
stellen wij met instemming vast, zoals 
wi j ook al in eerste termijn hebben 
gedaan, dat de uitkomst van die 
toetsingsprocedures in het algemeen 
niet zal verschillen van wat er gebeuren 
zou indien onze koers gevolgd was. 
Hoe die toetsing ter advisering van de 
minister nu precies gaat verlopen, is 
ons uit het antwoord van de staatsse-
cretaris niet helemaal duidelijk 
geworden. 

Wij hadden de indruk dat dat 
antwood hier en daar afwijkt van 
hetgeen vermeld staat op bladzijde 8 
van de memorie van antwoord aan 
deze Kamer. Daarin staat een gang 
van zaken beschreven waarmee wij 
op zichzelf geen enkele moeite 
hebben. In het mondelinge antwoord 
leek echter, naast de lijn van de 
minister naar de burgemeester en van 
de minister naar de justitiële documen-
tatiedienst, toch nog een derde lijn 
naar de vreemdelingenpolitie te 
bestaan. Dat lijkt ons overbodig. Zoals 
al is gezegd, komt die derde lijn niet 
voor in de memorie van antwoord. 

Wij hebben misschien geen moeite 
met de gang van zaken, maar de VNG 
heeft daarmee wel wat moeite. Het 
kost de gemeenten immers geld. Men 
staat wat huiverig tegenover de 

toetsbaarheid van het ingeburgerd 
zijn. De VNG vraagt dus extra geld. 
Principieel gezien, doet zij dat terecht. 
Als de gemeenten nieuwe taken 
krijgen, behoort het benodigde geld 
daarbij geleverd te worden. Wij horen 
hierover graag het standpunt van de 
staatssecretaris. 

Wij zijn zo vrij met de VNG van 
mening te verschillen over het 
standpunt, dat deze zaak juist voor de 
grotere gemeenten een reële taakver-
zwaring betekent. Ons lijkt dit juist 
meer het geval te zijn voor kleinere 
gemeenten, waar men zich niet op 
deze zaken kan specialiseren en waar 
een enkel geval dus verhoudingsge-
wijs zeer veel werk met zich kan 
brengen. De huiverachtigheid van de 
VNG tegenover het begrip 'inburge-
ring' begrijpen wij maar al te goed. Zij 
onderstreept onze eerder uitgesproken 
gedachten alleen nog eens. 

Met mevrouw Leyten zijn wi j van 
mening dat aan deze huiverachtigheid 
niet tegemoet moet worden gekomen 
met een instructie, die een nieuwe 
pseudo-wetgeving zou betekenen. In 
hoeverre de door de staatssecretaris 
toegezegde 'handleiding' zal gaan 
verschillen van een 'instructie', zouden 
wij graag willen vaststellen aan de 
hand van die handleiding. Wij ontvan-
gen die dus graag en zagen in het 
toegezegde jaarverslag ook graag 
aandacht besteed aan de nieuwe 
adviseringsprocedure. 

Hoe het precies staat met de termijn 
die nodig is om tot deze nieuwe 
procedure te komen, is ons niet 
helemaal duidelijk geworden. Ener-
zijds heeft de staatssecretaris ver-
klaard, dat met een termijn van 6 a 9 
maanden moet worden gerekend. 
Anderzijds heeft zij gezegd dat de 
ambtenaren die met de nieuwe wet te 
maken krijgen, de consequenties van 
die wet met ingang van het nieuwe 
jaar volledig kennen. 

Ik kom nu tot de gewijzigde voorstel-
len met betrekking tot de adoptief 
kinderen. Ik ga er maar aan voorbij 
dat de gehele gang van zaken toch 
niet wijst op een optimale communi-
catie en coördinatie ten departemente. 
De hoofdzaak is, dat in het oorspron-
kelijke voorstel werd getracht ook aan 
in het buitenland tot stand gekomen 
adopties nationaliteitsgevolgen te 
verbinden, althans voor zover deze 
adopties ook naar Nederlands recht 
als adopties beschouwd zouden 
kunnen worden. Daartoe was in het 
oorspronkelijke voorstel voorzien in 
de mogelijkheid van een aparte 
rechterlijke uitspraak ter zake. 
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Van Veldhuizen 

Aangezien de wet overigens nog 
niet voorziet in zo'n rechterlijke 
uitspraak, zou deze bepaling, voorko-
mend in het oorspronkelijke artikel 5, 
tweede lid, later van kracht worden 
dan het wetsvoorstel zelf. Toen die, 
blijkens het voorlopig verslag van de 
Tweede Kamer, toch wat ongelukkig 
werd gevonden, werd artikel 5, 
tweede lid, vervangen door een nieuw 
lid, namelijk artikel 5, derde lid. Dit 
schrijft geen bepaalde procedure 
meer voor voor de vaststelling, dat 
een buitenlandse adoptie ook naar 
Nederlands recht een adoptie is 
waaraan nationaliteitsgevolg verbon-
den behoort te worden. 

Daarvoor worden echter enkele 
inhoudelijke vereisten genoemd, in 
het midden latend wie de aanwezig-
heid van deze vereisten zou moeten 
vaststellen. Daarmee werd naar onze 
indruk de lacune geschapen die tot de 
novelle leidde. 

Wij nemen aan dat de staatssecreta-
ris met ons van mening is - en dat is 
toch het punt waarop het aankomt -
dat aan te goeder trouw in het 
buitenland tot stand gekomen 
adopties nationaliteitsgevolg verbon-
den behoort te worden en dat de aan 
zulke adopties te stellen vereisten nog 
altijd juist worden weergegeven in 
artikel 5, derde lid. Bij te goeder trouw 
in het buitenland tot stand gekomen 
adopties, denken wij uiteraard in de 
eerste plaats aan adopties in gezinnen 
van Nederlanders of in gezinnen 
waarvan één van de ouders Nederlan-
der is, die metterwoon in het buiten-
land zijn gevestigd en waarvan niet 
altijd of vrijwel nooit aan te nemen 
valt, dat zij tot adoptie in Nederland 
zullen overgaan. 

Dan is dus de goede trouw zonder 
meer te veronderstellen, omdat niet 
kan worden gesproken van een poging, 
hetzij de Nederlandse adoptiewetge-
ving, hetzij de Nederlandse vreemde-
lingenwetgeving op enigerlei wijze te 
ontgaan. 

Het is ons daarom niet goed 
duidelijk waarom voor de tekst van de 
novelle niet is teruggegrepen naar 
artikel 5, tweede lid, dat voorkwam in 
het oorspronkelijke voorstel. Dit biedt 
op korte termijn meer mogelijkheden 
voor de te goeder trouw in het 
buitenland tot stand gekomen 
adopties dan de nu in de novelle 
voorgestelde tekst. Gaarne vernemen 
wij hierover de mening van de 
staatssecretaris. 

Wij zetten ook vraagtekens bij de 
overgangsregeling in artikel 27, 
tweede lid, waardoor de novelle 

plotseling een zeer wezenlijke beper-
king geeft van de kring van degenen 
die via optie tot het Nederlanderschap 
zijn gerechtigd. De staatssecretaris 
schrijft in de memorie van antwoord 
op onze vragen over dit artikel dat de 
overgangsregeling niet royaler mag 
zijn dan de in de toekomst ook voor 
anderen geldende regels. Deze 
toekomst kan lang zijn, maar het is 
een beperkte toekomst, omdat 
verdere wijzigingen op dit punt in de 
rede liggen en je een overgangsrege-
ling maar één keer maakt. 

Wij stellen dus met enige verbazing 
vast dat de overgangsregeling 
aanzienlijk minder royaal is voor 
kinderen die in het buitenland te 
goeder trouw zijn geadopteerd door 
Nederlandse moeders, dan voor in 
Nederland verblijvende vreemdelin-
gen. De staatssecretaris heeft ons 
bepaald niet ervan overtuigd dat 
hiervoor terecht is aangesloten bij 
artikel 5 van de novelle. 

Dat het nodig is, over de erkenning 
van buitenlandse adopties tot duide-
lijkheid te komen, werd reeds in 1977 
gesteld door de staatscommissie voor 
internationaal privaatrecht. Zie de 
bijlage bij de memorie van toelichting. 
Dat het in alle sindsdien verstreken 
jaren niet tot sluitende wetgeving kon 
komen, verbaast ons. Wij vragen de 
staatssecretaris wanneer dit wel het 
geval kan zijn. 

In de memorie van antwoord staat 
dat de gehele zaak in haar context kan 
worden besproken tijdens de behan-
deling van een nog in te dienen 
wetsvoorstel betreffende de opneming 
van buitenlandse pleegkinderen. Wij 
menen echter dat dit wetsvoorstel 
slechts zeer ten dele de context van 
deze zaak kan zijn, omdat de te 
goeder trouw in het buitenland tot 
stand gekomen adopties zoals ik deze 
eerder omschreef, niet alle worden 
gedekt door de materie waarover dat 
wetsontwerp zal gaan. In hoeverre 
deze zaak werkelijk zal worden 
geregeld, blijft ons dus onduidelijk. 

Tot slot wi jd ik enkele woorden aan 
artikel 3, derde lid. De staatssecretaris 

: wees erop dat in 90 jaren niemand op 
het idee is gekomen dat er wat anders 
staat dan zij meent dat er staat, 
behalve ik. Voor deze 90 jaren buig ik 
gaarne het hoofd, al staat er mijns 
inziens niet wat er staat. In poëzie 
betekent dit, zoals bekend, een 
verrijking, maar in een produkt van 
wetgeving niet. 

D 
Mevrouw Leyten-de Wijkerslooth de 
Weerdesteyn (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! Graag zeg ik de staatssecre-
taris hartelijk dank voor de uitvoerige 
en goede beantwoording van onze 
beschouwingen in eerste termijn. 

Het is uiteraard te betreuren dat er 
een lacune in het wetsontwerp zat. De 
staatssecretaris is lof toe te zwaaien, 
omdat de novelle over een niet 
eenvoudige materie in zó korte tijd 
hier is dat er, naar wij hopen, geen 
vertraging behoeft op te treden in de 
datum van in werking treden van de 
wet, namelijk 1 januari aanstaande. 

Voor artikel 5 is teruggegrepen naar 
de bestaande wettekst, die het 
mogelijk maakt, het huidige beleid 
voor de toelating van buitenlandse 
adoptiekinderen niet te wijzigen. 

Het gaat hierbij om een voorlopige 
voorziening. Wij moeten er nader 
over nadenken, hoe wij dit vorm 
willen geven. Dit kan geschieden bij 
de discussie over het wetsontwerp 
inzake de opneming van buitenlandse 
pleegkinderen. De heer Van Veldhuizen 
heeft daar al over gesproken. In dat 
verband zou misschien ook de wat 
verder strekkende vraag kunnen 
worden besproken of Nederland 
alsnog overweegt, over te gaan tot 
ratificatie van het internationale 
Adoptieverdrag, waarbij zich een 
aantal van deze vragen voordoen en 
die waarschijnlijk ook te maken 
hebben met de problemen die wij bij 
artikel 5 hebben ondervonden. 

Ik vraag de staatssecretaris, wat zij 
van een dergelijke bespreking van het 
Haags Adoptieverdrag vindt. Ook die 
discussie kan evenwel nu worden 
uitgesteld. De simpele oplossing, die 
in de novelle is gekozen, biedt ons 
voorlopig uitzicht op een goed beleid 
inzake toelating van buitenlandse 
pleegkinderen. 

Ik kom nu tot een paar punten, 
waarop de staatssecretaris naar onze 
tevredenheid heeft geantwoord. Ik ga 
met deze constatering enigszins een 
andere kant uit dan de vorige spreker, 
de heer Van Veldhuizen. 

Het betreft dan in de eerste plaats 
de procedure die zal worden gekozen 
bij de uitvoering van de wet. Wij 
hebben daarover bij de mondelinge 
behandeling in eerste termijn vragen 
gesteld, omdat de procedure, zoals 
deze overeenkomstig het gestelde op 
blz. 8 van de memorie van antwoord 
leek te zullen worden, nogal fors 
afweek van datgene wat in de Tweede 
Kamer bij herhaling was gevraagd en 
ook toegezegd. 

De huidige procedure zou vol-
gens de discussie van de Tweede Ka-
mer in grote lijnen worden gehand-
haafd, zij het dat in de Tweede Kamer 
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de motie-Van den Toorn is aangeno-
men, waarin werd gevraagd, te 
overwegen om de controle op het 
inburgeringsvereiste van artikel 8 van 
de wet door een andere instantie te 
doen geschieden, namelijk door de 
burgemeester, die daarbij al of niet 
wordt gesecundeerd door ambtenaren 
van de burgerlijke stand. Hierop heeft 
de staatssecretaris in eerste termijn 
een, naar onze mening, bevredigend 
antwoord gegeven. 

Het kan niet de bedoeling zijn 
geweest om de hele adviesprocedure 
- zoals de VNG kennelijk heeft 
gedacht, niet hebbende uitgeplozen al 
datgene wat erover in de Tweede 
Kamer is gezegd - naar de ambtenaar 
van de burgerlijke stand te verhuizen. 
Dat kan ook niet, omdat er een aantal 
andere vereisten in artikel 8 staan, die 
bij de burgerlijke stand in ieder geval 
niet thuishoren. 

Wat betreft de advisering van de 
burgemeester door de bevolkingsamb-
tenaren over het inburgeringsvereiste, 
wi l ik nog op het volgende wijzen. De 
staatssecretaris zegt dat er toch nog 
enige tijd voor nodig zal zijn, voordat 
het langs die route zal kunnen gaan. 
Dit komt overeen met wat de VNG 
hierover schrijft. De bevolkingsambte-
naren zullen immers moeten worden 
ingewerkt en bijgeschoold. 

De heer Van Veldhuizen (PvdA): 
Voorzitter! Ik zou mevrouw Leyten 
dan toch willen vragen, welke bepalin-
gen in artikel 8 nu eigenlijk van zulk 
een aard zijn, dat daarover niet zou 
kunnen worden geadviseerd door de 
burgemeester. Ik zie dit niet in. 

Mevrouw Leyten-de Wijkerslooth de 
Weerdesteyn (CDA): Er kan uitstekend 
door de burgemeester worden 
geadviseerd. De VNG heeft echter de 
indruk gewekt dat ten aanzien van de 
hele procedure de ambtenaren van de 
burgerlijke stand in de plaats zouden 
kunnen treden van de burgemeester, 
zij het dat er ten slotte de handtekening 
van de burgemeester onder moet 
staan. Dit kan zo echter niet, omdat de 
ambtenaren van de burgerlijke stand 
zich dan weer zouden moeten wenden 
tot de vreemdelingenpolitie. 

Het ligt derhalve in de rede, zoals 
de staatssecretaris het ook heeft 
gesuggereerd, dat advies wordt 
gevraagd aan de burgemeester. Dit 
advies steunt dan op twee poten: 
enerzijds op de ambtenaren van de 
burgerlijke stand voor wat betreft het 
inburgeringsvereiste, en anderzijds op 
de vreemdelingenpolitie voor de 
andere vereisten, zoals die in artikel 8 

staan. Dit geldt bij voorbeeld voor de 
verblijfstermijn, het legaal zijn van het 
verblijf, enz. 

Het advies van de burgemeester zal 
op deze beide poten berusten en deze 
twee 'subadviezen' zullen de staatsse-
cretaris mede bereiken, zodat, als er 
twijfel is in een concreet geval, dit 
niet alleen blijkt uit het advies van de 
burgemeester, maar ook uit de daarbij 
gevoegde subadviezen, die aan de 
burgemeester zijn gericht. Dit betekent 
een betere stroomlijning van de gang 
van zaken dan via de procedure die 
wij nu hebben, waarbij al die adviezen, 
via andere instanties, afzonderlijk bij 
het departement aankomen. 

De stroomlijning heeft dus onze 
zegen. De adviesprocedure blijft in 
principe gelijk. Zij wordt alleen beter 
gestroomlijnd. 

Ik ga verder met mijn betoog. Ik 
sprak over de vraag of inschakeling 
van ambtenaren van de burgerlijke 
stand een verbetering is. Zij zouden 
moeten adviseren inzake het inburge-
ringsvereiste dat bij amendement in 
de wet gesplitst is in twee typen 
vereisten, namelijk een redelijke 
kennis van de Nederlandse taal en 
zich voldoende hebben doen opnemen 
in de Nederlandse samenleving. Ik 
ben er nog niet helemaal van overtuigd 
dat inschakeling van ambtenaren van 
de burgerlijke stand een verbetering 
is. Ik neem aan dat de staatssecretaris 
in de komende jaren in de verslagleg-
ging daarover mededeling zal doen. 

De politie onderhoudt het meest 
direct contact met de bevolking. Ik 
laat even in het midden of in dit geval 
de vreemdelingenpolitie of de 
wijkagent moet worden ingeschakeld. 
Ik kan mij echter voorstellen dat die 
voor dit werk beter geëquipeerd zijn. 
Zij zijn ook meer gewend bedoelde 
relaties met de bevolking te onderhou-
den dan de ambtenaren van de 
burgerlijke stand. Voorlopig wil de 
staatssecretaris echter voor de door 
haar aangegeven route kiezen. Wij 
kunnen daarmee best instemmen. 

Mocht echter blijken dat, indien 
aanwezig, een wijkagent het bedoelde 
werk beter kan doen dan een ambte-
naar van de burgerlijke stand, dan 
moeten wij op dit onderwerp terugko-
men. Ik hoop althans dat dit zal 
gebeuren. Het gaat er namelijk om dat 
degenen die genaturaliseerd willen 
worden, een soepel contact met de 
Nederlandse overheid moeten kunnen 
onderhouden. Er moet bij de toetsing 
van de criteria geen sprake zijn van 
een formele aangelegenheid. Het gaat 
om de vraag wie de criteria het beste 
kan toetsen en wie het meeste 

ervaring heeft om met betrokken 
mensen om te gaan. 

Ik kom vervolgens te spreken over 
de controle op de uitvoering van de 
wet. Eén van de redenen waarom wij 
hechten aan een duidelijke adviespro-
cedure is gelegen in het feit dat wi j 
controle op de naleving van de wet en 
op de manier waarop zij wordt 
uitgevoerd en toegepast, willen 
vergemakkelijken. In haar antwoord 
zegt de staatssecretaris dat deze 
controle van beperkte omvang zal 
moeten zijn nu de wetgever het 
verlenen van het Nederlanderschap 
delegeert aan de Kroon. 

Controle door het parlement zal net 
zo beperkt en uitvoerig zijn als het 
parlement zelf zinnig vindt. Controle 
is niet per definitie beperkt. Controle 
kan zelfs zeer uitvoerig zijn. De kilo's 
papier van de RSV-enquête wijzen 
erop dat controle buitengewoon 
uitvoerig kan zijn. 

Het probleem is echter gelegen in 
het feit dat ook wij erop uit zijn, een 
zodanige procedure te vinden dat de 
controle ook beperkt kan zijn. Een 
effectieve en beperkte controle, dat is 
wat nuttig en nodig is. Daarom 
hebben wij de staatssecretaris ook 
gevraagd, in haar jaarlijks verslag niet 
alleen de aantallen genaturaliseerde 
personen te noemen of de aantallen 
van gevallen waarbij afwijzing heeft 
plaatsgevonden, maar ook inzicht te 
verschaffen waarom in twijfelgeval-
len verlening van het Nederlander-
schap toch is bevorderd. Dat heeft 
de staatssecretaris toegezegd. Dit 
element zal ook aan de verslaglegging 
worden toegevoegd. Met de door de 
staatssecretaris gekozen procedure 
kan dat ook. 

Met een dergelijke controlemogelijk-
heid voor het parlement kan de 
controle inderdaad beperkt zijn terwijl 
zij dan toch effectief is. Ik denk dat wi j 
op dit punt enerzijds met het oog op 
de werkwijze van het parlement en 
anderzijds met het oog op het werk-
beslag ten departemente, voor de 
beste methode kiezen. 

Ik wacht met belangstelling het 
antwoord van de staatssecretaris af 
op de vraag wat het verschil is tussen 
instructie aan adviserende instanties 
en een handleiding voor adviserende 
instanties. Deze vraag is zo juist door 
de heer Van Veldhuizen gesteld. Over 
één ding zijn wi j het kennelijk allemaal 
eens: nieuwe pseudo-wetgeving is 
niet de bedoeling, sterker nog, 
niemand van ons wil die. 

Ik heb nog een vraag over het 
overgangsrecht. Bij inwerkingtreding 
van wetten pleegt het ministerie van 

Eerste Kamer 
18 december 1984 Nederlanderschap/beperking staatloosheid 365 



Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyi 

Justitie kundige en korte persberichten 
ui t te geven. 

Dezer dagen bleek dat weer bij de 
inwerkingtreding van de wijzigingen 
in het personen- en familierecht. Het 
lijkt mij buitengewoon nuttig als in 
het persbericht in ieder geval aandacht 
wordt besteed aan het feit dat Neder-
landse moeders die gehuwd zijn met 
buitenlanders en dus kinderen 
hebben met een andere nationaliteit, 
gedurende drie jaar in de gelegenheid 
zijn om alsnog voor de kinderen de 
Nederlandse nationaliteit aan te 
vragen. Deze periode is betrekkelijk 
kort. Het duurt vaak lang voordat 
mensen in de gaten hebben hoe 
wetgeving verloopt. Ik stel het op prijs 
dat deze kans voor genoemde 
moeders in de publiciteit over deze 
wet wordt beklemtoond. 

D 
Staatssecretaris Korte-van Hemel: 
Mijnheer de Voorzitter! Allereerst 
dank ik de leden die in deze tweede 
termijn aandacht schonken aan de 
ingediende wetsvoorstellen. 

De heer Van Veldhuizen is van 
mening dat ik, wat het inburgerings-
vereiste betreft, veel nuances op zak 
heb. Ik heb tijdens de behandeling 
van deze voorstellen aan de overzijde, 
alsmede in mijn beantwoording 
veertien dagen geleden, getracht 
duidelijk te maken hoe men politiek 
gezien couleur locale kan geven aan de 
wijzen waarop men Nederlander kan 
worden. Niettemin is er een communis 
opinio over de waarde van het verkrij-
gen van de Nederlandse nationaliteit 
en over de wijze waarop men hierop 
aanspraak kan maken. Een en ander is 
niet geclausuleerd, door een simpele 
verblijfsduur. Van degene die deze 
nationaliteit aanvraagt, mag men een 
bepaalde houding verwachten. 

Wat de aanvaarding van bepaalde 
leefpatronen betreft, kan ik het 
volgende opmerken. Als ik een en 
ander zo maar zou vaststellen, dan zou 
ik negatief uit de strijd komen. 
Sommige leefpatronen zou ik immers 
dan beter kwalificeren dan andere. Uit 
de praktijk moet mijns inziens blijken 
hoe iemand zich opstelt ten opzichte 
van de Nederlandse samenleving en 
of men zich kan vinden in de in onze 
samenleving geaccepteerde leefpatro-
nen. Acceptatie daarvan kan mede 
een rol spelen bij de beoordeling. 
Men zal dus een getuigenis dienen af 
te leggen. Daarna is er sprake van 
aanvaarding van de Nederlandse 
samenleving. De heer Burkens gaf dit 
reeds aan en mevrouw Leyten doelde 
hierop in de schriftelijke voorbereiding. 

Mevrouw Leyten maakte een 
opmerking over de derde lijn. Zij 
sprak met name over toetsing van een 
en ander. In mijn beantwoording in 
eerste termijn ben ik hierop ingegaan. 
Ik wijs wederom naar blz. 8 van de 
memorie van antwoord. Hierin staat 
dat, nadat ik mij tot de burgemeester 
heb gewend, deze zich wat de verblijfs-
titel en de gedragingen van de 
verzoeker betreft, zal laten voorlichten 
door de politie ter plaatse. Als het 
gaat om de verblijfstitel dan zal de 
vreemdelingenpolitie antwoord 
moeten geven op vragen met betrek-
king tot de status van betrokkene. Ik 
zie dit niet als een nadeel. 

Tijdens de behandeling in de 
Tweede Kamer heb ik de vreemdelin-
genpolitie verdedigd. Ik heb gezegd 
dat de vreemdelingenpolitie in onze 
samenleving, juist door haar contacten 
met de vreemdeling en met de buurt, 
in staat is de gedragingen dagelijks te 
observeren. Zij kan, desgevraagd, dus 
een objectieve beoordeling geven. 
Mevrouw Leyten doelde hierop 
zojuist. 

De VNG heeft inderdaad gezegd 
dat, wil zij adviseren dat de nieuwe 
taak meer op het gemeentehuis moet 
worden uitgeoefend dan op het 
bureau van de politie, er ook een 
financiële regeling voor moet worden 
getroffen. Ik heb al gezegd dat dat te 
maken heeft met stromingen van de 
begroting, eventueel een overheve-
ling. Het zal duidelijk zijn dat wij 
daarover overleg hebben. Dat betekent 
ook dat ik mag uitgaan van een 
geleidelijke overgang in de advisering 
tot nu toe naar de advisering die door 
mij wordt beoogd. 

Beide sprekers vinden de handlei-
ding belangrijk. Daarover heb ik de 
vorige keer gezegd dat het geen 
pseudo-wetgeving is en dat het niet 
beoogt een instructie te zijn. Ik heb 
ook gezegd dat in de handleiding met 
een aantal voorbeelden zal worden 
aangegeven, hoe in welke omstandig-
heden is te handelen, niet om aan te 
geven dat het zo moet, maar ter 
ondersteuning van de ambtenaren die 
met de uitvoering van de wet bezig 
zijn. Mocht uit de praktijk blijken dat 
de handleiding niet duidelijk genoeg 
is, dan stel ik mij voor dat een volgende 
editie van de handleiding duidelijker 
daarop zal ingaan. 

Mevrouw Leyten-de Wijkerslooth de 
Weerdesteyn (CDA): De VNG vraagt 
in zijn brief om objectieve criteria om 
het inburgeringsvereiste te toetsen. 
Naar mijn mening hebben de staats-
secretaris en alle woordvoerders in de 
Tweede Kamer terecht gezegd dat dat 

niet kan. De taalkennis van een op 
zestigjarige leeftijd hier gekomen 
Vietnamese bootvluchteling is toch 
werkelijk iets anders dan die van een 
vijfentwintigjarige Fransman die hier 
al tien jaar woont. Daar kun je geen 
objectieve criteria voor geven. Dat 
verzoek van de VNG kan dan ook niet 
worden ingewilligd. Als wij het 
daarover eens zijn, zal het met de 
handleiding wel loslopen. 

Staatssecretaris Korte-van Hemel: Ik 
geef mevrouw Leyten gelijk wat die 
objectieve criteria betreft. Om het 
voorbeeld wat verder door te trekken: 
je zou kunnen stellen dat voor 
mensen boven de 50 jaar die eis 
nauwelijks hoeft te worden gesteld 
dan wel dat iemand boekje 1 van de 
Nederlandse taal moet kunnen lezen 
en iemand van 60 jaar boekje 2. 
Wellicht denkt men aan dit soort 
dingen. Wij zullen proberen via de 
handleiding, eventueel door die bij te 
stellen als er toch nog grensgevallen 
zijn, binnen zeer korte termijn zo goed 
mogelijk invulling te geven aan 
toetsing van dat vereiste in deze wet, 
die een wet vervangt van ongeveer 90 
jaar geleden. 

Beide sprekers hechten ook grote 
waarde aan het jaarverslag. Ik doe dat 
ook. Ik sluit mij aan bij mevrouw 
Leyten, die zegt dat de controle van 
het parlement zo breed is als het 
parlement noodzakelijk acht. Zij zegt 
dat het in het belang van een ieder is 
dat de procedure zodanig wordt 
gekozen, dat de toetsing van de 
controle beperkt van omvang kan zijn. 
Ik streef ernaar dat te bewerkstelligen 
in het jaarverslag. Ik heb dan ook 
goede hoop dat door een discussie 
hierover in het parlement eventuele 
onduidelijkheden kunnen worden 
vermeden. 

Mevrouw Leyten heeft gezegd dat 
zij het een goede zaak vindt dat ook 
door de behandeling vandaag van de 
novelle er een koppeling blijft. Zij 
hoopt dat de wet op de invoering van 
het Nederlanderschap daardoor geen 
vertraging oploopt. 

Mijnheer de Voorzitter! Als uw 
Kamer vandaag instemt met de 
voorliggende wetsvoorstellen heb ik 
goede hoop dat ik mijn toezeggingen 
aan de Tweede en Eerste Kamer 
gestand kan doen. De wetten kunnen 
met ingang van 1 januari aanstaande 
in werking treden. 

Mevrouw Leyten heeft de voorlictv 
ting van het ministerie van Justitie 
geprezen. Ik stel mij voor om een zeer 
duidelijk persbericht te doen verschij-
nen. Door de opgelopen vertraging bij 
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de novelle zijn de voorlichtingsfolders 
nog niet in alle talen gereed. Het 
persbericht moet dus zeer nadrukkelijk 
duidelijkheid verschaffen voor de 
vrouwen die veel belang hebben bij 
de overgangssituatie ten behoeve van 
hun minderjarige kinderen. 

Ik kom op de novelle. Het is een 
misverstand dat de lacune in het 
wetsvoorstel zou zijn ontstaan door 
de nota van wijziging die verleden 
jaar verscheen bij de indiening van de 
memorie van antwoord. Bij vergelij-
king van de tekst van het wetsvoorstel 
bij indiening en die van de nota van 
wijziging, blijkt slechts sprake te zijn 
van nuanceverschillen. In 1977 gingen 
wij ervan uit dat de Nederlandse 
rechter het buitenlandse vonnis zou 
toetsen. Bij nota van wijziging werd 
deze bevoegdheid overgedragen aan 
de bevoegde autoriteit. 

De lacune was lag al besloten in de 
oorspronkelijke tekst. Daarin stond 
immers dat de Nederlandse rechter 
zou toetsen of het buitenlandse 
vonnis volgens de daar geldende 
regels rechtmatig tot stand was 
gekomen. De lacune zit hem nu juist 
in het feit dat bij de totstandkoming 
van het buitenlandse adoptievonnis 
de Nederlandse voorwaarden niet 
gesteld kunnen worden. Het misver-
stand dat de lacune is ontstaan bij de 
nota van wijziging zou ik dus willen 
wegnemen. 

De heer Van Veldhuizen zegt terecht 
dat te goeder trouw tot stand gekomen 
adopties een bepaalde beoordeling 
vragen. 'Te goeder trouw' is in onze 
samenleving een zeer uitgesproken 
rechtsbegrip. Naar mijn mening is de 
wettekst op dit moment zeer duidelijk. 
Ik ben van mening dat niet uitsluitend 
te goeder trouw tot stand gekomen 
adopties onmiddellijk rechtskracht 
kunnen hebben. Daarvoor is de 
wettekst te dwingend. 

Ik ben voornemens om snel in het 
kader van de wet inzake opneming 
buitenlandse pleegkinderen en het 
Haagse adoptieverdrag deze proble-
matiek uit de doeken te doen. In de 
memorie van toelichting op de 
begroting van Justitie voor 1985 staat 
dat ik dit begrotingsjaar één wetsvoor-
stel zal indienen. 

De heer Van Veldhuizen (PvdA): Ik 
heb niet willen suggereren dat gepleit 
moet worden voor het verbinden van 
nationaliteitsgevolgen aan te goeder 
trouw tot stand gekomen adoptie in 
het buitenland op grond van deze 
wet. Ik begrijp dat dat niet kan; de 
tekst sluit dat uit. Ik heb alleen maar 

zeer in het algemeen gevraagd of de 
staatssecretaris niet van mening is dat 
die mogelijkheid geschapen moet 
worden en, zo ja, wanneer dat moet 
gebeuren. 

Ik heb de indruk dat het door de 
staatssecretaris in de memorie van 
antwoord genoemde wetsvoorstel, 
anders dan zij meent, niet de geschikte 
context is om deze zaak te regelen. 
Het gaat daarbij namelijk over de 
toelating in Nederland van Nederland-
se adoptieve pleegkinderen. 
Staatssecretaris Korte-van Hemel: 
Mijnheer de Voorzitter! Het lijkt mij 
niet juist, als ik mij nu direct uitspreek 
over de eerste vraag van de heer Van 
Veldhuizen met betrekking tot de 
rechtsgevolgen naar internationaal 
privaatrecht van in het buitenland tot 
stand gekomen adopties. Ik spreek 
daarover thans geen oordeel uit. Als 
de heer Van Veldhuizen meent dat 
deze zaak niet aan de orde kan komen 
bij de wet opneming buitenlandse 
pleegkinderen, dan moet ik zeggen 
dat de problematiek in ieder geval aan 
de orde moet worden gesteld, juist 
omdat er sprake is van een samenhang 
met het Haags adoptieverdrag. Er 
dient dan een antwoord te worden 
gegeven op rechtsvragen, voor zover 
die nog niet zijn beantwoord. 

De heer Van Veldhuizen vroeg ook 
nog, waarom ik heb gekozen voor een 
aansluiting van het nieuwe artikel 5 in 
de novelle bij artikel 27, tweede lid. 
Ten gevolge van de novelle en ter 
wille van een zuivere adoptieprocedure 
dient geen aanmerkelijke betekenis te 
worden gehecht aan de mogelijkheid 
om op deze manier het Nederlander-
schap te verkrijgen, ten einde te 
vermijden dat hierbij sprake is van 
een vorm van uitnodiging daartoe. 
Het lijkt mij verstandig om de groep 
die nu in artikel 27 wordt vervat, zo 
zuiver mogelijk te houden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben thans 
aan het eind van de beantwoording, 
maar ik heb er behoefte aan om ten 
aanzien van de eerder in behandeling 
zijnde wetsvoorstellen tot naturalisatie 
feitelijke informatie te geven over de 
gang van zaken aan de overzijde in 
het afgelopen jaar, zeker nu er sprake 
is van een overgang naar nieuwe 
wetgeving. In 1984 zijn er tot nu toe 
122 wetsvoorstellen voor naturalisatie 
samengesteld en hiervan zijn er reeds 
48 in het Staatsblad verschenen. Op 
de agenda van de Tweede Kamer 
staan er 46, omvattende 1340 perso-
nen, en er zijn er nog 28 'tussen de 
ministerraad en de Tweede Kamer'. 

In het Staatsblad zijn overigens 
reeds 107 naturalisatiewetten versche-
nen. Dat ging om bijna 3000 personen. 

Het ging in 1984 om 48 wetsvoorstel-
len, in 1983 om 42 en in 1982 om 17. 
Dat waren dus nog oude wetsvoorstel-
len. Daarnaast werd tot nu toe aan 
3600 personen bij beschikking het 
Nederlanderschap verleend. Het is de 
verwachting dat in 1984 in totaal 
ongeveer 9.000 personen worden 
genaturaliseerd. 

In de Tweede Kamer is mij nadruk-
kelijk gevraagd, de achterstand van 
het afgelopen jaar weg te werken. Het 
mag als bekend worden verondersteld, 
dat ik daarvoor een extra personele 
inzet kon realiseren. De achterstand 
bij de beschikkingsgevallen is wegge-
werkt, althans wat de gevallen zonder 
bijzonderheden betreft. Thans zijn wij 
bezig met de verzoeken uit het tweede 
kwartaal van 1984. Ten aanzien van 
de wetsnaturalisaties zijn alle dossiers 
van voor 1983 weggewerkt, althans 
wat de gevallen zonder bijzonderheden 
betreft. 

Van bijzonderheden is sprake als 
nadere informatie en dergelijke dient 
te worden gevraagd. Wij zijn hierbij 
bezig met de verzoeken uit het tweede 
kwartaal van 1983. Na de inwerking-
treding van de nieuwe Wet op het 
Nederlanderschap zal, zo is mijn 
verwachting, op korte termijn een 
groot aantal voordrachten aan de 
Koningin worden gedaan tot naturali-
satie bij Koninklijk besluit. Dat betreft 
dan voornamelijk verzoekers die nu 
bij wet zouden moeten worden 
genaturaliseerd. 

De voorbereiding van de beschikkin-
gen geschiedt nu volledig, evenals de 
toetsing, op de oude manier. Om 
ervoor te zorgen dat geen nieuwe 
achterstand gaat ontstaan en omdat 
een achterstand in tijd heel vervelend 
is voor de betrokkenen, gaan wij, 
naar ik hoop, zo spoedig mogelijk met 
de nieuwe wet werken. 

D 
De heer Van Veldhuizen (PvdA): 
Mijnheerde Voorzitter! De staatssecre-
taris heeft heel duidelijk gezegd, dat 
zij de eerste door mij bij interruptie 
gestelde vraag op dit moment niet wil 
beantwoorden. Dat is wat ons betreft 
even duidelijk als onbevredigend. Wij 
hebben het gevoel dat via een nogal 
ingewikkeld proces van jaren plotse-
ling een categorie gevallen is wegge-
vallen die steeds aanwezig is geweest 
en waarvan steeds is betoogd dat 
daarvoor ook mogelijkheden zouden 
zijn. Wij hebben niet het uitzicht 
gekregen, dat het spoedig anders en 
beter zal worden geregeld. De 
voorstellen voor een eventuele 
nieuwe regeling, ook voor deze 
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gevallen, zien wij met belangstelling 
tegemoet. 

D 
Staatssecretaris Korte-van Hemel: 
Mijnheer de Voorzitter! De novelle 
behelst voortzetting van het huidige 
beleid ten aanzien van de optie van 
buitenlandse pleegkinderen. De heer 
Van Veldhuizen veronderstelt, dat in 
het wetsontwerp besloten zou hebben 
gelegen een belangrijke verruiming 
van de gevallen, waarop hij doelt. Ik 
bestrijd dat in die zin, dat het contact 
met adoptie-organisaties, zoals het BIA 
en andere, mij ervan heeft overtuigd 
hoe belangrijk het is de adopties van 
buitenlandse pleegkinderen te blijven 
toetsen aan onze voorwaarden ter 
zake. 

Er is naar mijn gevoel geen verwach-
ting ontstaan. Als deze verwachting er 
was geweest, had men wellicht eerder 
onderkend dat de wet een onverwacht 
en niet beoogd neveneffect had 
gehad. Dan was de behandeling van 
de novelle op deze wijze wellicht niet 
mogelijk geweest. Ik dank de Kamer 
voor de wijze waarop zij bereid is 
geweest haar medewerking aan de 
behandeling van de novelle te geven. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De voorstellen van rijkswet worden 
zonder stemming aangenomen. 

De vergadering wordt van 12.14 uur 
tot 13.30 uur geschorst. 

Voorzitter: De Rijk 

Aan de orde is de stemming over het 
wetsvoorstel Nadere wijziging van de 
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsver-
zekering, de Werkloosheidswet en de 
Wet werkloosheidsvoorziening en 
enige daarmee verband houdende 
wetten (Verlaging van uitkeringsper-
centages) (18664). 

De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat 
er behoefte is aan een derde termijn. 

Ik stel voor, hiertoe de beraadslaging 
te heropenen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Van de Zandschulp (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Eerst gister-
avond werd in onze fractievergadering 
gesignaleerd dat in het gewijzigde 
voorstel van wet, gedrukt onder nr. 
18 664, 82a (Eerste Kamer), in artikel 
1, onder b, een fout staat. Daar staat 

dat het anticumulatiepercentage in 
artikel 45, eerste lid, van de WAO 
moet worden gewijzigd in 80. Volgens 
de nota van wijziging, aangeboden 
aan de Tweede Kamer had dit percen-
tage 85 moeten zijn. Volgens de 
stukken, overgelegd door de Voorzitter 
van de Tweede Kamer, is het percen-
tage niet of, naar ik aanneem, zojuist 
in de lunchpauze gewijzigd. 

Gelet op de discussies, zowel in de 
Tweede Kamer als in deze Kamer, 
gaan wij ervan uit dat in de wetstekst 
85% als anticumulatiepercentage zal 
komen te staan. Over de procedure, 
nodig voor het rectificeren van een 
dergelijke misstelling, zijn de menin-
gen niet unaniem. Inmiddels heeft het 
College van Senioren besloten, met 
een bepaalde wijzigingsprocedure 
akkoord te gaan. Wij hebben thans 
geen behoefte aan een staatsrechtelij-
ke discussie over dit onderwerp. Ik 
heb heropening van de beraadslaging 
gevraagd om het bovenstaande te 
signaleren en om te voorkomen dat er 
later vragen rijzen als later de tekst in 
het Staatsblad afwijkt van de tekst, 
gedrukt onder eerder vermeld 
nummer. Tevens wil ik hiermee 
aangeven dat wij ervan uitgaan dat 
85% straks in de wet wordt opgeno-
men. Graag zie ik dit door de staatsse-
cretaris bevestigd. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank u voor het feit, 
dat u mij de gelegenheid biedt, te 
bevestigen dat het anticumulatieper-
centage 85 is. Zou achteraf blijken dat 
het anders uitpakt - ik neem aan dat 
dit niet het geval zal zijn, gelet op de 
procedure die nu is gevolgd, waarbij 
ook een berichtgeving vanuit de 
Tweede Kamer plaatsvindt - dan ligt 
het voor de hand dat alsnog de 
situatie wordt gecreëerd, waarin hier 
het percentage 85 geldt. Hierover 
behoeft geen misverstand te bestaan. 

De Voorzitter: Ik stel er prijs op om, 
naar ik vermoed namens de Kamer, 
degene die weer eens van haar grote 
opmerkzaamheid heeft blijk gegeven, 
te danken, te meer daar een en ander 
anoniem is gebeurd. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsvoorstel wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de CPN, de PSP en de 
PPR tegen het wetsvoorstel hebben 
gestemd. 

Aan de orde is de stemming over het 
wetsvoorstel Overgangswet Interim-
wet op het speciaal onderwijs en het 
voortgezet speciaal onderwijs 
(18321). 

De Voorzitter: De heer staatssecretaris 
heeft mij laten weten dat hij graag 
een verklaring wil afleggen voordat 
wij tot stemming overgaan. Ik geef 
hem daartoe graag het woord. 

D 
Staatssecretaris Van Leijenhorst: 
Mijnheer de Voorzitter! Nadere 
overwegingen hebben mij ertoe 
gebracht u te verzoeken, mij in de 
gelegenheid te stellen een verklaring 
af te leggen. Deze gaat over de relatie 
tussen de planprocedure en de 
instandhouding van scholen voor 
speciaal onderwijs en voortgezet 
speciaal onderwijs. Dit onder meer 
naar aanleiding van de belangwekken-
de interventies van de geachte 
afgevaardigde de heer Van Boven. 

Deze geachte afgevaardigde 
verzocht de regering dat ook bij 
opheffing van scholen rekening 
gehouden wordt met het overeenkom-
stig artikel 62 door Provinciale Staten 
opgestelde plan en daartoe zo nodig 
die in artikel 104, lid 4 aan de minister 
gegeven bevoegdheid te gebruiken. 
Zo heb ik hem begrepen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil de 
geachte afgevaardigde toezeggen dat 
de minister bij het gebruik maken van 
zijn bevoegdheid uitdrukkelijk het 
advies van de provincie en dit in 
onmiskenbare relatie met haar 
verantwoordelijkheid tot de planproce-
dure in zijn beschouwingen zal be-
trekken. Zo nodig zal de minister van 
die bevoegdheid gebruik maken. Ik 
meen hiermee het verband tussen de 
rol van provincie inzake de planning 
en de instandhouding en dit op grond 
van een gelijke behandeling van 
openbaar en bijzonder onderwijs zo 
duidelijk mogelijk te hebben weergege 
ven. 

De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat 
er behoefte bestaat aan een derde 
termijn. 

Ik stel voor, hiertoe de beraadslaging 
te heropenen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Van Boven (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb met voldoening 
kennis genomen van de verklaring 
van de staatssecretaris. Het lag in 
mijn bedoeling, in deze derde termijn 
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een motie in te dienen ertoe strekkende 
datgene te bereiken wat de staatsse-
cretaris ons zojuist heeft toegezegd. 
Uiteraard heb ik daar thans geen 
behoefte meer aan. Mijn fractie zal, 
ondanks de bezwaren die zij in eerste 
en tweede termijn met name op 
wetstechnisch gebied tegen dit 
wetsvoorstel naar voren heeft ge-
bracht, thans haar steun aan het 
onderhavige wetsvoorstel niet 
onthouden. Het buitengewoon 
onderwijs en met name de mensen 
die daarin hun moeilijke maar dankba-
re taak verrichten, hebben er naar 
onze mening recht op om thans te 
weten waar zij op 1 augustus a.s. aan 
toe zijn. 

D 
De heer Oskamp (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Na de toezegging van de 
staatssecretaris zal ook mijn fractie dit 
wetsvoorstel steunen, maar toch wil 
ik er nog een opmerking over maken. 

Mijn fractie zou de voorkeur hebben 
gegeven aan een oplossing waarbij 
de toetsing van het voortbestaan van 
voldoende openbaar onderwijs in de 
wet zelve was opgenomen. Daarbij 
zou kunnen worden gedacht aan een 
duidelijke parallellie met de Wet op 
het basisonderwijs, door aan het 
derde lid van artikel 104de formulering 
toe te voegen die in artikel 108 van de 
Wet op het basisonderwijs is te 
vinden en die erop neerkomt dat 
Gedeputeerde Staten de opheffing 
van scholen dienen goed te keuren, 
maar dit niet doen, indien dit tot 
gevolg heeft dat er onvoldoende 
openbaar onderwijs voorhanden zal 
zijn. Ik wil hierop nu niet aandringen. 
Ik ben al erg blij dat de toezegging 
van de staatssecretaris voor de korte 
termijn een dergelijke toetsing 
garandeert. Namens mijn fractie dring 
ik er wel op aan om, als hij toch een 
aantal technische wijzigingen moet 
aanbrengen, hierop te letten. Hij zou 
kunnen overwegen of het niet beter 
ware, zijn beleid niet te baseren op de 
Handelingen van de Eerste Kamer, 
maar op de wetstekst zelve. 

D 
Staatssecretaris Van Leijenhorst: 
Mijnheer de Voorzitter! Na de belang-
wekkende gedachtenwisseling 
die verleden week over de meer 
formele kant van het wetsvoorstel is 
gevoerd, stel ik er prijs op, nog even 
in te gaan op de betogen van de 
geachte afgevaardigden die thans het 
woord hebben gevoerd. Ik meen dat 
wat nu is geregeld in de wet - wat de 

planning betreft gaat het om artikel 62 
en wat de instandhouding betreft, 
gaat het om artikel 104 — juist op 
elkaar is afgestemd. De provincie is 
mede verantwoordelijk voor het 
goede evenwicht tussen bijzonder en 
openbaar onderwijs. Dat element is in 
deze wet zorgvuldig tot uitdrukking 
gebracht. 

De heer Van Boven zou willen zien 
dat deze relatie in de planprocedure 
en de beslissingen tot instandhouding 
duidelijker naar voren kwam. Na mijn 
verklaring van zoeven, is naar mijn 
mening heel duidelijk hoe ik deze 
relatie zie. Deze was al in de wet 
neergelegd, maar is nu ook in de 
stukken te vinden. Degenen die met 
de uitvoering van deze artikelen zijn 
belast, kunnen nu ook daarin zien wat 
er onder wordt verstaan. Derhalve 
heb ik er geen behoefte aan om een 
en ander bij de nadere wetswijziging 
nader te bezien. Alle artikelen zullen 
natuurlijk bij de technische wetswijzi-
ging aan de orde komen, maar 
voorshands ga ik ervan uit dat 
hetgeen door de heer Van Boven is 
gezegd, kan worden beschouwd als 
een teken van goedkeuring van mijn 
opvatting terzake. 
De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Aan de orde is de stemming over het 
wetsvoorstel 
a. Verlenging van de werkingsduur 
en wijziging van de Machtigingswet 
inschrijving studenten (invoering van 
het arbeidsmarktcriterium); 
b. Voorzieningen van tijdelijke aard 
met betrekking tot de beperking van 
het aantal personen dat aan scholen 
voor hoger beroepsonderwijs voor 
het eerste leerjaar kan worden 
ingeschreven (Machtigingswet 
beperking inschrijving h.b.o.) (18163). 

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot 
het afleggen van stemverklaringen. 

D 
De heer Oskamp (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Overwegende dat de 
minister bij de openbare behandeling, 
maar ook in de stukken heeft duidelijk 
gemaakt dat de onderhavige wetsvoor-
stellen een ingrijpen ad hoc beogen 
en dat de effecten ervan niet zijn te 
overzien; 

tevens overwegende dat hij het 
verzoek van mijn fractie, zijn visie te 
geven op het arbeidsmarktcriterium 
als een sturingsmechanisme voor een 

op de toekomst gericht beleid, als niet 
relevant heeft afgedaan; 

van mening dat inwerkingtreding 
van deze wetsvoorstellen schadelijk 
kan zijn voor jonge mensen die 
gebruik willen maken van hun 
leerrecht en mogelijk schadelijk zal 
zijn voor de toekomst van ons land, 
omdat zij geen rekening houden met 
gewenste of te verwachten toekomsti-
ge ontwikkelingen, zal een aantal 
leden van mijn fractie haar stem aan 
dit voorstel onthouden. 

D 
De heer Postma (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Uit de schriftelijke en 
mondelinge discussie met de minister 
heeft de CDA-fractie de volgende 
conclusies getrokken. Door ons wordt 
het volgende positief beoordeeld. 

1. De opvatting van de minister dat 
prognoses nog steeds een zekere 
mate van onbetrouwbaarheid in zich 
dragen. 

2. Onze fractie spreekt er haar 
vreugde over uit dat de door haar 
gegeven intepretatie van artikel 23, lid 
1, van de Grondwet door de minister, 
blijkens het geformuleerde in de 
nadere memorie van antwoord, 
gedeeld wordt. 

3. Van belang voor de invloed van 
het parlement is de toezegging van de 
minister dat moties, ertoe strekkende 
om wijzigingen in het ontwerp-besluit 
aan te brengen, voor hem zeer zwaar 
zullen wegen. 

Negatief oordeelt de CDA-fractie 
over de volgende punten. 

1. Het wetsvoorstel strookt niet met 
de grote operaties: 2%-operatie, 
decentralisatie, deregulering en 
privatisering. 

2. De studierichtingen uit het hoger 
beroepsonderwijs die onder de 
werking van de wet zullen kunnen 
vallen, zijn op dit moment nog niet 
bekend. 

Ik vat het voorgaande samen. Na 
afweging van de positieve en negatie-
ve aspecten verdient het wetsvoorstel 
het voordeel van de twijfel. Doorslag-
gevend is hierbij geweest de rol van 
het parlement, die door de toezegging 
van de minister groter wordt. De 
fractie van het CDA zal mitsdien met 
terughoudendheid voor dit wetsvoor-
stel stemmen. 
Het wetsvoorstel wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de PPR, de PSP en de CPN, 
alsmede van de fractie van de PvdA 
de leden J. H. B. van der Meer, M. A. 
van der Meer, Vermeer, Oskamp, Van 
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de Zandschulp, Van Kuilenburg-Lod-
der, Maassen, Baarveld-Schlaman, 
Van Veldhuizen, Ermen, Zoon, 
Simons en Stam en van de fractie van 
het CDA het lid Eijsink tegen dit 
wetsvoorstel hebben gestemd. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Het achterwege 
laten van de herzieningen van het 
minimumloon, van de uitkeringen 
krachtens een aantal sociale verzeke-
ringswetten en van een aantal 
uitkeringen en pensioenen krachtens 
enige andere wetten per 1 januari 
1985 en per 1 juli 1985, alsmede het 
achterwege laten per 1 juli 1985 van 
de herziening van de basiskinderbij-
slagbedragen (18687). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Van de Zandschulp (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Tweeëneenhalf 
jaar geleden was ik in deze Kamer 
voor het eerst woordvoerder voor 
mijn fractie bij een wetsontwerp van 
het ministerie van Sociale Zaken. Het 
wetsontwerp dat toen op de agenda 
stond, behelsde na een forse amende-
ring door de Tweede Kamer, een 
ingreep in de voorgeschreven indexe-
ring van het minimumloon en de 
sociale uitkeringen. 1 juli 1982 is een 
keerpunt gebleken. Voordien werd 
ook wel afgeweken van de exacte 
koppeling van het minimumloon aan 
de index van de regelingslonen, maar 
dat had dan toch een incidenteel 
effect. 

Vanaf 1 juli 1982 gaat het echter om 
een permanente reeks van ingrepen 
met een structureel effect. Aldus is de 
bruto-koppeling doorbroken, al moet 
het uiteindelijke debat over de 
toekomst van de Wet aanpassingsme-
chanismen nog plaatsvinden, in 
afwachting van het advies van de SER 
over de 'herinrichting methodiek 
vaststelling niveaus van minimumloon 
en sociale uitkeringen in verband met 
arbeidsduurverkorting'. 

Deze keer is de materiële betekenis 
van het niet toepassen van de WAM 
niet zo groot, als de prognoses van het 
kabinet ten aanzien van de inkomens-
ontwikkeling in 1985 tenminste 
bewaarheid worden. Toepassing van 
de indexering zou per 1 januari een 
stijging van 0,3% van het bruto-mini-
mumloon betekenen. Op jaarbasis 
zou de stijging beperkt kunnen blijven 
tot 0,4%. Het kabinet meent in 1985 

de koopkracht van alle minima, 
uitgezonderd de zogenaamde voor-
deurdelers, op peil te kunnen houden 
door maatregelen in de secundaire 
sfeer. 

Na vier achtereenvolgende jaren 
van koopkrachtdaling voor de minima 
is dat het signaleren waard. Er is zelfs 
een kans dat de koopkrachtontwikke-
ling van het minimumloon in 1985 in 
redelijke mate parallel gaat lopen aan 
de koopkrachtontwikkeling van de 
overige lonen. Dat is echter met nogal 
wat onzekerheden omgeven. 

Met die voorspelling neemt het 
kabinet een voorschot op zijn optimis-
tische prijsraming voor 1985, op de 
zeer onzekere afloop van de ziektewet-
voorstellen en op de afloop van de 
ca.o."Onderhandelingen, waarbij 
onder andere de vraag aan de orde is 
of werkgevers dan wel werknemers 
de gevolgen van de ziektewetvoorstel-
len, als die tenminste van kracht 
worden, moeten opvangen. Dit 
weekend voegde de minister van 
Financiën een nieuwe factor van 
onzekerheid toe aan dit lijstje, door 
het dreigement van premieverhogin-
gen halverwege het volgende jaar. 

Gegeven al die onzekere factoren is 
het vreemd, dat het kabinet nu al 
voorstelt de WAM niet alleen per 1 
januari 1985, maar ook per 1 juli 1985 
buiten werking te stellen. Onder 
andere de Raad van State gaf het 
kabinet in ernstige overweging, de 
termijn van buitenwerkingstelling 
van de WAM te beperken tot het 
eerste half jaar van 1985 en om 
daarna de zaak opnieuw te bekijken. 
Dat is een zeer voor de hand liggend 
verzoek. 

Het feit dat het kabinet daarop niet 
is ingegaan, geeft aanleiding tot 
argwaan. Kennelijk vertrouwt het 
kabinet zelf niet zo sterk op de eigen 
prognoses voor 1985. Als die progno-
ses niet zouden uitkomen, zou 
immers een later voorstel om de 
WAM ook in de tweede helft van 1985 
buiten werking te stellen, wel eens 
problemen kunnen oproepen. Om dat 
risico te minimaliseren, acht het 
kabinet het kennelijk veiliger deze 
zaken reeds voor geheel 1985 dicht te 
timmeren. 
Voorzitter: Feij 

D 
De heer Van de Zandschulp (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik vrees dat er 
nog een reden is waarom het kabinet 
nu al voor geheel 1985 de WAM 
buiten werking wil stellen. Het kabinet 
presenteert de opschorting van de 

WAM steeds als een maatregel ad 
hoc, ingegeven door de nood der 
tijden, en belijdt hierbij dat het 
streven naar een parallelle inkomens-
ontwikkeling wordt gehandhaafd, als 
ideaal. Tegelijkertijd gelooft het 
kabinet echter steeds minder in het 
ideaal en ziet het dit steeds minder als 
ideaal, als ik het goed heb begrepen. 
De motiveringen voor het niet 
toepassen van de WAM verschuiven 
in de tijd. 

De eerste inbreuken op het principe 
van parallelle inkomensontwikkeling 
gingen gepaard met veel spijtbetuigin-
gen, onderstreping van de tijdelijkheid 
en zelfs suggesties over correcties 
achteraf. 'Uitschuifoperatie' was zo'n 
suggestieve term en een andere 
uitdrukking wilde dat bedragen op de 
lat bleven staan. Ook deze minister 
gebruikte die uitdrukking, al voegde hij 
eraan toe: 'Dat is een riskante opmer-
king, die het gevaar met zich brengt 
dat ik op voorhand als een dubieuze 
debiteur kan worden beschouwd.' 

Ik citeer hem uit de Handelingen 
van deze Kamer op 28 juni 1983. Toen 
wilde hij nog niet uitsluiten dat de 
achterstand in een periode van 
economisch herstel kon worden 
goedgemaakt. 

De uitdrukking 'op de lat blijven 
staan' heb ik dit jaar niet meer 
vernomen. Ook de spijtbetuiging over 
de inbreuk op de parallelle inkomens-
ontwikkeling neemt af en de 
uitspraken overeen mogeli jktoekom-
stig opnieuw toepassen van de WAM 
gaan thans gepaard met veel meer 
voorbehoud dan voorheen. In de me-
morie van antwoord aan de Tweede 
Kamer schreef de minister thans dat 
de doelstellingen van de WAM als 
centraal uitgangspunt van kracht 
blijven. Dit is een nogal omslachtig 
antwoord op de vraag of de WAM 
nog van kracht is c.q. binnenkort weer 
van kracht wordt. De toevoegingen 
over de doelstelling en het centrale 
uitgangspunt zijn of taalkundig 
overbodig óf bevatten veel voorbe-
houd. Ik vrees dat het laatste het 
geval is. 

In het debat in de Tweede Kamer 
zei de minister: 'Ik kan mij voorstellen 
- ik leg mij daar nu zeker nog niet op 
vast - dat op de een of andere manier 
de mogelijkheid van beleidsmatige 
aanpassingen die een afwijking 
inhouden van de algemene loonont-
wikkeling, in de wet zelf wordt 
verankerd, omgeven met de nodige 
waarborgen, advisering door de 
Stichting van de Arbeid en de moge-
lijkheid van parlementaire toetsing.' 
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Wat een beleidsmatige aanpassing 
betekent, is mij tot dusverre niet 
geopenbaard, maar de suggestie van 
verdere ontkoppeling en achterstelling 
dringt zich op. 

Ik citeer de minister nogmaals uit 
het debat in de Tweede Kamer: 'De 
heer De Korte heeft gesuggereerd om 
bij een wijziging van de WAM een 
relatie op te nemen tussen de mate 
van economische groei en de moge-
lijkheid om de koppeling van de 
verschillende inkomensgroepen te 
handhaven. Ik ben dat zeker theore-
tisch met hem eens. Of het praktisch 
te verwezenlijken zal zijn in een vaste 
formule, die dan ook op de verlangde 
wijze uitwerkt, betwijfel ik.' 

Ik meen dat de minister hiermee 
buigt naar de visie van de heer 
Leerling, die een parallelle inkomens-
ontwikkeling tussen c.a.o.-lonen en 
minimumloon en uitkeringen betitelde 
als een luxe positie. Wie recente 
uitspraken van leden van het kabinet 
over afwijkingen van de WAM op een 
rijtje zet, ziet dat naast de zorg over 
het financieringstekort en de collectie-
ve lastendruk een nieuw motief 
opduikt: de inkomensverschillen 
moeten groter worden onder verwij-
zing naar de werking van de arbeids-
markt. 

Het toekomstbeeld is als volgt. Een 
mogelijke toekomstige inkomensver-
betering wordt bij voorrang of 
exclusief toegesluisd naar de werken-
den met meer dan het minimumloon. 
Voor het minimumloon en de sociale 
uitkeringen is behoud van koopkracht 
het maximaal haalbare. Ik denk hierbij 
aan de uitspraken van de minister-pre-
sident in deze Kamer tijdens de 
algemene beschouwingen. Wellicht is 
de mallotige introductie van een 
arbeidstoeslag in de loon- en inkonv 
stenbelasting, hoe marginaal ook qua 
effect, alvast een voorschot op een 
uiteenlopende inkomensontwikkeling 
van werkenden en baanlozen. 

De recente grote aandacht voor het 
inkomenstraject tussen minimum en 
modaal doorkruist en beïnvloedt het 
debat over de toekomst van de WAM 
en ondermijnt het streven naar herstel 
van een parallelle inkomensontwikke-
ling in de nabije toekomst. De minister 
behoort tot degenen die het inkomens 
traject tussen minimum en modaal 
willen vergroten, liefst met 1,5 a 2% 
per jaar, zoals hij in een interview in 
NRC/Handelsblad, op 6 oktober 
jongstleden, onthulde. 

Hier in Den Haag en ook in de 
publiciteit vinden thans vooral die 
inkomensplaatjes gretig aftrek, die het 

inkomensverschil tussen minimum en 
modaal reduceren tot bij voorbeeld f7 
of f4,90 per dag. Het kan nooit kwaad 
om eerst de feitelijke gegevens te 
verzamelen, alvorens in dit debat 
stelling te nemen. Ik heb enkele 
gegevens opgezocht, maar ik erken 
dat er nogal wat lacunes in mijn 
gegegevens zitten. 

Volgens becijferingen van Flip de 
Kam, over de alleenverdieners in 
1984, ligt het nettoverschil tussen 
minimumloon en modaal loon op 
f492 per maand. Aannemende dat de 
minimumloner in januari van dit jaar 
de eenmalige uitkering over 1983 
kreeg, wordt dit netto-inkomensver-
schil tussen minimum en modaal 
gereduceerd tot f406 per maand. 

Verder aannemende dat beiden een 
identieke huurwoning bewonen met 
een kale huur van f450 per maand, 
dan wordt - dank zij de individuele 
huursubsidie - het netto-inkomensver-
schil gereduceerd tot f246 per maand. 
Tot zover betreft het, denk ik, een 
tamelijk realistisch beeld dat nogal 
vaak zal voorkomen in de praktijk. 

Men kan natuurlijk, al cijferende, 
alle denkbare varianten samenvoegen 
in één model. Men kan van een 
minimumloner een bijstandsgerech-
tigde maken, die via bijverdienste of 
kamerverhuur profiteert van de 
maximale vrijlating in de Algemene 
Bijstandswet, en die tegelijkertijd 
gebruik maakt van alle mogelijke 
inkomensafhankelijke voorzieningen 
en subsidies. In dat geval wordt het 
inkomensverschil tussen minimum en 
modaal gereduceerd tot vrijwel nul of 
slaat het, in een extreem geval, zelfs 
over in een licht voordeel voor deze 
bijstandsgerechtigde. Aldus kan men 
het dramatische beeld creëren, 
waarbij de inkomensverhoudingen zo 
plat als een dubbeltje zijn. 

Een heel andere vraag is, of zo'n 
theoretisch denkbaar geval zich ook in 
de praktijk voordoet en, zo ja, in 
hoeveel gevallen. Ik veronderstel dat 
het hierbij gaat om een uitzonderlijke 
situatie. Ik ben wel geïnteresseerd in 
de mate van cumulatie van inkomens-
afhankelijke voorzieningen - huur-
subsidie, huurgewenningsbijdrage, 
studiefinanciering, gezinszorg, 
rechtshulp - , toebedeeld aan de 
verschillende inkomenscategorieën. 

Ik acht het zeer wel mogelijk dat bij 
een cumulatief gebruik van diverse 
inkomensafhankelijke voorzieningen, 
het ineendrukkend effect op de 
inkomensverhoudingen aan de voet 
van de inkomenspiramide te fors kan 
worden. Anderzijds dient eveneens te 
worden bedacht dat de koopkracht-

toeslagen voor de echte minima een 
incidenteel karakter hebben en dat 
kabinet en regeringspartijen thans 
nadenken over een gefaseerde 
terugdringing dan wel afschaffing 
ervan, waarbij de VVD zich al heeft 
uitgesproken voor een termijn van 
drie jaar. 

Voorts moet worden verdisconteerd 
dat de gemiddelde huursubsidie aan 
huishoudens op minimumniveau 
ongeveer f 1000 a f 1200 lager ligt dan 
de maximale huursubsidie. In de 
huidige rage van inkomensplaatjes 
van minimum en modaal, met een 
verschil van f4,90 per dag, wordt aan 
het huishouden met een minimumin-
komen de maximale huursubsidie 
toegekend en wordt aan het huishou-
den met een modaal inkomen geen 
enkele huursubsidie toegerekend. Ik 
beweer niet, dat deze situatie niet 
voorkomt. 

Ik stel wel, dat dit beeld niet 
representatiefis. In deze beeldvorming 
wordt eveneens voorbijgegaan aan 
een andere tendens: het sterk gegroei-
de aandeel van de vaste lasten in het 
inkomen, die relatief het zwaarst 
drukken op de lagere inkomens en die 
het aandeel van de min of meer 
variabele uitgaven beperken. 

Ik meen dat het netto-inkomensver-
schil tussen minimum en modaal op 
zich zelf helemaal niet zo klein is en 
nog steeds aanzienlijk is, wanneer 
men het althans bekijkt met de ogen 
van de lagere-inkomensgroepen. 

Het is het verschil tussen het 
kunnen inhaken op nieuwe maatschap-
pelijke trends en het volop deelnemen 
aan het maatschappelijk verkeer aan 
de ene kant en een achterstand, die 
wellicht blijvend is, aan de andere 
kant. Dat is een kwalitatief verschil in 
levensstandaard. 

Aan die constatering moet inderdaad 
toegevoegd worden dat bij gebruik 
van diverse inkomensafhankelijke 
voorzieningen en met name bij 
cumulatief gebruik ervan, die inko-
mensverschillen fors gereduceerd 
kunnen worden. Het is heel wel 
denkbaar dat dit leidt tot knelpunten 
bij de maatschappelijke aanvaarding 
van zo'n reductie van inkomensver-
schillen. Nader onderzoek naar de 
mate van cumulatie van het gebruik 
van de diverse inkomensafhankelijke 
voorzieningen en spreiding over de 
verschillende inkomenscategorieën, is 
zeker gewenst. 

Waar de ineendrukkende effecten 
van deze inkomensafha ikeüjke 
voorzieningen te fors l iKaknen, is 
bijstelling ervan gewr ,st. Een 
algemene vergrotinc, van hat inko-

Eerste Kamer 
18 december 1984 Bevriezing uitkeringen ca . 371 



Van de Zandschulp 

mensverschil tussen minimum en 
modaal is echter een veel te grof 
uitwerkend middel om specifieke 
knelpunten aan te pakken. 

Het hele betoog over de noodzaak 
tot vergroting van de inkomensver-
schillen, met name die tussen mini-
mum en modaal, wordt vaak opgehan-
gen aan de werking van de arbeids-
markt. Er zijn echter redenen om aan 
te nemen dat dit argument onnauw-
keurig gehanteerd wordt en dat het 
meer berust op ideologische vooroor-
delen dan op een analyse van de 
feiten. 

In het enigszins van de maatschap-
pelijke ontwikkelingen geabstraheerde 
taalgebruik van het Binnenhof, 
worden duidelijk de onderscheiden 
begrippen vaak via associatie met 
elkaar verbonden of zelfs met elkaar 
geïdentificeerd. Ik geef daarvan twee 
voorbeelden. 

a. Er is een associatie of zelfs 
identificatie van het louter statistische 
begrip modaal met dat van geschoold 
arbeider of vakman. In de werkelijke 
wereld heeft de werkelijke vakman 
een loon dat zowel aanzienlijk onder 
als aanzienlijk boven het modale 
inkomen kan liggen. 

b. Er is een associatie of zelfs 
identificatie van loondifferentiatie met 
globale denivellering. Voor zover er 
thans sprake is van enkele specifieke 
knelpunten in zeer specifieke arbeids-
marktsegmenten, kunnen die wellicht 
mede opgelost worden door een 
grotere loondifferentiatie in de 
betreffende sectoren, bij voorbeeld 
door gebruikmaking van de post 
incidenteel. Belangrijker is natuurlijk 
uitbreiding van bij-, her- en omscho-
lingsmogelijkheden. 

Een grotere loondifferentiatie in 
enkele zeer specifieke arbeidsmarkt-
segmenten is echter volstrekt niet 
identiek met een globale denivellering 
in de statistische Haagse inkomens-
plaatjes. In theorie kan een grotere 
loondifferentiatie op onderdelen zelfs 
samenvallen met globale nivellering. 
Voor een zuiver debat moet tussen 
begrippen met uiteenlopende beteke-
nis wel onderscheid blijven en mogen 
zij niet associatief met elkaar verbon-
den worden. 

De allocatie op de arbeidsmarkt 
wordt bepaald doortientallen factoren, 
waaronder afwisseling in het werk, 
arbeidsomstandigheden, omgang met 
collega's, functie, opleiding, promotie-
mogelijkheden, loondifferentiatie en 
- deze factor moeten wij vooral niet 
vergeten - werkzekerheid. Het is 
opvallend hoe snel en hoe eenzijdig 

velen bij het signaleren van enkele 
knelpunten op de arbeidsmarkt 
terugvallen op vergroting van inko-
mensverschillen als voornaamste of 
enige remedie. 

Bij-, her- en omscholing zijn in 
Nederland van oudsher slechts mager 
ontwikkeld. Men moet in dit opzicht 
eens een vergelijking maken met 
Zweden. Met nieuwe technologische 
ontwikkelingen voor de deur kan met 
gebruikmaking van arbeidstijdverkor-
ting die achterstand ons wel eens snel 
gaan opbreken. Het lijkt van groot 
belang aan bedoelde mogelijkheden 
veel meer aandacht te besteden. Die 
aandacht is nodig als wij willen 
komen tot een goede allocatie op de 
arbeidsmarkt. 

Een al heel lang geleden gesignaleer-
de rem op de arbeidsmobiliteit wordt 
gevormd door de beruchte pensioen-
breuk. Dat probleem sleept zich voort 
van het ene studiegezelschap naar het 
andere overlegorgaan, zonder dat het 
goed wordt aangepakt. 

Ten aanzien van een goede werking 
van de arbeidsmarkt, zijn er enkele 
meer fundamentele zaken die bij 
voorrang aan de orde gesteld moeten 
worden en waarvan het belang 
uitgaat boven dat van loondifferentia-
tie. 

Natuurlijk speelt loondifferentiatie 
een rol als één van de elementen van 
allocatie op de arbeidsmarkt. Het ligt 
voor de hand dat dit element een veel 
grotere rol speelt bij krapte op de 
arbeidsmarkt dan in een sfeer van 
massa-werkloosheid. Vooral wat de 
lagere inkomens en de beroepen die 
sterk bedreigd worden met werkloos-
heid betreft, zal het element van de 
werkzekerheid thans duidelijk domine-
ren en het element van de inkomens-
verschillen overschaduwen. 

Samenvattend meen ik, dat er aan 
de ene kant zeker reden is tot grote 
terughoudendheid inzake eventuele 
verdere nivellering tussen minimum 
en modaal. Aan de andere kant is er 
geen reden tot een globale denivelle-
ring. Er zijn specifieke knelpunten 
denkbaar bij zeer specifieke arbeids-
segmenten en bij een cumulatief 
gebruik van inkomensafhankelijke 
voorzieningen. Deze eventuele 
knelpunten vergen nader onderzoek. 
Zij moeten worden opgelost, waar en 
wanneer zij zich voordoen. Er is 
echter geen rechtvaardiging te 
bedenken voor een beleid waarin men 
bij een mogelijke welvaartsverbetering 
de minima niet evenredig laat mee-
groeien maar relatief achter stelt. 

Tot slot van mijn betoog, moet ik 
nog enkele feitelijke kanttekeningen 

plaatsen bij de lof die mijn partij 
wegens een verondersteld toegeno-
men realiteitsbesef recentelijk deelach-
tig is geworden, na publikatie van de 
tekst die het partijbestuur heeft 
voorgelegd aan het april-congres van 
onze partij. Sommige politici zagen de 
verschillen tussen het kabinetsbeleid 
en de opstelling van de PvdA al 
vervagen of geheel verdwijnen. De 
kans dat deze politici kennis hebben 
genomen van genoemde tekst, lijkt 
mij niet erg groot. Deze tekst plaatst 
immers de ontwikkeling van het 
minimumloon en de daaraan gekop-
pelde uitkeringen in het kader van de 
algemene welvaartsontwikkelingen. 

In de eerste zin van de passage over 
de minima, wordt een herstel geëist 
van de koppeling van het minimumloon 
aan de index van de regelingslonen. 
Als de economische groei zodanig is 
dat er in de toekomst, naast het 
inkomensbeslaq dat nodig is voor ATV 
nog ruimte is voor inkomensverbete-
ring, dan zal daarbij voorrang worden 
gegeven aan de laagste inkomensgroe-
pen. Dit is de stellingname van mijn 
partij. 

Vooralsnog staat deze stellingname 
nogal haaks op het kabinetsbeleid. 
Degenen die thans het realisme van 
de Partij van de Arbeid inzake het 
beleid voor minimumloon en sociale 
minima prijzen, zullen zich dan ook 
enige extra inspanning moeten 
getroosten om aan te tonen waarom 
hun beleid zo sterk afwijkt van het 
realisme van de Partij van de Arbeid. 

D 
De heer Umkers (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! In de jaarlijks terugkerende 
strijd van het parlement tegen de 
kalender om wetsvoorstellen tijdig in 
het Staatsblad gepubliceerd te 
krijgen, wordt dit jaar een aantal 
records gebroken. Daarbij gaat het 
om twee records van zeer uiteenlopen-
de aard. Enerzijds gaat het om de 
wetsvoorstellen 18 777 en 18 778 die 
door de regering op 4 december j l . bij 
de Tweede Kamer zijn ingediend. Us 
en weder dienende zullen deze 
morgen door de Eerste Kamer 
worden afgehandeld. 

Anderzijds gaat het om wetsvoor-
stellen inzake gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in de WWV en 
de AOW. Daarvoor hebben diverse 
kabinetten zes jaar de tijd gehad en 
toch hebben zij geen kans gezien een 
wetsvoorstel in te dienen dat voor het 
verstrijken van de fatale datum de 
steun van het parlement zou kunnen 
verwerven. 
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In beide gevallen is het beschamend 
hoe met deze zaken is omgegaan. De 
Eerste Kamer sputtert elk jaar dat dit 
geen manier van doen is. Zolang ik 
mij dat herinner, en dat is al vrij lang, 
doet de Kamer dat zonder de verwach-
ting te koesteren dat hierin ooit 
verandering zal komen. 

Toch blijft de hele gang van zaken 
hoogst onbevredigend. Al met al zal 
deze werkwijze niet bijdragen tot 
vergroting van het aanzien van het 
parlement. Het lijkt mij nu echter het 
moment om de vraag op te werpen of 
het geen tijd wordt, aan dat jaarlijks 
terugkerend ritueel paal en perkte 
stellen. Ik ben nog in die mening 
gesterkt naar aanleiding van het 
uitbrengen van het rapport van de 
RSV-enquêtecommissie. Een van de 
vragen die een TV-reporter aan de 
commissie stelde was, of hetgeen zich 
had voorgedaan in de werkwijze van 
het parlement zat opgesloten, zodat 
herhalingen niet zouden zijn uit te 
sluiten. De enquêtecommissie moest 
inderdaad toegeven dat herhalingen 
tot de mogelijkheden behoren. In 
wezen heeft zich dat al bij de Walrus-
affaire voorgedaan. 

De rol van de Eerste Kamer in dit 
soort problemen is beperkt. Ik wil niet 
pleiten voor uitbreiding van haar 
bevoegdheden. Wel kunnen wij 
proberen het beschadigde aanzien 
van het parlement te verbeteren, bij 
voorbeeld door duidelijke regels te 
stellen waardoor de telkens terugke-
rende druk op de Eerste Kamer in 
december en vlak voor het zomerreces 
wordt ingeperkt. De enige mogelijk-
heid lijkt mij dat via een wijziging van 
het Reglement van Orde de regering 
wordt gedwongen de gestelde 
termijnen in achtte nemen. 

Artikel 80, lid 2, van ons reglement 
stelt een termijn van twee dagen na 
het verschijnen van het eindverslag of 
de nota naar aanleiding van het 
eindverslag, eer over een voorstel kan 
worden beraadslaagd. In lid 4 echter 
geven wij de Voorzitter de bevoegd-
heid vanwege een spoedeisend 
karakter daarvan af te wijken. Wat nu 
precies een spoedeisend karakter is, 
staat in het Reglement van Orde niet 
omschreven. Kennelijk is een door de 
regering in het wetsvoorstel vermelde 
datum zo'n aanleiding. Wij hebben 
echter gezien dat de regering de ene 
keer aan veertien dagen genoeg heeft, 
terwijl een andere maal blijkt dat zij in 
geen zes jaar er kans toe ziet. Toch 
zou de Kamer er eens over moeten 
nadenken om aan deze onbevredigen-
de gang van zaken een eind te maken. 

Het zal voor de bewindslieden geen 
verrassing zijn dat wij ernstige 
bezwaren tegen het voorliggende 
wetsvoorstel hebben. Op zich zelf is 
het al discutabel een reeks uiteenlo-
pende wetten, onder andere met 
betrekking tot het minimumloon, 
sociale verzekeringen, pensioenen en 
uitkeringen in één wetsvoorstel te 
behandelen. Vorig jaar hebben wij die 
bezwaren ook al uiteengezet: een 
voorbeeld van deregulering a la het 
kabinet-Lubbers, zullen wij maar 
denken. 

Met dit wetsvoorstel wordt verder 
de koppeling tussen lonen en uitkerin-
gen voor een jaar buiten werking 
gesteld. De zekerheid die de wet biedt 
aan mensen met een uitkering, een 
pensioen en dergelijke wordt daarmee 
ondergraven. Dit draagt het gevaar in 
zich dat wetten lange tijd buiten 
werking kunnen worden gesteld. Na 
verloop van tijd werkt dit zelfs in de 
hand dat de bestaande wetten 
worden geschrapt, omdat ze toch niet 
meer toegepast worden. Dan is de 
ontkoppeling wel definitief. Het mag 
bekend zijn dat onze fractie zich 
daartegen verzet en in dat verzet 
gelukkig niet de enige is. 

Een ander bezwaar is, zoals al 
meermalen door onze fractie is 
betoogd, dat het voornamelijk 
mensen betreft die van een in de 
regel laag inkomen moeten rondko-
men. Een groot deel van hen is reeds 
het slachtoffer van de onvolkomenhe-
den van deze maatschappij. Zij krijgen 
daarvoor de rekening dubbel gepre-
senteerd. Daarbij bevindt zich opnieuw 
de groep oorlogsslachtoffers. Verleden 
jaar heb ik ook gepleit voor het 
handhaven van de ereschuld die de 
hele Nederlandse samenleving heeft 
ten opzichte van deze mensen, die 
tijdens de Duitse bezetting alles in de 
waagschaal hebben gesteld om onze 
nationale zelfstandigheid te herwin-
nen. De regering stelt wederom voor, 
hun pensioenen te bevriezen. Ook dat 
stuit op grote bezwaren onzerzijds. 

Bij de behandeling van de wetsvoor-
stellen, die met de sociale wetgeving 
te maken hebben, is de laatste tijd 
steeds gesproken over de herziening 
van de sociale wetgeving, die per 1 
juli aanstaande haar beslag moet 
krijgen. Ik heb de indruk dat er nog 
maar weinig mensen geloven dat dit 
op de genoemde datum zal gelukken. 
Los daarvan, wekt de stroom van 
wijzigingen die het parlement de 
laatste maanden te verwerken heeft 
gekregen op zijn minst het vermoeden 
dat de herziening van het sociale 
stelsel al sluipend, stukje bij beetje, 

wordt ingevoerd, waarbij de samen-
hang geheel in de mist verdwijnt. 

Wat wel zichtbaar is, is dat steeds 
meer mensen naar of onder het 
minimum zakken. Wat nog duidelijker 
zichtbaar is, is dat de winsten van een 
reeks ondernemingen fors zijn 
gestegen, mede dankzij kortingen en 
bevriezingen. De voorstellen zijn voor 
ons dan ook onaanvaardbaar. 

Mijnheer de Voorzitter! Met uw 
verlof maak ik een enkele opmerking 
over twee wetsvoorstellen die niet op 
de agenda staan, maar daarop wel 
thuishoorden. Ik noem het wets-
ontwerp inzake de gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in de WWV. 
Zoals u weet, is dit wetsvoorstel van 
de agenda afgevoerd, omdat het door 
de Tweede Kamer is verworpen. Het 
wetsontwerp met betrekking tot de 
AOW moet kennelijk nog aangepast 
worden in verband met enige ingrij-
pende amendementen. 

Nu de oude WWV van kracht blijft, 
in strijd met de EG-richtlijn, ontstaat 
een nieuwe situatie, ledere vrouw die 
per 1 januari aanspraak zou moeten 
kunnen maken op de WWV en 
daartoe de rechter in de arm neemt, 
zal ongetwijfeld gelijk krijgen. Om te 
voorkomen dat deze groep vrouwen 
maanden of zelfs jaren moet wachten 
op toekenning van hun uitkering en 
om te voorkomen dat de Staat wordt 
veroordeeld tot het betalen van de 
kosten van de processen, verzoek ik 
de staatssecretaris de gemeentelijke 
sociale diensten de opdracht te geven 
voorschotten te verstrekken aan hen 
die volgens de Europese richtlijn recht 
hebben op een WWV-uitkering, totdat 
de materie voldoende is geregeld. 
Daarmee zou iets van het geschonden 
'emancipatie-gezicht' van het kabinet 
hersteld kunnen worden. Betalen 
moet de regering toch. Zij kan het 
beter uit eigen beweging doen dan 
daartoe door de Europese rechter 
veroordeeld te worden. 

D 
De heer Franssen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Tijdens de algemene 
politieke beschouwingen heeft onze 
fractievoorzitter er al op gewezen dat 
hij niet alle onderwerpen die onze 
fractie belangrijk achtte, de aandacht 
kon geven die ze verdienen. Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid is zeker 
een van de terreinen waarop hij 
doelde. De heer Christiaanse zei dat 
niet alleen de begrotings- c.q. beleids-
debatten, maar vooral de vele te 
verwachten wetsvoorstellen daartoe 
ruimere mogelijkheden zouden 
bieden. In deze laatste maand en 
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zeker ook in het eerste kwartaal van 
1985 wordt dat eens te meer bewezen. 

Het wetsvoorstel 18687 betreffende 
de bevriezing van een groot aantal 
minimuminkomensregelingen is in 
zijn directe financiële ombuigingsbij-
drage voor 1985 beperkt. Als wij 
terugkijken op het relatief korte leven 
van de Wet Aanpassingsmechanismen 
tot nu toe, blijkt dat al voor f4 mld. in 
beperkende zin is afgeweken van de 
mooie verwachtingen, die wi j in beter 
lijkende tijden hadden. 

Daartoe was en is overigens alle 
reden, want wij leefden en leven met 
z'n allen behoorlijk boven onze 
financiële stand. Een snel tot bijna 
f200 mld. gegroeide schuldenlast en 
een financieringstekort van meer dan 
f30 mld. leggen niette verantwoorden 
lasten op heden en toekomst. Het 
maken van grote schulden lijkt for the 
time being sociaal, maar het is in 
werkelijkheid asociaal. Het is asociaal, 
omdat het te hoge collectieve-uitga-
venpatroon ertoe heeft geleid dat 
onze marktsector vergaand werd 
uitgehold en de werkgelegenheid 
schrikbarend terugliep. 

Niet alleen de overheidsfinanciën 
vertonen immers een veel te groot 
tekort; hetzelfde is het geval bij zeer 
veel bedrijven, waar het eigen 
vermogen tot macro ongeveer 25% 
ineenschrompelde. Zo gezien, is onze 
nationale schuld veel groter dan de 
overheidsschuld alleen al is. Wij doen 
er dan fout aan om, zoals de heer 
Umkers zojuist deed, alleen naar de 
best draaiende bedrijven te kijken. 

De meerderheid van onze mensen 
werkt in andere bedrijven. Hierdoor 
werd en wordt een groot deel van de 
financiële middelen, broodnodig voor 
vernieuwingen om de concurrentie-
slag bij te houden, in beslag genomen. 
Dat moet in het belang van het 
herstelbeleid worden gecorrigeerd. 

Wij constateren dat steeds meer 
mensen in en buiten het parlement 
het eens zijn met voornoemde visie, 
maar dat men 'de wijze waarop en het 
tempo waarin', om het met de 
woorden van de heer Buurmeijer te 
zeggen, afkeurt. Wat 'het tempo 
waarin' betreft, zijn wij van mening 
dat de tussen 1973 en 1980 verloren 
gegane tijd tot de diepe en snelle 
ingrepen noodzaakt. Noch de heer 
Duisenberg, noch de heer Andriessen 
- twee mensen die tijdig aan de bel 
trokken - werden gevolgd. Op de 
afgezwakte c.q. in lager tempo 
voorgestelde aanpak werd voorheen 
in de Tweede Kamer zodanig 'gescho-
ten', dat een gatenkaas overbleef. 

De terminologie is van de geachte 
afgevaardigde Van der Jagt. Het 
gevolg is dat wij nu, naar het zich laat 
aanzien, nog minstens één nieuwe 
kabinetsperiode nodig hebben om de 
gedurende tien jaar scheef gegroeide 
situatie recht te zetten. Met papieren 
plannen - die waren er ook in het 
verleden - komen wij er niet uit, zeker 
niet wanneer men voor de eerste 
tegenwind uit de regeringsverant-
woordelijkheid vlucht. Mogen wi j nog 
eens aan de ziektewetplannen van 
minister Den Uyl en zijn bekwame 
staatssecretaris Dales herinneren? 

Mijnheer de Voorzitter! Waarom 
koos ik opnieuw voor deze lange 
aanloop? Ten eerste deed ik dat, 
omdat wij vinden dat de mensen die 
nu de meeste pijn ondervinden van 
het orde op zaken stellen, recht 
hebben op onze verantwoording. 
Zelfs als zij het nu niet of nog niet met 
ons eens zijn, zal de toekomst leren 
- de voortekenen zijn daarover steeds 
duidelijker - dat het meer uitkerings-
gerechtigden, meer werklozen kans 
op werk bieden beter is dan nu 
tijdelijk meer in de beurs krijgen en de 
schulden op de toekomst stapelen. 
Dat geldt vooral voor jeugdigen, 
waarvan wij het straks moeten 
hebben. De lasten die dat laatste 
namelijk oproept, zijn immers bij een 
nog verdergaande werkloosheid niet 
meer te dragen. 

Ten tweede vinden wij dat de 
kritiek, soms zware kritiek, met de 
etikettering van 'verlies sociaal 
gezicht' ons onrecht aandoet en ook 
voorbijgaat aan wat eigen deskundi-
gen van opponenten zeggen. Wat is 
socialer: meer mensen met uitkeringen 
afhankelijk maken van een onbetaal-
baar systeem of meer mensen 
werkgelegenheid bieden c.q. minder 
mensen uitstoten en een betaalbaar 
systeem opbouwen? Ook een anders 
samengesteld kabinet kan nu niet 
meer aan de harde feiten voorbijgaan. 

Ten derde brengen wij met dit 
algemene gedeelte tot uitdrukking, 
dat wij er nog lang niet zijn. Eén 
zwaluw maakt nog geen zomer. Wij 
behoren dus niet tot degenen die 
menen dat wij er nu zijn, ondanks de 
gunstiger uitkomsten en vooruitzich-
ten. 

Natuurlijk weten ook wi j dat 
Nederland sterk afhankelijk is van 
externe invloeden, maar het blijft een 
verdienste van het kabinet, daarvan 
optimaal gebruik te maken. Dit 
kabinet doet dat beter dan voorgaande 
kabinetten en beter dan de meeste 
ons omringende landen. Het is zeker 
mede een verdienste van het bedrijfs-

leven en sociale partners, die met het 
stichtingsakkoord van 1982 een goede 
weg insloegen. 

Ondanks alle tromgeroffel vertrou-
wen wij erop, dat men niet zal streven 
naar algemene kostenverhogende 
verbeteringen van arbeidsvoorwaar-
den, die de werkgelegenheid zullen 
schaden, de prijzen opdrijven, de 
werklozen minder kansen bieden en 
de van wettelijke basisvoorzieningen 
afhankelijken sterker onder druk 
zullen zetten. Benut de ruimte voor 
instandhouding, uitbreiding en 
herverdeling van arbeid, zouden wij 
werkgevers en werknemers willen 
toeroepen. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn 
ervan overtuigd, dat wij met het 
huidige beleid op de goede weg zijn, 
immers, het financieringstekort, de 
belastingdruk en de sociale premies 
dalen. De prijsstijging is aanzienlijk 
lager geworden en minder dan in de 
ons omringende landen. Last but not 
least, de werkgelegenheid toont een 
lichte keer ten goede. De scheve 
verhouding tussen consumptie en 
investeringen in relatie met het 
nationale inkomen is in de goede 
richting omgebogen. Vooral het 
volgende kabinet zal hiervan het volle 
profijt kunnen trekken. 

Tegen de achtergrond van deze 
ontwikkelingen begrijpen wij best dat 
de Partij van de Arbeid zeer terughou-
dend is met toezeggingen om de nu 
door haar bestreden ombuigingen te 
zijner tijd terug te draaien. Uit de 
genomen maatregelen in de sfeer van 
sociale zaken blijkt, dat juist dit 
kabinet zeer ver is gegaan in bescher-
ming van de minima en in het 
bijzonder van de echte minima. 

Meer dan 90% van het 2,5 mld.-pak-
ket 1985 van het departement van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
moet door de bovenminima worden 
gedragen. Dat daarbij koopkrachtover-
zichten van werkenden met wat 
hogere inkomens, die overigens 
geheel voorbijgaan aan tertiaire 
overdrachtsinkomens er beter uitzien, 
is een gevolg van ons belasting-, 
premie- en arbeidsvoorwaardensys-
teem met zijn progressie, franchises, 
incidentele factoren en subsidies. 

Kritiek leveren is heel wat gemakke-
lijker dan met betere, reëlere plannen 
komen. Vast staat dat de onvoldoende 
op de marktsector en schulden 
gerichte pogingen van voorgaande 
kabinetten van kwaad tot erger 
hebben geleid. Een gezonder onderne-
mingsklimaat en een sterkere concur-
rentiepositie betekenen een blijvende, 
stimulering in veel gevallen een 
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tijdelijke, oplossing. Daarom geven 
wij ook de voorkeur aan behoud en 
verbetering van de koopkracht langs 
de weg van collectieve drukverminde-
ring. 

Vast staat, en ik ben dan concreet 
bij dit wetsvoorste! aangekomen, dat 
de zorg en de bescherming voor de 
basis-inkomens, met hun web van 
koppel-mechanismen ertoe hebben 
geleid dat de netto-inkomens tussen 
minimum en modaal demotiverend 
dicht op elkaar zijn gebracht. Dat 
gegeven heeft onzes inziens tot 
gevolg, dat bezuinigingen die uitslui-
tend bovenminimaal zouden worden 
toegepast steeds moeilijker worden. 
Het heeft ons verheugd dat ook de 
heer Vermeer als fractievoorzitter van 
de PvdA bij de algemene politieke 
beschouwingen de verkorting van de 
afstand tussen bruto- en netto-traject 
vanuit andere invalshoeken onder-
bouwde. 

Ook de geachte afgevaardigde de 
heer Van de Zandschulp heeft zojuist 
een genuanceerder beeld over de 
netto-minimum en netto-modaalver-
houdingen gegeven dan wij in het 
verleden gewend waren. Toch heeft 
het kabinet er bewust voor gekozen, 
om de mimima in 1985 te ontzien, wat 
voor de boven-minimale uitkeringen 
en de collectieve sector de volle last 
van de noodzakelijke bezuinigingen 
betekent. 

In de memorie van antwoord heeft 
de minister dit beleid naar aanleiding 
van onze opmerkingen nog eens 
uiteengezet, mede namens de 
staatssecretarissen. Wij kunnen 
daarmede instemmen, maar vragen 
ons toch af of de grenzen niet zijn 
bereikt, in het bijzonder voor de 
arbeidsongeschikten. 

Zij konden deze ontwikkeling niet 
voorzien en hebben derhalve geen 
aanvullende verzekeringen getroffen. 
Dat kan nu ook niet meer worden 
gedaan. Wij zouden het op prijs 
stellen wanneer de regering nog eens 
op deze zorg zou reageren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ofschoon 
blijkens de laatste berichten het 
financieringstekort in procenten 
belangrijk minder ongunstig lijkt te 
worden dan de laatste verwachtingen 
aangaven - wi j kunnen daar met zijn 
allen blij om zijn - zijn wij er nog niet, 
zelfs niet wanneer de doelstelling van 
het kabinet, namelijk terugdringing tot 
het niveau van 7,5%, wordt bereikt. 
Daarom is ons inziens de uit de 
bevriezing van het minimumloon 
voortvloeiende volumebeperking van 
0,4% - een niveaubeperking van een 

half procent - in één jaar, die zonder 
koopkrachtverlies lijkt te kunnen 
worden doorgevoerd, alleszins 
acceptabel. 

Ik gebruik hier echter het woord 
'lijkt' omdat de genoemde cijfers op 
ramingen van loon- en prijsstijgingen 
zijn gebaseerd. Die ramingen moeten 
nog worden bewaarheid. Naar 
aanleiding van het advies van de 
Raad van State stelt de minister dat, 
wanneer de werkelijke loon- en 
prijsontwikkeling in sterke mate 
mocht afwijken van de ramingen, een 
herbezinning wellicht nodig is. Onze 
vraag is daarbij, of hij de termen 'in 
sterke mate' en 'wellicht' nader kan 
omschrijven. Denkt hij dan vooral of 
alleen aan de echte minima? Ons 
inziens is er alle reden, zo mogelijk de 
waardevastheid van de minima na te 
streven. De noodzakelijke verruiming 
in het loongebouw wordt dan door de 
eventuele welvaartsstijging van de 
werkenden bevorderd. 

Sprekend over ruimte in het 
loongebouw willen wij hieraan 
toevoegen dat wij voorstanders zijn 
van enige prestatieruimte in de 
netto-inkomens van de werkende 
laagstbetaalden ten opzichte van de 
uitkeringsgerechtigden op minimum-
niveau. Kennelijk ziet het bedrijfsleven 
het óók zo, gelet op het feit dat het 
aantal werkenden, dat het voor het 
minimum moet doen ongeveer 7,8% 
van alle werkenden omvat, inclusief 
de jeugdigen. 

De discussie, aan de overzijde met 
betrekking tot dit onderwerp gevoerd, 
was voor ons een aanleiding, nadere 
toelichting op dat debat van de 
minister te vragen. Hij is hierop in de 
memorie van antwoord uitvoerig 
ingegaan; wij danken hem daarvoor. 
Wij vinden dit antwoord duidelijker 
dan het debat aan de overzijde. 

Het minimumloon is een contrapres-
tatie voor geleverde arbeid, ten 
minste gelijk aan het sociaal minimum, 
zo zegt de minister. Daarmee is 
tevens aangegeven welke druk het 
sociaal minimum op het loongebouw 
uitoefent omdat de werkenden, ons 
inziens zeer begrijpelijk, voor hun 
prestaties iets extra's verwachten. 
Kan de minister dit billijken? 

De minister is vervolgens nog met 
enkele speculatieve opmerkingen 
over de relatie minimumloon- sociaal 
minimum-arbeidsduurverkorting met 
looninlevering gekomen. Mijnheer de 
Voorzitter! Deze opmerkingen zijn ons 
niet geheel duidelijk, zodat wij om een 
nadere uiteenzetting vragen. Denkt de 
minister aan omrekening per uur? Wil 
hij een sterke stijging van het mini-

mumloon voorkomen? Koppelt hij 
een en ander ook aan méérverdieners? 

Mijnheer de Voorzitter! Nu wij, door 
de omstandigheden gedwongen, de 
Wet aanpassingsmechanismen 
opnieuw moeten uitschakelen, rijst de 
vraag, of deze wet niet een goed 
bedoeld maar in moeilijke financieel-
economische omstandigheden 
nauwelijks bruikbaar instrument is. De 
serie ad hoe-ingrepen heeft nu al een 
stijging van zo'n 10 procentpunten 
moeten voorkomen en toch is er 
nauwelijks een netto-afstand ten 
opzichte van de modale inkomens. Dit 
bewijst enerzijds dat de ingrepen van 
verschillende kabinetten noodzakelijk 
waren en anderzijds dat een herbezin-
ning met betrekking tot deze wet 
noodzakelijk is. Is hierover iets naders 
te zeggen? 

In het verlengde van de bevriezing 
van het minimumloon worden ook 
een aantal uitkeringen en pensioenen 
getroffen. Het gaat daarbij om 
arbeidsongeschikten, werklozen, 
oorlogs- en vervolgingsslachtoffers 
en anderen. Ook wij hadden dit offer 
liever niet gevraagd. 

Willen wij de Wet aanpassingsme-
chanismen, al of niet aangepast op 
grond van de opgedane ervaringen, 
echter in principe handhaven, dan is 
hetvolgen van de bevriezing onvermij-
delijk. Wij accepteren dat dan ook, zij 
het met tegenzin, maar die tegenzin 
zegt niets over de kwaliteit van de 
medicijn. 

Voor de uitgavenmatiging in de 
basis algemene kinderbijslag is een 
naar onze mening betere oplossing 
gevonden als resultaat van de 
algemene beschouwingen in de 
Tweede Kamer dan in de Miljoenen-
nota was aangekondigd. Wij juichen 
dat toe, omdat wij weten dat de 
kinderbijslag slechts een beperkt deel 
van de werkelijke kosten van ten laste 
komende kinderen dekt. De bezuinigin-
gen op minimumniveau komen dus 
hard aan in huishoudens waar 
kinderen opgevoed worden. 

Het verheugt ons dat het kabinet dit 
niet alleen in de uitkeringen voor 
echte minima onderkende, maar dit 
ook in de normale verhoging met 
1,5% per 1 januari a.s. doet. Dat 
daarbij de aanpassingen voor de 
geleidelijke overgang naar de leeftijds-
differentiatie door kunnen lopen, 
achten wi j een goede zaak. Dat in ruil 
voor deze uitkomst de bevriezing per 
1 juli wèl doorgaat, is, gezien onze 
voorkeur voor brede spreiding van de 
ombuigingen, acceptabel. 

Daarbij hopen wij wel dat het 
niveauverlies conform de ramingen 
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tot 0,5%, overeenkomend met een 
kwart procent volume over 1985, 
beperkt blijft. Ook in dit verband 
zouden wij willen zeggen dat bij 
sterke afwijkingen herbezinning 
gewenst is. Deelt de staatssecretaris 
onze mening? 

Met instemming hebben wij 
gelezen dat de staatssecretaris een-
en andermaal de suggestie met 
betrekking tot de inkomensafhankelijke 
kinderbijslag, kennelijk een stokpaard-
je van de PvdA, van de hand heeft 
gewezen. Terugkerend naar de ook 
onzerzijds gewenste spreiding, wordt 
in de memorie van antwoord gerea-
geerd op onze opmerkingen betreffen-
de de evenwichtige spreiding met het 
erbij betrekken van kortlopende 
uitkeringen, i.c. het ziekengeld. 
Hangende de behandeling in de 
Tweede Kamer is het ongewenst daar 
hier en nu dieper op in te gaan. 

Wel zijn wij het eens met de 
opmerking dat alternatieven als het 
korten van minimumuitkeringen en/of 
verlaging van uitkeringspercentages 
van langlopende uitkeringen, zeker 
voor 1985 ongewenst zouden zijn. Als 
het kabinet de ziektewetvoorstellen 
noodzakelijk vindt voor het huidige 
evenwicht van het ombuigingsplan, 
zal het waarom ons inziens wel 
verduidelijking behoeven, c.q. zullen 
de tegenwerpingen weerlegd moeten 
worden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ombuigin-
gen doen pijn en hebben op zijn minst 
de gevoelens tegen als ze minima 
treffen. Feit blijft echter dat in het 
nominale vlak zware tot zeer zware 
offers zijn gebracht door bovenmini-
male uitkeringsgerechtigden. Tegen-
standers van het huidige beleid 
verwijten ons dat wij de tegenstelling 
tussen werkenden en niet-werkenden 
oproepen. Wij ontkennen dat, omdat 
die tegenstelling al groeide naarmate 
de inhoudingen op werkenden tot 
ongekende hoogten stegen en het 
netto-besteedbare inkomen steeds 
verder van het brute inkomen afzakte. 
Wie zijn oor 'maatschappelijk' te 
luisteren legt, kan dit dagelijks horen. 

Ook solidariteit kan te zwaar op de 
proef worden gesteld en rijkt niet 
verder dan het dragelijke en de 
draagkracht. Wanneer die inhoudingen 
dan ook nog tot afwenteling, demoti-
vatie en hogere loonkosten leiden, 
spannen wij het paard achter de 
wagen. Ook bij een herstelde economie 
zullen er minima blijven, maar dat 
zullen er aanzienlijk minder zijn dan 
nu en met een grotere reële koop-
kracht. Met dit doel voor ogen kan 

onze fractie instemmen met dit 
wetsvoorstel met als troost dat wij 
ook na de zeer pijnlijke ingrepen nog 
altijd, ook internationaal gezien, een 
hoog zekerheidsniveau behouden, 
zeker voor de minima, ook al blijft 
inleveren altijd moeilijk en het 
verdedigen daarvan ondankbaar. 

D 
De heer Van der Jagt (GPV): Mijnheer 
de Voorzitter! De inhoud van dit 
wetsvoorstel acht ik in het raam van 
de bekende doelstelling aanvaardbaar, 
zij het dat hij niet tot vreugde stemt. 
Wij weten waarom dit voorstel nodig 
is. De heer Franssen releveerde in het 
kort al de oorzaak. 

In de Tweede Kamer is over dit 
wetsvoorstel vrij uitvoerig van 
gedachten gewisseld. De reactie van 
de bewindslieden was helder en voor 
mij overtuigend. Daarom zal ik nu kort 
spreken. Ik wil nog terugkomen op 
twee kernpunten uit dit debat, 
namelijk de spanning tussen de 
loonontwikkeling in de collectieve 
sector en die in de marktsector en de 
spanning tussen minimum en modaal 
en tussen de actieven en niet-actieven. 

In het licht van de ontwikkelingen in 
de marktsector en in de collectieve 
sector, is het naar mijn mening een 
goed uitgangspunt van de minister 
dat, als er volgend jaar in de markt-
sector ongeveer 3% ruimte in de 
loonsfeer ontstaat, deze moet worden 
besteed voor arbeidstijdverkorting. 
Zelf heb ik er wel eens voor gepleit 
om deze ruimte gedeeltelijk voor 
investeringen te gebruiken, maar 
arbeidstijdverkorting is ook een 
mogelijkheid. Deze aanwending van 
de ruimte heeft in ieder geval het 
voordeel dat de collectieve sector niet 
op afstand wordt gezet. Wie echter de 
laatste vakbondskrant van de FNV 
heeft gelezen, kan deze hoop wel 
laten varen. De messen zijn geslepen; 
er zullen keiharde c.a.o.-onderhande-
lingen volgen. 

De FNV vindt dat de werkgevers de 
hele verlaging van het uitkeringsper-
centage moeten compenseren. Het is 
daarnaast bekend dat de werkgevers 
tegen de verlaging van de ziektegeld-
uitkering zijn en dat zij zich zullen 
verzetten tegen een verdere, algemene 
arbeidstijdverkorting. Welnu, tel uit je 
winst. Het zit er dik in dat de hoopvolle 
verwachting van de minister niet 
uitkomt, met als gevolg dat er een 
ongelijke loonontwikkeling komt 
tussen de marktsector en de collectieve 
sector. Voor de gewenste solidariteit 
is dat een vervelende ontwikkeling. 

De regering heeft dit risico geno-
men; we moeten de ontwikkeling 

maar afwachten en intussen de vinger 
aan de pols houden. 

Er is echter ook spanning tussen het 
minimumloon en de minimumuitke-
ring. De heer Franssen wees daar al 
op. Die spanning is er trouwens ook 
tussen minimum en modaal. In de 
Tweede Kamer is er naar mijn mening 
terecht op gewezen dat, als er nage-
noeg geen verschil meer is tussen het 
minimale loon en de minimale 
uitkeringen, het prestatie-element niet 
wordt gehonoreerd. Ik vind dat de 
minister in de Tweede Kamer op dit 
aspect te weinig is ingegaan. Daarbij 
raak je natuurlijk aan de netto-netto-
koppeling, maar je hoort toch ook wel 
steeds meer geluiden om eens aan de 
koppeling op geringe afstand te 
denken. Ook de afstand tussen 
minimum en modaal is al zo plat 
geworden als een dubbeltje, zoals 
vanmiddag al eerder naar voren is 
gebracht. 

Die geringe loonafstand tussen 
actieven en niet-actieven enerzijds en 
minimum en modaal anderzijds heeft 
naar de mening van vele deskundigen 
- hierbij denk ik aan de heer Albeda -
tot gevolg dat de arbeidsmarkt niet 
naar behoren functioneert. Dat wil 
zeggen, dat de mensen niet meer 
getrokken worden naar de plek waar 
zij het meest nodig zijn. 

Ik zou het bijzonder op prijs stellen, 
indien de regering op beide door mij 
genoemde punten nader zou willen 
ingaan. 

D 
Mevrouw Bischoff van Heemskerck 
(D'66): Voorzitter! Het is erg moeilijk 
geen plagiaat te plegen na alle 
discussies over dit onderwerp aan de 
overkant, hier en, interessanterwijze, 
op vele andere plaatsen in de maat-
schappij. 

In het verlengde van deze wet 
liggen natuurlijk weer de bevriezing 
van de uitkeringen en de discussie 
over de minima. Mijn fractie meent 
nog steeds dat er gezocht moet 
worden naar een nieuwe objectiviteit 
in de discussies over de koopkracht 
van de minina. Enige jaren geleden 
waren wij het meer eens dan nu. 
Immers, toen zouden wij de koopkracht 
garanderen tot tweemaal modaal. Ik 
schaam mij er nog steeds voor, dat dit 
niet is gelukt. De garanties die wij als 
politiek in het verleden hebben 
gegeven, bieden dus geen zekerheid. 

Het kabinet heeft een aantal 
pogingen gedaan - dat moet eerlijk 
gezegd worden - om de achteruitgang 
voor groepen minima voor 1985 te 
beperken. Een en ander hangt 
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natuurlijk af van de inflatie. In het 
vorige debat heeft de staatssecretaris 
toegezegd dat hij ernaar blijft streven, 
de in 1975 door de internationale 
arbeidsorganisatie geformuleerde 
basisbehoeften in Nederland te 
vervullen. Laten wij deze basisbehoef-
ten nu eens aanmerken als de meest 
absolute criteria van basisbehoeften 
en indirekt van armoede en minima. 
Dat was de staatssecretaris ook met 
mij eens. 

Ik merk dat er iets nieuws sluipt in 
de discussie over de minima. Veelal 
wordt de situatie in het buitenland er 
namelijk bij gehaald. Het is zeker dat 
ook nu nog de sociale zekerheid in 
vele landen, zo die al bestaat, minder 
is dan in Nederland. Toch vraag ik mij 
af of die situatie in veel buitenlanden 
wel als belangrijkst criterium kan 
dienen voor de relatieve definitie van 
armoede. Die definitie halen wij ook 
weer uit de wereld van de ontwikke-
lingseconomen en deze zou ik als 
volgt willen omschrijven: gebrek aan 
toegang tot materiële middelen die 
volgens het waardesysteem van de 
eigen maatschappij als gemeengoed 
worden gezien. 

Dat waardesysteem kan veranderen. 
Ik noem als voorbeeld de hygiëne. 
Nog geen 30 jaar geleden werd 
persoonlijke hygiëne, het je kunnen 
wassen, beschouwd als een luxe. Dat 
is tegenwoordig gemeengoed 
geworden. 

Is het niet beter om in plaats van te 
discussiëren over de vraag wat 
minima zijn en hoe het daarmee gaat, 
te proberen om het meer eens te 
worden over wat gemeengoed is? Zo 
absoluut mogelijke criteria bestaan al; 
die zijn internationaal geformuleerd. 
Relatief geven de rapporten van de 
sociale diensten en de planbureaus al 
een goede aanzet om het eens te 
worden over de relatieve criteria. Dit 
lijkt mij beter dan het invoeren van 
indexatiewetten, die vervolgens niet 
worden uitgevoerd. 

Het is bekend dat wij een les 
kunnen leren van de vele aanpassings-
programma's over de gehele wereld, 
met of zonder hetlMF. Langzamerhand 
is er een consensus, in die zin dat 
men in een tijd van hoogconjunctuur 
beter niet te veel kan uitgeven dan in 
een tijd van teruggang heel sterk 
bezuinigen. Die consensus is alge-
meen. 

Het is jammer dat wij in politiek 
opzicht het niet eens zijn over de 
absolute en de relatieve basisbehoef-
ten. Een overeenstemming daarover 
zou voor de politiek als geheel goed 

zijn. Daarom moeten wij elk wets-
ontwerp dat stilstand of achteruitgang 
van de sociale zekerheid beoogt, 
toetsen aan de eigen alternatieven. De 
politiek als geheel is het er nog niet 
over eens. Mijn fractie acht nu naar 
absolute en relatieve maatstaven het 
achterwege laten van een herziening, 
zoals het huidige wetsontwerp 
beoogt, niet verantwoord. Wij blijven 
echter openstaan voor een verdere 
discussie over absolute en relatieve 
basisbehoeften. 

D 
Mevrouw Van Leeuwen (PSP): 
Mijnheer de Voorzitter! Deze regering 
lijkt het erg moeilijk te hebben. Als je 
alle stukken en Handelingen rond dit 
wetsontwerp en andere, die vallen 
onder het credo van verlaging van de 
collectieve lasten en versterking van 
de economie, leest, blijken er dilem-
ma's te zijn. 

Men vindt de doelstellingen van de 
Wet aanpassingsmechanismen 
prachtig en wil ze als uitgangspunt 
van beleid zien, maar de omstandig-
heden laten dit helaas niet toe. 

Men beseft zeer wel dat er van de 
uitkeringsgerechtigden en de mensen 
met een minimumloon erg veel wordt 
gevraagd, maar men is helaas 
genoodzaakt om door te gaan met 
vragen. 

Men waardeert de SER-adviezen 
zeer, maar men luistert in dezen 
alleen naar de werkgeverskant ervan. 

Het lijken dilemma's, maar het is 
allemaal wel duidelijk. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zal het 
kort houden. Onze fractie heeft er 
geen behoefte aan, alle kritieken en 
wezenlijke alternatieven, die aan de 
overkant en elders naar voren zijn 
gebracht, ook hier weer te herhalen. 
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat wij 
niet hartgrondig zullen blijven 
opkomen voor al de mensen, voor 
wie onder andere het begrip 'cumula-
tie' intussen wel heel duidelijk 
betekenis heeft gekregen. Men wordt 
keer op keer 'gepakt', zoals dat heet. 

De regering kan dat niet ontkennen, 
maar laat alle kritieken en alternatieven 
van zich af glijden omdat deze 
domweg niet in het gekozen straatje 
passen. Men verlaagt zich soms zelfs 
tot oneigenlijke partijpolitieke 
discussiespelletjes, waarin het woord 
'puinruimen' wordt vervangen door 
een term in de geest van 'de hete 
kolen uit het vuur halen' of 'vuile han-
denwerk doen', waarvan komende 
kabinetten van wellicht een wat 
andere kleur zo goed zouden kunnen 
profiteren. 

Hoewel humor de PSP niet echt 
vreemd is, nemen wij het onderhavige 
wetsvoorstel en vooral de mensen die 
het betreft te ernstig. Wij zullen dus 
duidelijk tegen dit wetsvoorstel 
stemmen. 

D 
Minister De Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Zoals u bekend is, is de 
staatssecretaris opgeroepen door de 
Tweede Kamer. Hij hoopt nog tijdig 
terug te zijn om de aan hem gerichte 
vragen te kunnen beantwoorden. 
Mocht hem dit niet gelukken, dan zal 
ik dat overnemen. 

Evenals drie weken geleden, bij de 
behandeling in de Tweede Kamer, 
blijkt ook nu weer dat zeer verschillend 
over dit wetsvoorstel wordt gedacht. 
Sommigen wijzen het zonder meer 
van de hand. Anderen hebben er 
gelukkig begrip voor, omdat ook met 
dit wetsontwerp een bijdrage wordt 
geleverd aan het herstel van de 
economie. Tegelijkertijd wordt dan 
echter geconstateerd, dat er toch 
weer offers worden gevraagd van de 
mensen met een minimumloon en 
van de mensen die uitkeringsgerech-
tigd zijn. 

In de discussie aan de overzijde heb 
ik reeds aangegeven, dat wij onderken-
nen dat door velen in de afgelopen 
jaren reeds grote inkomensoffers zijn 
gebracht, ook door de minima. 
Daarom is in het totale pakket van 
ombuigingsmaatregelen geprobeerd 
voor 1985 de bijdrage van de minima 
aan het totaal van de bezuinigingen 
zoveel mogelijk te beperken. Het 
resultaat daarvan is, dat wij voor het 
komende jaar kortingen op het 
minimumloon en op de minimumuit-
keringen hebben kunnen voorkomen 
en ons konden beperken tot de nu 
voorgestelde bevriezing. De gevolgen 
van dit voorstel voor de koopkrachtont-
wikkeling zijn dan ook beperkt. De 
cijfers zijn in deze discussie ook al 
genoemd. Het was niettemin onvermij-
delijk ook nu aan de minima offers te 
vragen. 

Terecht is geconstateerd, dat 
bovenminimale uitkeringen dit jaar 
relatief gezien meer inleveren. In de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag heb ik al aangegeven, dat dit een 
bewuste keuze is geweest van het 
kabinet. Dat betekent natuurlijk niet, 
dat het kabinet geen aandacht heeft 
voor de positie van de bovenminima. 

Als je kijkt naar de percentages van 
de bovenminimale uitkeringen tegen 
de achtergrond van het totaal van de 
uitkeringen, blijkt inderdaad dat zeer 
diep is ingegrepen en dat de positie 
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van velen met een bovenminimale 
uitkering toch ook zorgelijk is. Ik zeg 
dit ook naar aanleiding van een 
opmerking van de heer Franssen. 

Ik wil overigens wel benadrukken 
dat niet alleen de uitkeringsgerechtig-
den in 1985 moeten inleveren. 

Toen ik het betoog van de heer Van 
de Zandschulp beluisterde, had ik de 
indruk dat hij zeer eenzijdig de nadruk 
legt op offers die door mensen met 
minimale of bovenminimale uitkerin-
gen moeten worden gebracht. Ik wijs 
erop dat het beleid van het kabinet 
voor 1985 bevriezingsmaatregelen of 
maatregelen die materieel op bevrie-
zing neerkomen inhoudt voor de 
gehele collectieve sector, evenzeer 
voor ambtenaren en trendvolgers als 
voor uitkeringsgerechtigden. De 
huidige economische situatie met de 
onevenwichtigheid tussen de collectie-
ve sector en de marktsector vraagt om 
maatregelen voor de gehele collectieve 
sector, die alle inkomens in de collec-
tieve sector op vergelijkbare wijze 
treffen. 

Ik wijs er in dit verband nog op en 
ook anderen hebben geconstateerd 
dat wij erop vertrouwen dat werkne-
mers in de marktsector tot loonmati-
ging zullen komen, in het bijzonder 
langs de weg van arbeidsduurverkor-
ting. Op dit punt kom ik terug naar 
aanleiding van de opmerkingen die 
verscheidene sprekers hierover 
hebben gemaakt. 

Het wekt geen verbazing dat enkele 
sprekers zijn ingegaan op het functio-
neren van de Wet aanpassingsmecha-
nismen en dat van verschillende 
zijden erop is gewezen dat de WAM 
bijna nooit volgens de letter van de 
wet is toegepast. Vanzelfsprekend 
komt dan de vraag naar boven of het 
wijs is, door te gaan met een wet die 
gedurende enkele jaren niet meer is 
toegepast. 

Inderdaad is vanaf 1982 telkenmale 
van de WAM afgeweken. Dit wil 
zeggen dat vanaf die tijd het minimum-
loon en de sociale uitkeringen de 
gemiddelde loonontwikkelingen in de 
marktsector niet meer volgen. 
Betekent dit dat de WAM hiermee een 
wet zonder inhoud is geworden? Ik 
meen dat dit niet juist is. In de eerste 
plaats is zij niet uitsluitend een 
technische wet, die de indexering van 
minimumloon en uitkeringen vastlegt. 
Zij is ook een wet die een belangrijk 
politiek uitgangspunt weergeeft, 
namelijk de wens, de inkomens in de 
collectieve sector gelijk te laten 
oplopen met de inkomens in de 
marktsector. Het uitgangspunt van de 

parallelle inkomensontwikkeling is 
voor dit kabinet nog steeds van kracht 
en wij hebben dit bij verschillende 
gelegenheden steeds gezegd. 

Hierbij hebben wij aangegeven dat 
de economische ontwikkeling en 
vooral de budgettaire situatie ertoe 
kunnen leiden dat de gewenste 
parallelle inkomensontwikkeling niet 
kan worden bereikt. Deze situatie 
heeft zich in de afgelopen jaren 
voorgedaan. Om deze reden kon het 
uitgangspunt dat in de WAM vastligt, 
niet worden verwezenlijkt. Dit uit-
gangspunt, hoe achtbaar op zich zelf 
ook, heeft moeten wijken voor een 
naar het oordeel van het kabinet in de 
huidige situatie nog belangrijkere 
doelstelling, namelijk economisch 
herstel en herstel van de werkgelegen-
heid. Dit geeft ook aan waarom in de 
afgelopen jaren ondanks het niet 
toepassen de WAM toch van belang is 
gebleken. 

Elke keer dat de wet niet werd 
toegepast, moest zij worden gewijzigd. 
Dit betekent dat zowel de SER als het 
parlement ieder jaar met argumenten 
moesten worden overtuigd en dat 
ieder jaar een afweging moest 
worden gemaakt en een rechtvaardi-
ging moest worden gegeven voor 
afwijking van het beginsel van de 
WAM. Dit is het politieke belang van 
de handhaving van de wet. 

Ik voeg hieraan toe dat het bij de 
parallellie die in de WAM is vastgelegd, 
gaat om gelijkheid in ontwikkeling 
van de bruto-inkomens. De ontwikke-
ling van de netto-inkomens, dus de 
ontwikkeling in termen van koop-
kracht, is echter net zo belangrijk. De 
memorie van antwoord, verzonden 
naar aanleiding van het voorlopige 
verslag van de Tweede Kamer, geeft 
hierover verhelderende cijfers. Hierin 
ziet men dat de verschillen afhankelijk 
van het inkomensniveau netto, dus 
voor de koopkracht, beperkt zijn. 
Nemen wi j de hogere premies in 
aanmerking die hadden moeten 
worden geheven, indien de WAM 
volledig van kracht was geweest, dan 
zien wij dat de verschillen nog kleiner 
zijn dan in de memorie van antwoord 
is aangegeven. 

Het is duidelijk dat het, ook wanneer 
economisch herstel intreedt, een hele 
toer zal zijn, de WAM onverkort te 
blijven toepassen. 

Ook dan zullen we toch teikeniare 
moeten bezien, of toepassing van de 
WAM mogelijk is en of de draagkracht 
van de economie voldoende sterk 
daarvoor is. Wel teken ik hierbij aan 
dat het huidige beleid van het kabinet, 
gericht op loonmatiging ten behoeve 

van herverdeling van arbeid, ook in 
de komende jaren moet worden 
voortgezet. Dit betekent dat in die 
komende jaren de algemene loonont-
wikkeling beperkt zal moeten blijven. 
Als dat gebeurt, dan zal uiteindelijk de 
parallele inkomensontwikkeling 
tussen de marktsector en de collectieve 
sector voor een belangrijk deel 
worden bereikt. Er is evenwel geen 
zekerheid over een dergelijke beper-
king van de algemene loonontwikke-
ling: het zal telkenjare moeten blijken 
uit de resultaten van de onderhande-
lingen over de loon- en arbeidsvoor-
waarden. Zekerheid te dien aanzien, 
zo zeg ik aan het adres van de heer 
Van der Jagt, kan voor de toekomst 
echter niet worden gegeven. Wel kan 
achteraf worden geconstateerd dat de 
loonmatiging van de laatste twee jaar 
in ieder geval wel degelijk een 
bijdrage heeft geleverd aan het niet 
verder uit elkaar lopen van de inko-
mens in de collectieve sector en in de 
marktsector. 

Voorzitter! De heren Franssen en 
Van de Zandschulp hebben gevraagd, 
hoe het nu verder moet met de WAM. 
U zult begrijpen dat ik, alvorens er al 
te veel over te zeggen, eerst het 
advies van de SER over dit onderwerp 
wil afwachten. Wel heb ik in de 
Tweede Kamer aangegeven, dat ik mij 
kon voorstellen - maar ook niet meer 
dan dat - dat het door mij geschetste 
beeld van het jaar op jaar bezien in 
hoeverre toepassing van het normale 
indexeringsmechanisme mogelijk is, 
in de wet zelf zou worden vastgelegd, 
zonder daarbij de doelstelling van de 
WAM aan te tasten, te weten een 
parallelle ontwikkeling van marktsec-
tor en collectieve sector. 

Als men dat zou doen, zouden 
afwijkende aanpassingen een beleids-
matiger karakter krijgen. Daarbij 
zouden uiteraard advisering door de 
SER of door de Stichting van de 
Arbeid en toetsing door het parlement 
niet achterwege kunnen blijven. Het is 
echter niet meer dan een idee. Pas na 
binnenkomst van het SER-advies zal 
ik een definitief standpunt bekendma-
ken. 

Een aantal sprekers - onder anderen 
de heer Van der Jagt en de heer 
Franssen - zijn ingegaan op de functie 
van het minimumloon. Naar aanleiding 
van vragen van de leden van de 
CDA-fractie ben ik daar al op ingegaan 
in de nota naar aanleiding van het 
verslag. Ook aan de overzijde heb ik 
daarover al uitvoerig gesproken. Ik 
hebaangegeven dat het minimumloon 
eenminimumgarantie is voor verrichte 
arbeid. Het is in dat opzicht loon. De 
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werkgever is als zodanig verplicht om 
minstens dit loon uit te betalen aan de 
werknemer. 

Nu kan men zich de vraag stellen of 
het niveau van het minimumloon zou 
moeten afwijken van de hoogte van 
het sociaal minimum. Ik denk, dat dit 
niet het geval zou moeten zijn. Ik zie 
er ook geen reden voor. Het vaststellen 
van een hoger loonniveau dan het 
minimum - verreweg de meeste 
lonen liggen boven dat minimumloon-
niveau - is een zaak van werkgevers 
en werknemers. Er is dus geen enkele 
belemmering voor werkgevers en 
werknemers om ook het minimumloon 
in hun bedrijfstak, in hun CAO, op een 
niveau vast te stellen dat hoger ligt 
dan de bijstandsnorm. De beloning 
voor extra prestaties wordt niet door 
de overheid vastgesteld, maar door 
de sociale partners. 

De heer Franssen vroeg om een 
nadere uiteenzetting van de relatie 
tussen minimumloon en het sociaal 
minimum in verband met arbeidsduur-
verkorting. Welnu, bij een verder-
gaande arbeidsduurverkorting 
behoort een verdergaande, evenredige 
looninlevering. Dit betekent dat ook 
het minimumloon - e n daarmede het 
sociaal minimum - evenredig zal 
moeten inleveren. 

Als er sprake is van een forse 
arbeidsduurverkorting, met evenredi-
ge looninlevering, kun je je afvragen, 
of het minimumloon als norm voor 
het sociaal minimum van een huishou-
den nog wel juist is. Je zou je dan 
kunnen voorstellen dat een andere 
norm voor het sociaal minimum moet 
worden gekozen. Dit is dan echter een 
politieke beslissing. Over het exacte 
niveau dat men dan politiek zou 
willen vaststellen, valt op dit ogenblik 
nog niets te zeggen. Wij zijn ook nog 
niet feitelijk voor deze vraag gesteld. 

Als je in die omstandigheden van 
een aanzienlijk verdergaande arbeids-
duurverkorting, ook het sociaal 
minimum in beschouwing zou 
moeten nemen, zul je kunnen consta-
teren, zo denk ik, dat er aanzienlijk 
meer tweeverdieners zijn. Daarmee 
zul je dan rekening kunnen houden. 

De heer Van de Zandschulp en ook 
de heer Van der Jagt hebben gespro-
ken over het verschil tussen minimum 
en modaal. De standpunten op dit 
punt liepen overigens nogal uiteen. 

Ik wil er allereerst op wijzen dat het 
verschil tussen het minimuminkomen 
en het modale inkomen in de afgelopen 
periode vooral kleiner is geworden 
door de verhoging van de marginale 
lastendruk, de druk van belastingen 

en premies. Die verhoging heeft het 
modale inkomen zwaarder getroffen 
dan het minimuminkomen. Daardoor 
is als het ware de onderkant van het 
loongebouw in elkaar gedrukt. Deze 
ineendrukking werd nog versterkt 
door allerlei inkomensafhankelijke 
voorzieningen ten behoeve van de 
lagere inkomensgroepen. De heer Van 
de Zandschulp heeft hierop terecht 
gewezen. 

Men moet dus constateren dat 
onbedoeld en ongewild de afstand 
tussen minimum en modaal in de 
afgelopen jaren is verkleind. Een 
omgekeerde ontwikkeling in de vorm 
van een verkleining van het bruto-net-
to-traject met als gevolg een vergroting 
van de afstand tussen het minimum 
en modale inkomen omdat de druk 
van belastingen en premies minder 
zwaar is geworden, is dus op zich zelf 
een heel goede zaak. Dat betekent 
namelijk dat er ruimte komt voor wat 
meer flexibiliteit in de hoogte van de 
lonen. Daardoor kan dan ook de 
arbeidsmarkt beter functioneren. 

Ik geef de heer Van de Zandschulp 
graag toe dat inkomensverschillen 
niet de enige factor vormen om op de 
arbeidsmarkt tot verbetering te 
komen. Inkomensverschillen vormen 
echter wel één van de factoren. Gelet 
op de verstarringsverschijnselen die 
toch al zo kenmerkend zijn voor onze 
arbeidsmarkt, is naar mijn mening 
versterking van alle factoren, dus ook 
van deze factor, van groot belang. 

Het is dus niet zo dat het vergroten 
van inkomensverschillen tussen het 
minimum en modaal een afzonderlijk 
beleid is. Wij doen dat vanuit de 
positie van de minima. Naar wij 
verwachten is in het komende jaar 
voor hen handhaving van de koop-
kracht mogelijk. Vanuit het gegeven 
dat de druk van belastingen en 
premies door allerlei overwegingen 
gelukkig wat teruggebracht kan 
worden, is de consequentie een lichte 
vergroting van de afstand tussen 
minimum en modaal, een logische 
reactie op het indrukken van het 
inkomensgebouw aan de onderkant 
gedurende de afgelopen jaren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik constateer 
met genoegen dat ook de heer Van de 
Zandschulp van mening is dat bij een 
opeenhoping van inkomensafhankelij-
ke voorzieningen uit dien hoofde een 
bijstelling van de ontwikkeling nodig 
kan zijn. 

De heer Franssen vraagt naar een 
nadere precisering van de herbezin-
ning waarop in de stukken gedoeld 
wordt. Die herbezinning zou nodig 
zijn als de loon- en prijsontwikkeling 

anders verloopt dan door het kabinet 
is geraamd. Op het ogenblik hebben 
wij nog geen aanwijzingen dat de 
feitelijke ontwikkeling zal afwijken van 
de geraamde ontwikkeling. Dat 
betekent dat ik ook nog niet precies 
kan zeggen waartoe een herbezinning 
eventueel leidt. Ik zou dan uit moeten 
gaan van veronderstellingen die op 
het ogenblik nog niet door feiten 
worden ondersteund. 

De heer Van der Jagt vraagt zich af 
of het arbeidsvoorwaardenoverleg 
wel de gewenste inkomensmatiging 
zal opleveren. Wij gaan in het arbeids-
voorwaardenoverleg inderdaad een 
onvoorspelbare periode tegemoet. De 
opvatting van het kabinet is in ieder 
geval duidelijk. De hoofdlijnen van het 
stichtingsakkoord zijn naar onze 
mening nog steeds actueel. Wij 
vinden daarom dat in decentraal 
overleg afspraken gemaakt moeten 
worden over de aanwending van de 
beschikbare loonruimte voor arbeids-
duurverkorting, rendementsherstel en 
eventueel voor, zo daarvoor ruimte is, 
inkomensverbetering. 

Het kabinet heeft van zijn kant 
getracht een bijdrage te leveren aan 
het loon- en arbeidsvoorwaardenover-
leg door via verlaging van belastingen 
en premies een zekere mate van extra 
koopkracht te realiseren. Dat zal 
natuurlijk bij dat loonoverleg mede in 
aanmerking worden genomen. Het is 
dus mogelijk ook bij arbeidstijdverkor-
ting en gelijke nominale brutolonen 
op zijn minst koopkrachthandhaving 
te realiseren. 

Ik ben het met de heer Van der Jagt 
eens dat de standpunten zoals die op 
dit moment door de centrale organi-
saties van werkgevers en werknemers 
worden uitgedragen, nogal uiteenlo-
pen. De werkgevers zeggen dat de 
gewenste ruimte er niet is en de 
werknemers weten te berekenen dat 
er wel een ruimte van 3% a 4% zou 
moeten zijn. De heer Van der Jagt 
heeft zelf de huidige posities aange-
duid als tromgeroffel. Ik wil hem in 
die uitspraak wel volgen. Noch hij 
noch ik zullen ons door tromgeroffel 
alleen al te zeer van de wijs laten 
brengen. 

De heer Franssen (CDA): Die fanfare 
kwam uit Limburg! 

Minister De Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! In deze fase van het 
onderhandelingsspel kun je nog niet 
verwachten dat partijen het achterste 
van hun tong laten zien. Waar men 
echter op decentraal niveau al 
onderhandeld heeft en tot resultaten 
is gekomen, zijn de resultaten toch 
bepaald niet onbevredigend. 
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De Koning 

Het gaat om kleine ca.o. s en er 
wordt nog geen trend aangegeven 
voor een verdere ontwikkeling. In de 
tijdschriften- en boekenuitgeverijbe-
drijven is men gekomen tot een 
herverdeling van arbeid en tot een 
arbeidstijdverkorting tot 36 uur vanaf 
begin 1985. Bij de Avebe is men een 
uitbreiding van de arbeidsduurverkor-
ting vanaf begin 1986 overeengeko-
men. Men staat niet afwijzend 
tegenover een 36-urige werkweek. 

Bij Heineken en Bols - ik noem deze 
afzonderlijke firma's maar in een 
adem - heeft men besloten tot een 
36-urige werkweek vanaf eind 1986. 
Daarnaast zijn er een groot aantal 
afspraken gemaakt over VUT-regelin-
gen, jeugdwerkplannen en dergelijke. 
Nogmaals, het is te vroeg om ons uit 
te spreken over het eindresultaat. De 
onderhandelingen tot dusverre 
stemmen op zich zelf niet tot ontevre-
denheid. 

Ik kom nu toe aan de beantwoording 
van vragen die aan de staatssecretaris 
gesteld zijn. 

De heer Franssen heeft naar voren 
gebracht dat hij kan instemmen 
met de in 1985 te nemen maat-
regel ten aanzien van de 
arbeidsongeschiktheidsuitkering. 
Naar zijn mening zijn de grenzen wel 
bereikt. Wat de arbeidsongeschikten 
betreft, merkte hij op dat zij de 
ontwikkelingen niet konden voorzien 
en daarom ook geen aanvullende 
verzekering hebben kunnen treffen. Ik 
teken hierbij aan dat de zogenaamde 
bovenwettelijke uitkeringen voor de 
verantwoordelijkheid zijn van de 
sociale partners. Ten aanzien van de 
wettelijke verzekering vindt de 
regering een uitkeringspercentage 
van 70 gewenst, gezien de hele 
economische situatie en ook omdat 
niet goed te verdedigen is dat voor 
deze uitkering en andere uitkeringen 
blijvend verschillende percentages 
moeten gelden. Men heeft behoefte 
aan een evenwichtig beeld. Daarom 
zal dan ook in 1985 de Ziektewet in de 
ombuigingstaakstelling betrokken 
worden, evenals dat in 1986 het geval 
zal zijn. In welke mate de langlopende 
uitkeringen in 1986 kunnen worden 
ontzien, is op dit ogenblik nog niet 
aan te geven. 

Ik heb voorts begrepen dat de heer 
Franssen de behoefte van het kabinet 
om de Ziektewet in 1985 en 1986 bij 
de ombuigingen te betrekken, deelt 
en dat hij dat ook een bijdrage vindt 
aan de evenwichtige spreiding van de 
diverse ombuigingsmaatregelen. In 
de memorie van toelichting zijn 

verschillende argumenten voor deze 
maatregelen weergegeven. Daarin is 
betoogd dat het heffen van premies 
over ziekteuitkeringen alleszins 
rechtvaardig is. Zieke werknemers zijn 
immers ook verzekerd via de verschil-
lende wetten. Door de fracties in de 
Tweede Kamer wordt dit standpunt 
onderschreven. 

Een verlaging van het uitkeringsper-
centage in de Ziektewet is ook van 
belang voor het terugdringen van de 
collectieve uitgaven en voor een 
vermindering van de werkgeverslas-
ten. Hiermee heb ik in het kort de 
argumenten voor de ziektewetmaatre-
gel aangegeven. In de memorie van 
toelichting zijn uitgebreide uiteenzet-
tingen te vinden. 

Ik ben voorts blij dat de heer 
Franssen zijn steun verleent aan het 
voorstel van het kabinet over de 
kinderbijslag. Ik kan mededelen dat de 
feitelijke ontwikkeling van het prijsin-
dexcijfer, dat relevant is voor de 
aanpassing van de bedragen per 1 juli 
1985, niet bekend is. Zoals ik reeds 
zei, zijn er op dit moment geen 
redenen te veronderstellen dat de 
feitelijke ontwikkeling van het prijsin-
dexcijfer sterk zal afwijken van de 
raming. 

Mevrouw Bischoff van Heemskerck 
sprak over criteria voor het behoeften-
minimum. Ik ben het met haar eens 
dat wij niet al te veel naar het buiten-
land moeten kijken, al is dat zo nu en 
dan toch wel leerzaam. Als men met 
Nederland vergelijkbare landen, zoals 
Duitsland, België en in zekere zin ook 
Engeland, beziet, dan valt het op dat 
het Nederlandse stelsel van sociale 
zekerheid in al zijn geledingen stukken 
beter functioneert, al is een en ander 
ook wel veel duurder. Dit geldt niet 
alleen voor de sociale zekerheid in 
engere zin maar ook voor het gehele 
pakket van sociale voorzieningen tot 
en met de bejaardenoorden toe. Het 
behoort tot de Nederlandse collectieve 
inspanning om zwakke groepen zo 
goed mogelijk op te vangen en aan 
hun wensen zoveel mogelijk tegemoet 
te komen. 

Ik heb al eerder gezegd dat voor het 
sociaal minimum geen objectieve 
criteria te geven zijn, maar dat het een 
politieke vraag is. Rapporten van bij 
voorbeeld de sociale diensten kunnen 
natuurlijk nuttig zijn, omdat ze inzicht 
geven in de bestedingen van de 
minima. Ze zijn echter niet geschikt 
om het niveau van het sociaal mini-
mum te bepalen. Dat zal moeten 
gebeuren in een politieke afweging. 
Daarbij is heel belangrijk of men 
spreekt over een stijging of een daling 

voor alle inkomensgroepen op een 
wat evenwichtige wijze dan wel of 
men bij een stijging voor hogere 
inkomensgroepen een daling tot 
stand wil brengen voor lagere 
inkomensgroepen. Dan zullen de 
spanningen natuurlijk snel oplopen. 
Dan zal inderdaad de relatieve 
armoede - mevrouw Bischoff heeft 
hiervan een definitie gegeven -
daardoor snel toenemen. 

Mevrouw Bischoff heeft armoede 
gedefinieerd als gebrek aan toegang 
tot de materiële middelen die volgens 
het waardesysteem van de eigen 
maatschappij als gemeengoed 
worden gezien. Ik wil niet op de 
politieke discussie vooruitlopen. Wel 
durf ik met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid te voorspellen dat 
men dan precies zal uitkomen op het 
modale inkomen. Dat bepaalt namelijk 
wat gemeengoed in de maatschappij 
is. 

De heer Umkers heeft deze behan-
deling van het wetsontwerp over de 
bevriezing van het minimunloon en 
sociale uitkeringen aangegrepen om 
in te gaan op de gelijke uitkeringsrech-
ten in de WWV. Naar zijn mening zal 
de overheid een voorschot moeten 
verstrekken aan vrouwen die in de 
eerste helft van 1985 een beroep 
willen doen op deze regeling. Staats-
secretaris De Graaf heeft vandaag een 
brief over de gelijke uitkeringsrechten 
in de WWV aan de Tweede Kamer 
gestuurd. 

In die brief is aangegeven op welke 
wijze naar de mening van het kabinet 
kan worden voldaan aan de richtlijn 
van de EG, nu een eerder voorstel in 
de Tweede Kamer is afgewezen. Gelet 
op de noodzakelijke voorbereidingstijd 
voor een wetswijziging heeft de 
staatssecretaris gemeend een mogelij-
ke nieuwe maatregel met terugwerken-
de kracht te moeten laten ingaan. Hij 
is van mening dat hiermee kan 
worden voldaan aan de richtlijn van 
de EG. Tot het verlenen van voorschot-
ten wil de staatssecretaris echter niet 
overgaan. 

D 
De heer Van de Zandschulp (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Het is te 
merken dat het jaar ten einde loopt. Ik 
heb de minister wel eens iets beter op 
dreef gezien dan vandaag. Zijn betoog 
was naar mijn mening nogal vlak. Ik 
zal niet proberen hem vandaag te 
verlokken tot een grondig debat. Wel 
heb ik met enige verbazing geconsta-
teerd dat hij vergroting van inkomens-
verschillen tussen minimum en 
modaal nu afschildert als een bijpro-
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Van de Zandschulp 

dukt van verkleining van het bruto-net-
totraject. Hij geeft er weliswaar bij aan 
dat het een door hem gewenst 
bijprodukt is, maar meer dan een 
bijprodukt is het niet. 

Dat verbaast mij nogal. Ik herinner 
mij dat deze minister eerder in Trouw 
heeft gezegd dat het verschil 10% 
groter moest worden. Later zei hij in 
NRC/Handelsblad dat er de komende 
jaren tussen 1,5 en 2% per jaar tussen 
minimum en modaal gedenivelleerd 
zou moeten worden. Mede gelet op 
de uitlating van de minister-president 
in deze Kamer dat de inkomensverbe-
tering bij voorrang naar de werkenden 
moet worden gesluisd en dat voor de 
uitkeringsgerechtigden ten hoogste 
de koopkracht op peil kan worden 
gehouden en zij dus relatief op een 
achterstand gezet kunnen worden, 
vermoed ik dat er toch iets meer 
bewust beleid achter zit dan uitdruk-
kingen die het nu degraderen tot een 
bijprodukt van verkleining van het 
bruto-nettotraject. Als men het 
bruto-nettotraject wil verkleinen - ik 
ben daar volstrekt geen tegenstander 
van - kan men dat natuurlijk qua 
inkomenseffecten ook anders invullen. 
Hoe je het invult is een politieke 
keuze. 

Waarom noem ik dat? Ik vermoed 
dat er een verband bestaat tussen 
eerdere uitlatingen over het inkomens-
traject tussen minimum en modaal 
en, als ik het goed heb opgesnoven, 
toenemende aarzelingen om te 
zeggen dat een herstel van inkomens-
parallellie voor het kabinet een 
ideaal is dat zo snel mogelijk moet 
worden gerealiseerd. 

Ik heb er al op gewezen dat deze 
uitdrukking nog wel aanwezig, maar 
ondergeschoven, is. Er worden 
andere uitlatingen gedaan. Er wordt 
gesproken van een beleidsmatige 
koppeling. Er is sprake van een zekere 
buiging naar de heer De Korte, die 
herstel van de koppeling afhankelijk 
wil maken van de mate van economi-
sche groei. Het zijn allemaal suggesties 
dat de koppeling, de parallelle 
inkomensontwikkeling haar tijd gehad 
heeft. Dit soort signalen worden 
afgegeven. Kan de minister mij 
duidelijk maken of ik deze signalen op 
juiste wijze heb geïnterpreteerd? Is bij 
het kabinet de neiging tot koerswijzi-
ging aanwezig? 

Op mijn nogal genuanceerde 
betoog over het traject tussen mini-
mum en modaal is de minister 
nauwelijks ingegaan. Ik neem aan dat 
wij een andere keer gelegenheid 
krijgen voor een uitgebreidere 
discussie. 

Ik maak van de gelegenheid gebruik 
om een opmerking van collega 
Franssen tegen te spreken. Hij zei dat 
inkomensafhankelijke kinderbijslag 
een stokpaardje van de Partij van de 
Arbeid is. De laatste keer dat ik 
hierover gesproken heb, was bij het 
debat over de eenmalige uitkering. 
Inkomensafhankelijke kinderbijslag is 
voor ons geen stokpaardje. Een zeker 
inkomensafhankelijk element is voor 
ons echter wel bespreekbaar. 

In incidentele vorm juicht de heer 
Franssen dit overigens ook toe: 'de 
kinderdifferentiatie' bij de eenmalige 
uitkering van echte minima is door 
hem ondersteund. Bij het debat over 
de eenmalige uitkering heb ik verwe-
zen naar een advies van het College 
voor de Algemene Bijstandswet. In 
dat advies wordt geconstateerd dat 
het besteedbaar inkomen van een 
gezin met twee kinderen - ik geloof 
dat dat tegenwoordig een 'maatgezin' 
heet - met een bijstandsuitkering 10% 
lager ligt dan dat van een gezin 
zonder kinderen. Ik vind dat dit cijfer 
te denken geeft. 

Ik hoop dat de heer Franssen met 
ons bereid is erover na te denken hoe 
het 'welvaartsgat' van 10% op het 
laagste niveau kan worden gedicht. 
Het genoemde college doet hiertoe 
enkele suggesties, waaronder inko-
mensafhankelijke. Nogmaals, ik ben 
niet de grootste voorstander van 
inkomensafhankelijke kinderbijslag en 
een tegenstander van een extreme 
vorm ervan. Ik heb daarnet al iets 
gezegd over cumulatieve effecten van 
inkomensafhankelijke regelingen. 

Het liefst zou ik de kinderbijslag 
kostendekkend maken, gemeten naar 
het bestedingsniveau van de minima. 
Dat zou ongeveer f 1 mld. extra kosten 
en ik begrijp dat dat op dit moment 
nogal bezwaarlijk is. Als wij het 
probleem, dat het zwaarst weegt in 
huishoudens met kinderen, serieus 
nemen, moeten wij een zeker inkomens-
afhankelijk element, hoe beperkt ook, 
bespreekbaar achten. Ik nodig de heer 
Franssen uit daarover ook eens na te 
denken en het advies van het College 
voor de Algemene Bijstandswet 
nauwkeurig te lezen. 

D 
De heer Franssen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begin met de minister 
dank te zeggen voor zijn antwoord. 
Het heeft mij plezier gedaan dat hij er 
nog eens op gewezen heeft dat niet 
alleen uitkeringsgerechtigden, maar 
ook werkenden nogal wat geofferd 
hebben, in het bijzonder in de collec-
tieve sector. In de marktsector heeft 
alleen al de stijging van de premies in 

de afgelopen jaren een niet-onaanzien-
lijke verlaging van de koopkracht tot 
gevolg gehad. 

Wij begrijpen best dat de minister 
over de WAM zegt: ik vind het op 
zichzelf een goed principe. Wij vinden 
alleen dat je deze wet nader moet 
bezien, nu men er zo frequent van 
moet afwijken. Wij hebben daarover 
overigens geen meningsverschil, 
gezien het aan de SER gevraagde 
advies. Ik hoop dat men daar kiest 
voor een dusdanige aanpak, dat wij 
niet iedere keer opnieuw uitzonderin-
gen moeten maken. Deze uitzonderin-
gen roepen immers ook steeds 
opnieuw weerstanden op, omdat er 
bepaalde verwachtingen zijn gewekt. 

Over het minimumloon en de 
minimumuitkering blijven wij van 
mening dat het voor de hand ligt dat 
degene die een prestatie verricht c.q. 
werk doet, wat meer krijgt dan 
degene die dat niet doet. Ik ga er 
daarbij uiteraard van uit, dat voor 
degene die dat niet doet, wel aan 
bepaalde behoeften wordt voldaan. 
Het roept evenwel weerstanden op 
wanneer het verschil nul is. De 
minister formuleerde zijn opvatting 
vandaag overigens iets anders dan in 
de memorie van antwoord. 

Uit mijn betoog heeft de minister 
wat al te gemakkelijk geconcludeerd, 
dat ik achter de ziektewetplannen sta. 
Ik wil dat toch corrigeren. Ik heb 
primair gevraagd om een verduidelij-
king. Op dat terrein zou ik ook heel 
graag alternatieven zien. Ik ben het 
wel eens met de bredere spreiding, 
waarbij ook kortlopende uitkeringen 
kunnen worden betrokken. 

Het grote bezwaar dat men allerwe-
gen tegen de plannen aanvoert, is dat 
zij in feite geen directe verbetering 
zouden opleveren van de financiële 
situatie. Zij zouden namelijk voor de 
financiële situatie van bedrijven een 
verslechtering inhouden. De plannen 
zouden uitsluitend een verschuiving 
van de lasten inhouden. Dat is 
eigenlijk het hoofdbezwaar dat men 
zowel van werkgevers als van werkne-
mers hoort. Misschien wil de minister 
daarover nog iets zeggen. 

Wat het kijken naar het buitenland 
betreft, weet ik niet of de geachte 
afgevaardigde mevrouw Bischoff 
daarbij doelde op het feit dat ik twee 
maal het buitenland heb genoemd. Ik 
wil erop wijzen, dat ik sprak van de 
'omliggende landen', zoals Duitsland, 
België, Frankrijken Engeland. Met 
deze landen moeten wij op de markt 
concurreren en deze invalshoek mag 
men natuurlijk niet vergeten. Wij 
kunnen uiteraard van ons welvaartsni-
veau uitgaan. 
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Franssen 

Het is volledig juist dat dit subjectief 
blijft. Bij een stijgende welvaart zal 
het minimum ook meestijgen en zal 
men ook een beter gevoel hebben 
voor het feit dat men op het minimum 
zit. Je ontkomt er echter niet aan om 
ook eens over het 'tuinhek' heen te 
kijken naar hetgeen andere landen 
doen, landen die ook produkten 
maken die je zelf maakt en waarmee 
je dus moet concurreren. 

De heer Van de Zandschulp heeft mij 
gecorrigeerd maar ook wel plezier 
gedaan met betrekking tot de nuance-
ring in de kinderbijslag. Ik heb van hem 
nu zeer nadrukkelijk gehoord, dat hij 
het niet als een stokpaardje ziet. Bij 
andere woordvoerders van de PvdA 
had ik die indruk gekregen, aangezien 
men daarop iedere keer weer terug-
kwam, maar ook indrukken zijn 
subjectief. Ik zie de eenmalige uitkering 
niet als een kinderbijslag in strikte zin. 
Ik denk dat met name bij de mensen 
met de laagste inkomens de kosten 
van kinderen het zwaarst worden 
gevoeld. Daarin verschillen wij niet van 
mening. 

Als het ergens aan die onderkant 
moet worden gezocht, dan moet er 
een modus te vinden zijn om eruit te 
komen. Als men de kinderbijslag 
echter zonder meer als inkomensaf-
hankelijk betitelt in die zin dat je het 
over de hele range van inkomens 
moet bekijken, dan hebben wij 
daartegen overwegende bezwaren. 
Bovendien pakken de nominale 
belastingvrije bedragen uiteraard het 
gunstigst uit voor de koopkracht van 
de laagstbetaalden. Dat is op zichzelf 
een goede zaak, maar het blijft een 
feit. 

Ik wil thans ingaan op een opmerking 
van de heer Van de Zandschulp over 
het brutotraject modaal-minimum en 
nettotraject modaal-minimum. Wij 
zouden de zaak op haar kop zetten, als 
wij in de naaste toekomst bleven 
uitgaan van de verhoudingen in de 
huidige netto situatie. Hoe zijn deze 
onmogelijke situaties ontstaan? Zij 
zijn ontstaan door de drukverzwaring. 
Deze werkt uit tot het plat drukken tot 
een dubbeltje, zoals hier werd 
opgemerkt. 

Naar mate de drukverzwaring weer 
kan worden teruggebracht - dat is 
een beleidspunt van dit kabinet, waar 
wij volledig achter staan - zullen er 
ook redelijker netto verhoudingen 
tussen modaal en minimum ontstaan. 
Ik zou het absoluut fout vinden om 
dan ingrepen te doen om de netto 
verhoudingen, zoals zij nu zijn uit een 
scheef gegroeide toestand, weer 
terug te brengen. 

D 
De heer Van der Jagt (GPV): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil de minister 
hartelijk danken voor zijn antwoorden. 
Ook nu weer viel het mij op, dat de 
minister het prestatie-aspect in deze 
materie wat onderbelicht, ja er bijna 
niet toe komt om het evenwichtig te 
overwegen in het totale vraagstuk. De 
minister heeft gesteld, dat werkgevers 
en werknemers vrij zijn om in de 
onderhandelingen over de ca.o. een 
hogere loonsom af te spreken dan het 
minimumloon aangeeft. Dat was mij 
bekend. Dit had de minister ook aan de 
overzijde van het Binnenhof gesteld. 
Wat kan, hoeft dus niet. Daarmee heb 
ik moeite. 

Het aspect prestatie wordt, als op 
het minimumloon wordt afgestemd, 
niet in rekening gebracht. Dat is 
onbevredigend. Er zijn gevallen 
bekend, waarin acceptatie van werk 
ontbreekt, omdat men financieel niet 
vooruitgaat. Er is geen prikkel meer. 
Vandaar dat Albeda onlangs in Trouw 
schreef, dat daardoor de arbeidsmarkt 
niet naar behoren functioneert. 

Hij durfde zelfs stellen, dat een te 
hoog minimumloon veel ongeschool-
den werkloos maakt. Ook het verschil 
tussen minimum en modaal is zo 
gering geworden, dat ik mij afvraag of 
wij de grens van wat rechtvaardig is 
niet hebben overschreden. 

Ik ben het met de minister eens, dat 
de gememoreerde afgelopen ca.o.'s 
inderdaad passen in het beleid dat het 
kabinet heeft uitgezet. Ik hoop met 
hem dat de komende c.a.o.-onderhan-
delingen zo verlopen, dat solidariteit 
met de collectieve sector wordt 
betracht en ook met de niet actieven. 
Zoals gezegd, ik heb daarover grote 
zorg. 

D 
Mevrouw Bischoff van Heemskerck 
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! Ook ik 
dank de bewindsman voor zijn 
antwoord. Ik wil op twee punten 
ingaan. Ik ben het veel meer eens 
met collega Franssen dan met de 
minister. Ik ben van meninig dat men 
heel vaak naar het buitenland moet 
kijken en wel om drie redenen. De 
eerste reden is, dat de meest absolute 
armoedecriteria - basisbehoefte-crite-
ria - internationaal zijn geformuleerd. 
Dat is iets, waarnaar wij moeten 
blijven kijken. 

De tweede reden is dat wi j van de 
aanpassingsprogramma's van het IMF 
heel veel kunnen leren. Een algemene 
overeenstemming die daaruit komt, 
maar waarop de minister niet is 
ingegaan is, dat men in een tijd van 

hoogconjunctuur niet te snel moet 
stijgen. Men behoeft dan in een tijd 
dat men naar beneden gaat ook niet 
sterk te bezuinigen. Men moet ook 
niet alleen naar de sterk ontwikkelde 
landen kijken. Ik blijf van mening en 
dat is geen populaire boodschap, dat 
er nu een aantal tendensen in onze 
economie is, waarvan wij in de jaren 
zestig hebben gedacht, dat deze 
alleen voor ontwikkelingslanden 
golden. 

Ik denk hierbij aan de onbeweeglijk-
heid van de produktiefactoren en aan 
de grote informele economie. Het zijn 
allemaal tendenzen, waarvan wij 
dachten dat wij er voor goed overheen 
waren gegroeid. Men moet om deze 
redenen naar het buitenland blijven 
kijken. 

Wat betreft het relatieve armoedecri-
terium wordt voor de algemene 
definitie de eigen maatschappij 
centraal gesteld. Ik heb die definitie 
niet verzonnen. De minister weet, 
gelet op zijn verleden, wel dat zij 
gangbaar is in de litteratuur over 
basisbehoeften enz. 

Als de minister zegt, dat men ten 
slotte op modaal uitkomt, moeten wij 
even nagaan waar dit woord 'modaal' 
vandaan komt. Als men een kansver-
deling maakt, geeft de modus de 
concentratie van uitkomsten aan. Dat 
is wel heel wat anders dan het 
gemeengoed van de maatschappij. 
Ook de heer Van der Jagt wees erop 
dat de mensen, die'modaal'verdienen, 
vaak 's ochtends zeer vroeg het huis 
uit moeten, de bus moeten nemen en 
misschien wel een vervelende baas 
hebben. Dergelijke factoren doen 
wellicht aan de welvaart af. Ik ben het 
dan ook niet eens met de minister, dat 
men grofweg kan zeggen dat de 
modus dient als het gemeengoed van 
een maatschappij. 

D 
Minister De Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Van de Zandschulp 
heeft mij een zekere matheid verweten 
bij de beantwoording van de door 
hem gemaakte opmerkingen. Ik denk 
dat wij enigszins langs elkaar heen 
hebben gepraat. Dat risico hebben wij 
althans gelopen omdat hij in een 
ruime beschouwing is getreden ten 
aanzien van de positie van de uitkerin-
gen, minima enz. terwijl ik in mijn 
antwoord, gelet op de mocivering 
voor de maatregelen die nu aan de 
orde zijn, veel meer ben ingegaan op 
maatregelen, die nodig zijn voor de 
collectieve sector. 

Als hij stelt dat de ontwikkeling van 
de koopkracht van de minima van de 
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marktsector afwijkt vanwege het niet 
doorgaan van de WAM, geef ik toe 
dat nu een wetsontwerp aan de orde 
is, gericht op het bevriezen van het 
minimumloon, maar dan moet ik er 
toch aan toevoegen dat het hier gaat 
om een onderdeel van een veel groter 
geheel, waarbij inderdaad de koop-
kracht van de collectieve sector een 
andere ontwikkeling ondergaat dan 
voor de marktsector geldt. 

Is dat nu zo vreselijk erg? Mijnheer 
de Voorzitter! Het is een betrekkelijke 
zaak. Het kabinet heeft bewust een 
keuze gedaan, waarbij een aantal 
bezuinigingen zou moeten worden 
aangebracht in de sfeer van de kosten 
van de collectieve sector, óók wat 
betreft de daarin geldende arbeids-
voorwaarden. Natuurlijk zal met de 
pakketvergelijking meer duidelijkheid 
worden geboden in de verhoudingen 
tussen collectieve en marktsector. De 
vraag is bovendien in welke mate die 
verhoudingen door de feiten worden 
gerechtvaardigd. 

Ik vind het echter niet oneigenlijk, 
erop te wijzen dat in de afgelopen 
jaren honderdduizenden zijn ontslagen 
in de marktsector, waardoor zij een 
zeer groot inkomensverlies leden en 
gingen behoren tot de collectieve 
sector. Tegelijkertijd werden er bijna 
evenveel mensen aangesteld in de 
collectieve sector om daarmee de 
werkgelegenheid te bevorderen. 
Daardoor is die sector zo'n zware last 
geworden voor een verzwakte 
economie. Die onevenwichtigheid 
maakt het noodzakelijk, de collectieve 
sector te corrigeren, óók wat betreft 
het beloningsniveau. Het is in dit 
kader dat de bevriezing van het 
wettelijk minimumloon moet worden 
gezien. 

Als de heer Van de Zandschulp een 
zekere gefixeerdheid vertoont op de 
WAM, beziet hij in feite een te smal 
gedeelte van de gehele operatie. Het 
gaat niet alleen om de WAM maar 
ook om de algemene beloningsontwik-
keling in de collectieve sector. 

De geachte afgevaardigde sprak 
over de verhouding tussen minimum 
en modaal. Hij zegt dat ik net doe 
alsof ik dit zie als een weliswaar 
gewenst bijprodukt, dat geplaatst 
wordt tegen de achtergrond van de 
ontwikkelingen ten aanzien van 
belastingen en premies. 

De afgelopen jaren hebben wij 
moeten accepteren dat de afstand 
tussen minimum en modaal telkenma-
le verkleind werd door een verzwaring 
van de belasting- en premiedruk. Wij 
hebben die verkleining niet beoogd, 
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maar zij was een onontkoombaar 
gevolg van die verzwaring van die 
belasting- en premiedruk. Nu die 
belasting- en premiedruk weer iets 
lichter wordt, kan een aantal van die 
niet gewenste, niet bedoelde effecten 
van de afgelopen jaren ongedaan 
worden gemaakt als men de effecten 
ervan maar richt op dezelfde groep die 
in het verleden door drukverzwaring 
in omgekeerde richting werden 
beïnvloed. 

Politieke randvoorwaarde daarbij is 
wel dat de koopkracht van de minima 
ten minste wordt gestabiliseerd, 
omdat het buitengewoon moeilijk 
verkoopbaar is dat modale inkomens 
in koopkracht zouden stijgen, terwijl 
de minimuminkomens in koopkracht 
achteruit zouden gaan. Het moet dus 
met zorgvuldigheid en voorzichtigheid 
gebeuren met inachtneming van 
bepaalde randvoorwaarden. 

In een interview heb ik wel eens 
gezegd dat die kleine stapjes van 1 a 
2% afstandsvergroting per jaar ten 
gevolge van verdergaande verlaging 
van belasting- en premiedruk naar 
mijn mening een aantal jaren herhaald 
zouden moeten worden. Het zou erg 
goed zijn als dat zou kunnen, in de 
eerste plaats omdat dan zou blijken 
dat de belasting- en premiedruk ook 
in volgende jaren geleidelijk aan wat 
verder kan dalen. Dat lijkt mij voor de 
ontwikkeling van onze economie van 
buitengewoon groot belang, maar 
ook voor de werkgelegenheid, omdat 
de arbeidskosten daardoor dalen 
zonder dat de betrokken werknemers 
minder inkomen krijgen. 

In de tweede plaats zou het erg 
goed zijn, omdat daarmee één van de 
factoren die werkzaam zijn op de 
arbeidsmarkt, nl. inkomensverschillen, 
toch weer iets meer profiel zou krijgen 
terwijl het nu een volstrekt weggesle-
ten profiel is dat kemmerkend is voor 
die inkomens, met name in het 
onderste deel van het loongebouw. 

Wat de minister-president ook in 
deze Kamer heeft gezegd, betreft het 
accentueren van het belang dat 
koopkrachtachteruitgang van inko-
mens kan worden voorkomen. Dat 
standpunt deel ik helemaal met hem 
en onze beide invalshoeken vinden 
elkaar dan, want ik zeg dat een 
politieke randvoorwaarde voor 
verbetering in de afstand van mini-
mum en modaal is dat de koopkracht 
van de laagste inkomens, de minima, 
ten minste wordt gehandhaafd. 

De heer Franssen is nog eens 
teruggekomen op de herbezinning op 
de WAM. Hij vroeg of ik als dat advies 
van de SER binnenkomt, niet eens wil 

Bevriezing uitkeringen ca . 

kijken naar een zodanige aanpak dat 
uitzonderingen op het functioneren 
van de WAM minder vaak voorkomen 
dan in de afgelopen jaren het geval is 
geweest. Ik wil dat graag doen, maar 
ik moet wel zeggen dat als het, ook de 
komende jaren, onvermijdelijk zou 
zijn om de WAM niet te laten functio-
neren zoals bedoeld is het dan toch 
heel goed is om een daarover een zo 
duidelijke beslissing te nemen dat de 
politieke signaalfunctie die de WAM 
nu vervult daardoor niet verminderd 
wordt. Zowel de SER als het parlement 
moet mijns inziens telkens heel 
nadrukkelijk stilstaan bij het feit dat de 
WAM niet onverkort kan worden 
toegepast. 

Ik kom op het belonen van de 
prestaties boven het minimum, zoals 
dat door de heren Franssen en Van 
der Jagt naar voren is gebracht. De 
laatste zei heel beeldend: Werkgevers 
en werknemers hebben op dat punt 
de eerste verantwoordelijkheid; zij 
kunnen boven het niveau van het 
sociaal minimum (= het wettelijk 
minimumloon) gaan, maar dat hoeft 
niet. Dat.is juist en als men vindt dat 
men er niet boven kan gaan, ben ik 
het wel eens met de heer Van der 
Jagt dat de prikkel om te gaan werken 
op dat minimumniveau daardoor 
wordt weggenomen. 

Het is dus in het belang van werk-
gevers èn werknemers om er wel 
boven te gaan. Men doet dat vrijwel 
overal als het gaat om het volwasse-
nenloon. Een heel miniem percentage 
- de heer Franssen noemde 7,5, incl. 
jongeren; als de jongeren buiten 
beschouwing worden gelaten, dan 
gaat het om ten hoogste 2 a 3%. Dit 
betekent dat het toch niet echt een 
brandend probleem is, omdat datgene 
wat weliswaar niet hoeft toch gedaan 
wordt door werkgevers en werknemers 
in het vaststellen van de beloning. 

Ik vind het buitengewoon moeilijk 
om van overheidswege het wettelijk 
minimumloon hoger vast te stellen, in 
de eerste plaats omdat het in econo-
misch opzicht erg ongewenst zou zijn 
om nu te zeggen dat het wettelijk 
minimumloon 5% hoger moet zijn, 
omdat dit moet aangeven dat er toch 
een verschil moét zijn. Daarmee zegt 
de overheid dat een verschil van 5% 
voldoende is. Dan zal er onmiddellijk 
iemand opstaan die zegt dat het veel 
meer moet zijn. Dat is natuurlijk 
volstrekt arbitrair. Als het om econo-
mische redenen dan niet mogelijk is 
om het wettelijk minimumloon te 
verhogen, kun je natuurlijk besluiten 
om de uitkeringen te verlagen. 
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Daarmee neem je wel een sociaal-po-
litieke beslissing met een zeer grote 
betekenis. Ook daarbij zal het de 
vraag zijn hoe groot de afstand moet 
zijn. Ik vind het overigens niet nodig 
om in het wettelijk minimumloon het 
prestatie-element tot uitdrukking te 
brengen. De functie is, om voor 
degenen die in loondienst zijn een 
minimumniveau aan te geven. Dat 
moet men tenminste verdienen, want 
van minder kun je niet leven. Dat 
heeft tot gevolg dat die twee niveaus 
zo dicht bij elkaar worden gebracht 
dat ze in feite in eikaars verlengde 
liggen. 

Ik ben het geheel eens met wat de 
heer Franssen heeft gezegd over de 
betekenis van de kosten van ons 
stelsel van sociale zekerheid voor 
onze economische positie, mede 
gezien onze concurrentiepositie ten 
opzichte van ons omringende landen. 

De heer Van der Jagt sprak zijn zorg 
uit over de loononderhandelingen. 
Noch hij, noch ik zijn geheel overtuigd 
door de enkele zwaluwen die thans de 
zomer op dit gebied zouden aandui-
den. Wij moeten geduldig afwachten 
tot werkgevers en werknemers hun 
rol hebben gespeeld op hun manier. 

Mevrouw Bischoff heeft gezegd dat 
wij naar het buitenland moeten kijken, 
ook gezien de relatieve armoede. Zij 
en ik weten dat er een aantal landen is 
waarop formeel dezelfde redenering 
gezien worden toegepast, maarten 
aanzien waarvan materiee het verschil 
zo groot is dat ze totaal niet vergelijk-
baar zijn. In het ons omringende 
buitenland is die vergelijking veel 
beter mogelijk. Dan zie je dat er bij 
voorbeeld op het terrein van bejaar-
denzorg frappante verschillen zijn, 
niet zozeer in het niveau van sociale 
zekerheid, maar veeleer in het aanbod 
van voorzieningen voor betrokkenen. 

Ik blijf erbij dat, als wij in een 
samenleving nagaan wat men 
normatief noodzakelijke bestaansbe-
hoeften acht, heel dicht zal worden 
uitgekomen bij het 'boodschappenlijst-
je' van de modale man. Die bepaalt 
nu eenmaal de norm. Dat is een 
sociaal-psychologisch mechanisme 
dat vrijwel niet is te ontwijken. 
Daarom geloof ik niet zo erg in die 
methode. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb met heel veel 
interesse geluisterd naar de discussie 
tussen de heer Van de Zandschulp en 
de heer Franssen over het al of niet 
inkomensafhankelijk maken van de 
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kinderbijslag. Ik wil er nog op wijzen 
dat bij een beoordeling hiervan 
rekening moet worden gehouden met 
het feit dat kinderbijslag en kinderaf-
trek inmiddels wel zijn geïntegreerd. 
Bovendien wachten wij nog op een 
advies van de SER over het stelsel als 
zodanig. Pas daarna zullen principiële 
beslissingen worden genomen. 

De heer Franssen maakte zich 
- althans dat was mijn indruk - enige 
zorg dat wij uitgingen van zijn 
instemming met de ziektewetplannen. 
Hij was nog niet helemaal zover; 
althans hij had nog behoefte om 
enige nuancering aan te brengen. Ik 
heb begrepen dat hij daarmee te 
kennen gaf, zijn kruit nog even droog 
te willen houden. Dat begrijp ik heel 
goed. 

Op zichzelf lijkt het mij juist dat deze 
maatregel een zekere verschuiving in 
het geheel van betalingen van sociale 
verzekeringen tot gevolg heeft. Die 
verschuiving is niet zonder betekenis, 
ook niet voor de collectieve druk. Wij 
geven nu de wettelijke reikwijdte van 
de ziektewetmaatregelen in de 
collectieve sector aan. Die is beperkter 
dan vamdaag de dag het geval is. 

In die zin is het wel degelijk een 
maatregel die beoogt, de wettelijke 
collectieve lastendruk terug te 
dringen. Bovendien is er door de 
verbreding van het draagvlak - de 
heer Franssen wees daar zelf ook op -
ruimte gecreëerd voor een verbetering 
van de koopkracht, met name ook 
voorde minima uit het inkomensplaat-
je. Dat is juist van grote betekenis 
voor de koopkrachtontwikkeling in 
1985. 

Men kan min of meer zeggen dat 
door onze wijze van invullen een deel 
van de sociale verzekering wordt 
geprivatiseerd. Het wordt uit de 
collectieve sector gehaald. Daarmee 
zijn de verantwoordelijkheden van het 
bedrijfsleven, de sociale partners en 
de overheid opnieuw afgebakend. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de PvdA, de PSP, 
D'66 en de CPN wordt aantekening 
verleend dat zij geacht wensen te 
worden, tegen het wetsvoorstel te 
hebben gestemd. 

Aan de orde is de behandeling van 
het voorstel van rijkswet Machtiging 
tot deelneming door het Koninkrijk in 
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de Zesde Middelenaanvulling van de 
Inter-Amerikaanse Ontwikkelings-
bank (18245, R 1242). 

Dit voorstel van rijkswet wordt zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Wet tot het uitgeven 
en belenen van schatkistpapier en het 
aangaan van geldleningen ten laste 
van de Staat der Nederlanden in 1985 
(Leningwet 1985) (18650). 

Dit wetsvoorstel wordt zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de wets-
voorstellen 18519, 18520 en 18643 
gezamenlijk te behandelen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van de 
wetsvoorstellen: 
- Wijziging van de inkomstenbelas-
ting en de loonbelasting; derde fase 
tweeverdieners (18519); 
- Bestendiging voor 1985 van de 
tijdelijke verhoging van de inkomsten-
belasting en de loonbelasting (18520); 
- Tegemoetkoming in de inkomsten-
belasting voor kosten van kinderop-
vang van tweeverdieners voor het 
kalenderjaar 1984 (18643). 

De beraadslaging wordt geopend. 

Voorzitter: De Rijk 

D 
De heer Simons (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Door de ruzies tussen de 
regeringspartijen leek het er even op, 
alsof het in de derde fase van de Wet 
tweeverdieners bijna uitsluitend ging 
om de hoogte van de arbeidstoeslag 
voor werkenden. Niets is minder 
waar. 

Evenals bij de tweede fase vinden 
er zeer aanzienlijke verschuivingen 
plaats tussen de verschillende 
groepen belastingplichtigen. De 
belangrijkste verschuiving is die van 
de groep tweeverdieners naar de 
groep alleenverdieners. Houden wij 
tevens rekening met de financiële 
gevolgen van de premie-individualise-
ring, dan gaan de tweeverdieners 
f960 miljoen meer betalen en de 
alleenverdieners f835 miljoen minder. 
Voor de fiscus betekent aanneming 
van de beide wetsvoorstellen 18 519 
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en 18621 een budgettair voordeel van 
f65 miljoen. Ik vind dit merkwaardig. 

Mijn opvatting is dat het kabinet 
juist bij verschuivingen van een zo 
grote omvang als in 1984 en 1985 het 
geval blijkt te zijn, zich wel wat 
terughoudender had kunnen opstellen. 
Dit geldt te meer, omdat het verlengen 
van de met ingang van 1 april 1983 
genomen tijdelijke tarief maatregel 
ook al weer f750 miljoen voor de 
schatkist oplevert. Wat zou hiervan 
toch wel de reden kunnen zijn, zo 
vraag ik mij. Waarom wil het kabinet 
pas blijkbaar bij de besluitvorming 
over de begroting voor 1986 bezien, 
of er meer ruimte is voor enige 
lastenverlichting? Ik mag toch niet 
aannemen dat bij voorbeeld het feit, 
dat er in de eerste helft van 1986 
verkiezingen voor de Tweede Kamer 
plaatsvinden, hier iets mee te maken 
kan hebben? Hoe het echt zij, zou ik 
gaarne van de staatssecretaris van 
Financiën vernemen. 

Ik kom mede op dit punt, omdat het 
mij ontzettend heeft verbaasd dat men 
van de zijde van het kabinet al moeite 
had om een betrekkelijk gering 
bedrag van f25 miljoen, bestemd 
voor kinderopvangvoorzieningen, 
structureel te maken. 

Hoewel per saldo de derde fase een 
belastingverlichting betekent, kan 
men toch niet zeggen dat met verlan-
gen naar wetsvoorstel 18 519 is 
uitgezien. Dit komt ongetwijfeld ook 
omdat er voor velen - ik kom tot een 
aantal van boven de 3 miljoen -
sprake is van een belastingverzwaring. 
Er is echter nog meer. Men kan 
bepaald nog niet zeggen, dat de 
zogenaamde tweeverdienersregeling 
algemeen aanvaard is. Wat dit aspect 
betreft herhaal ik de vraag, gesteld bij 
de behandeling van de tweede fase, 
of de staatssecretaris bereid is 
nauwkeurig de vragen en problemen 
te inventariseren, die de uitvoering bij 
de belastingplichtigen en de belasting-
dienst oproepen. In december 1983 
beloofde de staatssecretaris dit reeds. 
Ik moet nu echter constateren, dat de 
toegezegde evaluatie nog niet 
voorhanden is. Ik wil daarvoor wel 
enig begrip tonen, doch ik wil dan nu 
wel horen wanneer de Kamer de 
toegezegde evaluatie wel tegemoet 
kan zien. Deze moet dan wel iets meer 
bevatten dan vermeld staat in de 
memorie van toelichting. Ik mag de 
staatssecretaris van Financiën 
verzoeken nog eens na te lezen, 
hetgeen hij hieromtrent in deze 
Kamer in december 1983 heeft 
gezegd. 

Als fractie van de PvdA beoordelen 
wij het onderhavige wetsvoorstel 
zeker niet over de gehele linie negatief. 
Met een aantal onderdelen kunnen wij 
instemmen. Men is ten dele tegemoet 
gekomen aan verlangens die bij de 
behandeling van de tweede fase nog 
niet realiseerbaar waren. Als positief 
ervaren w i j : een zekere herschikking 
van de belastingvrije sommen, die 
overigens ook nodig was als grondslag 
voor de premieindividualisering; het 
wegnemen van de oude schokeffecten; 
de verdere uitbouw in de richting van 
een gelijke behandeling van gehuwd 
en ongehuwd samenwonenden en 
gehuwden onderling, welk punt 
overigens niet door alle leden van 
mijn fractie wordt gewaardeerd; de 
verlaging van de leeftijdsgrens voor 
de alleenstaandetoeslag van 34 naar 
27 jaar en de verlaging voor de 
alleenverdienerstoeslag van de 
leeftijd van de partner van 27 naar 18 
jaar. 

In een aantal opzichten heeft mijn 
fractie evenwel grote bezwaren tegen 
wetsvoorstel 18 519. Als belangrijkste 
bezwaren wil ik noemen: de introductie 
van de arbeidstoeslag; de voorgestel-
de regeling inzake de aanvullende 
arbeidstoeslag de afwijzing van een 
toetredingstoeslag en de belastingver-
zwaring voor alleenstaande ouders. 

Van belang acht mijn fractie het 
voorts dat tijdens de behandeling 
van het onderhavige wetsvoorstel in 
de Tweede Kamer is gebleken dat 
geen zakelijk oordeel kon worden 
uitgesproken over enkele wijzigingen 
die de fractie van de PvdA als zeer 
belangrijk aanduidde. Ook woordvoer-
ders van andere politieke partijen 
hebben de gang van zaken aan de 
overkant van het Binnenhof gehekeld. 
Zo merkte de heer Schutte van het 
GPV op dat de politieke ruimte 
ontbrak voor nadere discussie over 
een aantal zaken. Dit is nogal wat. 
Voor sommigen werd de grens 
overschreden waar men nog kan 
zeggen dat er geen staatsrechtelijke 
bezwaren aan zijn verbonden. Een en 
ander stelt ons zeer teleur. Te meer 
geldt dit omdat zulks niet kon worden 
verwacht. 

In dit verband haal ik aan hetgeen ik 
tijdens de behandeling van de 
zogenaamde tweede fase heb opge-
merkt. Ik verwijs hiervoor naar pagina 
354 van de Handelingen: 

'Ik wil thans enige opmerkingen 
maken over de zogeheten derde fase. 
Kan mij worden toegezegd dat deze 
fase in ieder geval zo zorgvuldig 
mogelijk zal worden voorbereid? In 
mijn zienswijze betekent dit dat hierbij 

niet alleen rekening wordt gehouden 
met de schets die het kabinet in de 
memorie van toelichting heeft 
gegeven, doch dat ook een reële 
afweging van aangedragen alternatie-
ven plaatsvindt. Mogen wij hierop 
rekenen? Ik teken aan dat het eveneens 
hierbij voor ons om een belangrijk 
punt gaat.' 

Ik heb derhalve duidelijk om twee 
dingen gevraagd: een zo zorgvuldig 
mogelijke voorbereiding van de derde 
fase en een reële afweging van de 
aangedragen alternatieven. Wat 
hiervan is terechtgekomen, weet men 
nu. Uit de Handelingen van de 
Tweede Kamer blijkt hoe de deskundi-
gen van beide regeringsfracties 
hebben bijgedragen tot een zo 
zorgvuldig mogelijke voorbereiding. 
De confrontatie tussen deze deskundi-
gen leverde niet altijd verheffende 
beelden op. 

Uiteindelijk is de ruzie tussen beide 
regeringspartners bijgelegd. Begrijp ik 
het goed, dan heeft ook de heer 
Christiaanse, lid van deze Kamer, nog 
een rol gespeeld bij de oplossing van 
de naweeën van het gekibbel. Of wij 
hem hiermee moeten gelukwensen of 
beklagen, laat ik in het midden. 

Hoe dit alles ook zij, het staat vast 
dat een reële afweging van aangedra-
gen alternatieven niet heeft kunnen 
plaatsvinden, nadat beide regerings-
fracties elkaar te elfder ure in een 
compromis hadden gevonden. Dit is 
het meest ergerlijk. Het raakt de 
volksvertegenwoordiging, als blijkt 
dat het alleen mogelijk is, buiten haar 
om zaken te doen, terwijl tijdens de 
behandeling van de tweede fase in 
deze Kamer juist een open discussie 
was toegezegd. Men zou zich beschik-
baar houden, graag zelfs, zoals 
destijds werd opgemerkt, voor een 
ruime gedachtenwisseling. Ik verwijs 
in dit verband naar de tekst vermeld 
op pagina 467 van de Handelingen 
van 29 december 1983. 

Ik kom toe aan de bespreking van 
een aantal onderdelen, allereerst de 
arbeidstoeslag. Tegen de introductie 
van deze toeslag, die na het conflict 
tussen de fracties van het CDA en de 
VVD voor 1985 is vastgesteld op 397 
gulden heeft mijn fractie zwaarwegerv 
de bezwaren. De motivering gegeven 
in de memorie van antwoord komt 
bepaald niet sterk over. Het zou gaan 
om extra uitgaven, die zodanig 
samenhangen met het persoonlijke 
leven dat zij niet zijn aan te merken 
als aftrekbare kosten die in de inko-
mensvaststelling zijn begrepen, doch 
desalniettemin verband houden met 
het verrichten van werkzaamheden 
buiten het huishouden. 

Eerste Kamer 
18 december 1984 Tweeverdieners 385 



Simons 

Gegeven deze causale relatie, blijft 
het onduidelijk waarom de erkenning 
van deze verwervingskosten in de 
vorm van een verhoging van de 
belastingvrije som tot uitdrukking 
moet worden gebracht. Het lijkt ons, 
juist gegeven de motivering van de 
bewindslieden, meer voor de hand te 
liggen, het inkomensbegrip bij te 
stellen door verruiming van het 
begrip 'aftrekbare kosten'. De differen-
tiatie in de belastingvrije sommen 
leidt tot extra kolommen in de 
belastingtabellen, die hierdoor aan 
inzichtelijkheid verliezen. Ook leidt de 
gekozen vorm ertoe dat men nu 
verwervingskosten kent die wel en 
andere die geen gevolgen hebben 
voor de premieheffing. Over duidelijk-
heid gesproken! 

Het blijft voorts volstrekt onjuist dat 
de arbeidstoeslag, ook al kiest men 
hiervoor, niet wordt gegeven als er 
sprake is van onbetaalde arbeid. Nu 
ontstaat er verschil in behandeling 
tussen actieven en zogenaamde 
niet-actieven. Wij wijzen dit af. Voor 
ons geldt als uitgangspunt de gelijke 
behandeling van alle groepen. De 
verhoging met 50 gulden van het 
verwervingskostenforfait voor de 
niet-actieven neemt ons bezwaar 
slechts voor een klein deel weg. 

Voorts kan erop worden gewezen, 
waar het nu werkelijk allemaal op 
neerkomt. Bij het laagste percentage 
van het inkomstenbelastingtarief kan 
men tot f64 per jaar - of 24 cent per 
werkdag - extra uitgaven betalen uit 
deze belastingvermindering. Bij het 
hoogste percentage gaat het om f 286. 
Dit komt neer op f 1,10 per werkdag. 
Bij de categorie van de laagste 
inkomens moet het zeker om de 
koopjes gaan! 

Ten slotte kan worden opgemerkt 
dat het streven naar eenvoud in de 
fiscale wetgeving allerminst wordt 
gediend door de invoering van de 
arbeidstoeslag. Het belastingstelsel is 
er weer iets gecompliceerder door 
geworden, terwijl latere aanpassingen 
of wellicht intrekking de duidelijkheid 
niet zullen bevorderen. Door de 
gebleken grote meningsverschillen 
moet ook gevreesd worden, dat het 
ontbreken van de noodzakelijke 
stabiliteit in de fiscale wetgeving 
verder zal toenemen. 

Tegen de invoering van een 
zogenaamde aanvullende arbeidstoe-
slag van f768, die bestemd is voor 
tweeverdieners met kinderen tot 12 
jaar (als beide partners betaald werk 
hebben), heeft mijn fractie eveneens 
overwegende bezwaren. Het is 

duidelijk dat deze fiscale maatregel in 
geen relatie staat tot de werkelijke 
kosten die ouders maken. Het valt te 
betreuren dat alle voorstellen, die 
beoogden enige wijzigingen aan te 
brengen, zijn verworpen. 

Het lijkt er nu op, of alleen werkende 
ouders met een hoog inkomen van de 
voorgestelde vergoeding voor 
kinderopvang kunnen profiteren. Een 
toeslag op de belastingvrije som van 
f768 betekent bij voorbeeld bij het 
laagste percentage van het inkomsten-
belastingtarief slechts f 123 voor elk 
van beide tweeverdieners. Het Breed 
Platform Vrouwen voor Economische 
Zelfstandigheid becijfert de gemiddel-
de kosten van kinderopvang voor 
jonge kinderen, in geval van volledige 
deelneming aan betaalde arbeid, op 
enige duizenden tot enige tienduizen-
den guldens per jaar. Hoe kijken de 
bewindslieden tegen de achtergrond 
van deze cijfers nu aan tegen de door 
hen voorgestelde fiscale tegemoetko-
ming? 

Hierbij kan nog worden opgemerkt 
dat de voorgestelde maatregel geen 
effect heeft op de kinderopvangvoor-
zieningen zelf, terwijl er een nijpend 
tekort is aan deze voorzieningen en de 
spreiding ervan over het land beslist 
onvoldoende is. Is het juist dat mede 
als gevolg van het kabinetsbeleid, 
deze voorzieningen juist gevaar lopen 
te worden afgebouwd, terwijl de 
behoefte aan opvang van jonge 
kinderen door anderen dan uitsluitend 
de moeder toeneemt? 

Een ruimere financiering van deze 
voorzieningen lijkt ons juist geboden. 
Het bedrag van f 15 min. dat thans 
extra wordt uitgetrokken voor experi-
menten in de sfeer van de kinderop-
vang, acht mijn fractie beslist onvol-
doende. Daar komt nog bij dat 
geenszins vaststaat, of ook voor 
latere jaren op een dergelijk bedrag 
mag worden gerekend. 

Ook kan worden opgemerkt dat ten 
aanzien van de aanvullende arbeids-
toeslag voor een deel hetzelfde geldt 
als wat ik eerder betoogde met 
betrekking tot de arbeidstoeslag. En 
vanwege de relatie met de op inko-
mensverwerving gerichte activiteiten, 
èn met het oog op de eenvoud, 
duidelijkheid en overzichtelijkheid, 
had men de voorkeur moeten geven 
aan een regeling in de sfeer van de 
verwervingskosten, op basis van reële 
en per kind aantoonbaar gemaakte 
kosten. 

Ik ga in dit verband nog maar 
voorbij aan de merkwaardige manier 
waarop men in aanmerking kan 
komen voor deze toeslag. Slecht één 

dag van het jaar buiten de huishouding 
tegen betaling arbeid verrichten is al 
voldoende. 

Ten slotte kan worden opgemerkt 
dat mijn fractie bij de behandeling 
van de tweede fase reeds kenbaar 
heeft gemaakt, de voorkeur te geven 
aan een voorziening in de sfeer van 
de kinderbijslag. 

Samenvattend concludeer ik, dat de 
thans voorgestelde forfaitaire regeling 
ter zake van de kosten van kinderop-
vang ons bepaald niet aanspreekt. 
Mijn vraag aan de bewindslieden is, 
of zij bereid zijn, mee te werken aan 
een vervanging van de thans voorge-
stelde vormgeving, als de SER advies 
heeft uitgebracht over de toekomstige 
structuur van de kinderbijslag. 

Voorzitter! De groep van de alleen-
staande ouders, die in 1984 reeds flink 
moet inleveren, gaat er in 1985 
opnieuw fors op achteruit. De belas-
tingvrije sommen van alleenverdieners 
en alleenstaanden worden verhoogd. 
Voor de alleenstaande ouder wordt 
deze som daarentegen verlaagd. Een 
voldoende rechtvaardiging hiervoor 
wordt niet gegeven. Kan de staatsse-
cretaris van Financiën eens uiteenzet-
ten, waarom de belastingvrije sommen 
van alleenverdieners en alleenstaande 
ouders tot dusver vrijwel altijd gelijk 
waren en waarom deze plotseling in 
1985 moeten gaan divergeren? 

Nog onbegrijpelijker komt het mij 
voor, dat men de voorwaarde om in 
aanmerking te komen voor de 
aanvullende alleenstaande oudertoe-
slag gewijzigd heeft. Ik doel hierbij op 
de geleidelijke verlaging van de 
leeftijdsgrens van het jongste kind 
van 16 naar 12 jaar in 1988. 

Wat is nu precies het motief voor 
deze maatregel geweest? Bekend 
moet toch zijn dat éénoudergezinnen 
veelal ook voor kinderen boven de 12 
jaar in de praktijk voorzieningen 
moeten treffen en dat zij kosten 
moeten maken in verband met arbeid 
buitenshuis? Ook de Emancipatieraad 
wijst hierop. Pas wanneer het jongste 
kind 16 jaar is, zou geen rekening 
meer gehouden hoeven te worden 
met belemmeringen die vrouwen, door 
de zorg voor kinderen, ondervinden in 
het deelnemen aan het arbeidsproces. 
De maatregel levert overigens slechts 
weinig op. Of vergis ik mij hierin? 

De groep alleenstaande ouders 
ondervindt ten slotte groot nadeel als 
in de toekomst de aanvullende 
alleenstaande oudertoeslag niet 
langer in mindering gebracht kan 
worden op het premie-inkomen. 

Al met al lijken vooral de cumulatieve 
inkomenseffecten voor deze groep 
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veel te groot. Ook voor 1984 was dat 
reeds het geval. Men zou toch 
eigenlijk niet in zo'n korte periode van 
twee jaar een groep als de onderhavi-
ge, waarvan de draagkracht niet is 
toegenomen, zo moeten treffen. De 
financiële positie van alleenstaande 
ouders is toch juist zwak, vooral 
omdat zij de volle last van de continue 
verzorging van kinderen moeten 
dragen. Ook worden zij geconfronteerd 
met hoge kosten bij vervanging of 
assistentie in geval van ziekte, 
afwezigheid en studie. Gelet op hun 
kwetsbare positie hadden de alleen-
staande ouders voor minimaal 
dezelfde belastingverlichtingen als 
twee samenwonende ouders te 
zamen in aanmerking behoren te 
komen. Het tegendeel is echter 
gebeurd. 

Ik kom nu toe aan de zogenaamde 
schokeffecten. Het wegnemen van de 
effecten die in de tweede fase van de 
wetgeving inzake de tweeverdieners 
optraden, beoordelen wij positief. Wij 
betreuren het evenwel dat nu gekozen 
is voor een oplossing waarbij, even 
afgezien van de toeslagen, de minst-
verdienende partner - veelal zal het 
hierbij om een vrouw gaan - over de 
eerste f7000 het marginale tarief van 
de man betaalt - dat de man deze 
belasting te betalen krijgt is een 
schrale troost - en over de tweede 
f7000 slechts 16%. 

De staatssecretaris, belast met 
emancipatiezaken, moet mij eens 
uitleggen waarom zij verwacht dat het 
voorgestelde systeem van voetoverhe-
veling geen negatieve invloed op de 
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen 
zal hebben. Bereiken haar dan geen 
berichten die daarop zouden kunnen 
duiden? Waarom, wil ik weten, waren 
de bewindslieden niet bereid om het 
voorstel van de fractie van de PvdA 
aan de overkant over te nemen? 
Daarbij werd voor invoering van een 
toetredingstoeslag van f1500 gepleit. 
Het zou het vooral voor vrouwen, die 
slechts een klein inkomen kunnen 
verdienen, aantrekkelijker hebben 
gemaakt om te gaan werken. Het 
nieuwe schokeffect dat nu gaat 
ontstaan voor vrouwen met een 
inkomen juist beneden de geldende 
forfaitaire grenzen, zou erdoor 
gemitigeerd worden, evenals de 
schok ten gevolge van de overgang 
van de situatie in 1984 naar die in 
1985. 

Ik vermoed, dat momenteel velen 
het spoor bijster zijn. Uit de binnenge-
komen adressen blijkt dit tenminste. 
Eigenlijk is het ook niet zo vreemd. 

Immers, om een voorbeeld te noemen, 
in 1983 mochten gehuwde vrouwen 
f2549 aftrekken, in 1984 respectievelijk 
f5026 en f7662 en in 1985 respectie-
velijk f397 en f 1147. Wie de logica 
van dit fiscale breipatroon inziet, mag 
het zeggen. 

De integrale voetoverheveling 
levert f625 miljoen op. Waarom dan 
niet gekozen is voor een zekere 
tegemoetkoming, blijft mij een 
raadsel. 

Minister De Koning bepleitte 
onlangs op een vergadering van de 
Europese ministers van Sociale Zaken 
in Brussel 'positieve discriminatie' 
van vrouwen. Bij de thans voorgestel-
de fiscale regelingen blijkt hiervan in 
het geheel niets. Integendeel! De 
invoering van een beperkte voetover-
heveling, die nog geen 30% kostte 
van hetgeen de wet oplevert, werd 
afgewezen. Ik ben zeer benieuwd hoe 
de fracties in deze Kamer zich ten 
opzichte van dit onderdeel opstellen. 
Komt er voldoende verzet, dan kan de 
indiening van een motie worden 
overwogen. 

Wat de draagkrachtvergelijking 
tussen de verschillende leefeenheden 
betreft, moet helaas andermaal 
worden geconstateerd dat te dien 
aanzien betrekkelijk weinig vooruit-
gang is geboekt. De waarde van 
huishoudelijke en verzorgingsarbeid 
wordt thans in het geheel niet in 
aanmerking genomen. 

Met de draagkrachtvermindering 
wegens het hebben van kinderen 
wordt te weinig rekening gehouden. 
Zijn de bewindslieden bereid om op 
deze punten de nodige studie te doen 
verrichten en deze te betrekken in de 
gehele evaluatie van de tweeverdie-
nerswetgeving, die ik meen in 1987 
gereed zal komen? Bij de behandeling 
van de tweede fase werd een en 
ander, zo meen ik mij te herinneren, 
toegezegd. 

Als laatste bezwaar tegen wetsvoor-
stel 18519 wil ik nog noemen de 
omstandigheid dat het belastingstelsel 
weer wat gecompliceerder en ondoor-
zichtiger is geworden, terwijl juist een 
vereenvoudiging van onze belasting-
wetten wenselijk zou zijn. De nieuwe 
toevoegingen zorgen ervoor dat nog 
minder duidelijk wordt hoe de 
belastingheffing nu uitwerkt. Het lijkt 
mij een goede zaak dat bij de toege-
zegde evaluatie ook dit aspect 
aandacht zal krijgen. Mogen wij 
hierop rekenen? 

Wat wetsvoorstel 18643 betreft, dat 
de tegemoetkoming in de kosten van 
kinderopvang van tweeverdieners 
voor het jaar 1984 regelt, kan worden 

opgemerkt dat de voorgestelde 
regeling wel erg mager is uitgevallen. 
Bij een bedrag van f250 bruto of circa 
f 100 netto kan men, gelet op de 
tarieven van kinderopvanginstellingen 
toch niet van een echte tegemoetko-
ming spreken? Het verbaast mij dan 
ook zeer dat de fracties van het CDA 
en de VVD met genoegen hebben 
kennis genomen van dit voorstel van 
wet. Daarbij komt nog, dat volgens de 
memorie van antwoord, de staatsse-
cretaris niet bereid blijkt te zijn om bij 
wijze van uitzondering een regeling te 
treffen die erin voorziet dat al diegenen 
die in 1984 worden ingedeeld in tarief 
groep I en die niet worden betrokken 
in de verplichte aanslagregeling, de 
toeslag van f250 geldend kunnen 
maken. 

Ik betreur dit zeer. Juist in dit 
bijzondere geval had meer tegemoet-
komendheid mogen worden verwacht. 
Het gaat niet om een grote groep 
belastingplichtigen, het betreft een 
reeds vrijwel verstreken jaar en het 
gaat hier echt om een incidenteel 
geval. Waarom moet nu juist de 
groep personen waarvoor de loonbe-
lasting eindheffing is - dat zijn 
bepaald niet de belastingplichtigen 
met de hoogste inkomens - buiten de 
boot vallen? Ik begrijp dat niet. Ik 
vraag de staatssecretaris nadrukkelijk 
hierop nog eens in te gaan. Ook zou ik 
het zeer op prijs stellen om de mening 
van andere fracties in deze Kamer te 
vernemen. Wellicht kan in een 
gezamenlijk optreden in dezen iets 
worden bereikt. 

Ten slotte kom ik toe aan wetsvoor-
stel 18 520. Het zal de staatssecretaris 
ongetwijfeld verheugen dat ik hem 
kan mededelen dat mijn fractie haar 
stem aan dit wetsvoorstel niet zal 
onthouden. Wel wil ik nog een enkele 
vraag stellen. 

Ten aanzien van een eventuele 
verhoging van de rentevrijstelling, 
heb ik in het voorlopig verslag 
geïnformeerd naar de budgettaire 
gevolgen. In de memorie van antwoord 
lees ik nu echter dat de bewindslieden 
van Financiën de budgettaire gevolgen 
als kosten zijn gaan aanduiden. Dat 
begrijp ik niet. Wordt hier nu een 
nieuw kostenbegrip geïntroduceerd? 
Betekent dit dat wij binnenkort zullen 
vernemen dat de kosten van het 
Departement van Financiën f97 mld. 
bedragen, zijnde de vermoedelijke 
belastingopbrengst op kasbasis voor 
1985? Ik kan dit niet geloven en ik 
vertrouw er maar op dat de staatsse-
cretaris bereid is in de toekomst weer 
te spreken over de budgettaire 
gevolgen. 
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De heer Christiaanse (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Van de vier fiscale 
wetsontwerpen is uiteraard de 
regeling van de derde fase tweeverdie-
ners de belangrijkste. Staatssecretaris 
Kappeyne van de Coppello heeft in de 
Tweede Kamer een uitstekende 
samenvatting van de hoofdlijnen 
gegeven. Ik verwijs hiervoor naar de 
Handelingen van de Tweede Kamer, 
bladzijde 1316. 

Na het compromis van de tweede 
fase te hebben onderstreept, zei zij 
onder meer dat met de draagkracht-
vermindering, die voortvloeit uit het 
feitelijk hebben van een zorgrelatie, in 
de derde fase in sterkere mate dan in 
de tweede fase rekening zal worden 
gehouden. Dit betekent, aldus de 
staatssecretaris, dat de alleenverdie-
ners er relatief en absoluut op 
vooruitgaan ten opzichte van de 
tweeverdieners. 

Impliciet houdt dit naar mijn 
oordeel in, dat de derde fase het 
logisch bedoelde vervolg is van de 
tweede fase. 

Het gaat nu inderdaad om het 
vervolgverhaal. Reeds eerder heb ik in 
deze Kamer gezegd dat ik, wat er zij 
van de intrinsieke waarde van de 
voorstellen, liever had gezien dat een 
ineengeschoven tweede en derde fase 
was ingediend en behandeld met 
ongeveer een half jaar respijt voor de 
inwerkingtreding om de belasting-
dienst en het publiek van goede 
voorlichting te kunnen dienen. In feite 
hebben wij nu tweemaal onrust over 
de voorstellen. Wel betekent dit dat 
1985 eigenlijk met 1983 moet worden 
vergeleken. 

Nog korter gezegd, de derde fase 
kan niet los van de tweede fase 
worden gezien. Als zodanig zal mijn 
fractie het wetsvoorstel 18 519 over de 
derde fase tweeverdieners beoordelen 
tijdens dit debat. Een principiële 
herbeoordeling van het gesloten 
compromis blijft vandaag dus achter-
wege. Gelet op de legislatieve 
gecompliceerdheid en de uitvoerings-
problematiek, blijft een zekere 
tegenzin mij beheersen. 

Opnieuw blijkt het publiek de 
voorstellen in de financiële gevolgen, 
al dan niet in combinatie met de 
premieheffing, moeilijk te vinden. Een 
recent persbericht van Financiën d.d. 
14 december 1984 poogde, gelet op 
hevige onrust bij de zogenaamde 
alpha-hulpen, het een en ander te 
verduidelijken. Deze Kamer heeft 
echter ook rekesten ontvangen van 
andere zijden, vooral uit de loondienst-
sector. Ik noem de brief van 12 

december j . l . van de ondernemersor-
ganisatie schoonmaak- en bedrijfs-
diensten en de brief van 14 december 
j . l . van de stichting Centrale raad voor 
gezinsverzorging. 

De vervanging van de inkomens-
drempels - of: de opheffing van de 
door beide Kamers gewenst; ik 
verwijs naar een in december 1983 in 
deze Kamer aanvaarde motie - door 
het systeem van voetoverheveling 
roept kennelijk vragen op. Het 
persbericht over de alpha-hulpen 
maakt ook duidelijk dat voor velen 
pas in juli 1985 een teruggave mogelijk 
is, zodat in januari veel partners meer 
loonbelasting betalen door de 
indeling in tariefgroep I. 

Ik heb mij afgevraagd of het toch 
niet geregeld kan worden dat reeds 
bij de loonbetalingen in januari beter 
rekening wordt gehouden met deze 
effecten. De werknemersverklaringen 
zijn ingediend. Overigens heeft onze 
fractie veel waardering voor de 
nieuwe opzet van deze werknemers-
verklaring. Ik zou het zeer op prijs 
stellen, indien de staatssecretaris nog 
eens wilde overwegen wat hij zou 
kunnen doen in dit opzicht. Nu blijft 
de situatie toch ten minste voor een 
half jaar onbevredigend. 

Verder rijst de vraag waarom het 
persbericht beperkt is gebleven tot die 
alpha-hulpen. Was er in dit stadium 
niet reeds behoefte aan voorlichting 
aan een veel bredere kring? Ik stel het 
op prijs dat de staatssecretaris van 
Financiën ons morgen bij de aanvang 
van de vergadering, indien dat maar 
enigszins mogelijk is, in het bezit stelt 
van een schriftelijk commentaar op 
het stuk van de Centrale raad voor de 
gezinsverzorging, dat aan alle leden 
van deze Kamer is uitgereikt. Kan bij 
voorbeeld een vergelijking met 1983 
daaraan worden toegevoegd? Is ook 
op het gecombineerde effect met de 
premieheffing een uitwerking moge-
lijk? 

Mijnheer de Voorzitter! In de reeds 
genoemde samenvatting van de 
staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid in de Tweede 
Kamer, heeft zij opgemerkt dat het 
ook na de derde fase aantrekkelijker is 
met z'n tweeën een inkomen te 
verdienen dan alleen. Er gaat geen 
negatieve invloed op de arbeidsmarkt-
participatie van uit, volgens haar. Dit 
laatste punt heett ook de heer Simons 
aangeroerd. Kan nog eens worden 
uiteengezet dat dit over de gehele lijn 
geldt? 

Er is een nieuw soort schokeffecten 
ontstaan omdat in 1984 de man 
langer zijn hoge vrije voet behield 

indien de vrouw ook verdiende. Veel 
werk dat bij voorbeeld in de gezinsver-
zorging wordt gedaan, is uitermate 
nuttig en kan maatschappelijk gezien 
nauwelijks worden gemist, nog 
afgezien van de vreugde die het 
werken kan geven. Een uittocht van 
maatschappelijke dienstverleners wil 
niemand. 

Het kenmerk van de voorstellen is, 
dat de tariefstructuur niet uitsluitend 
geïndividualiseerd is opgebouwd. Er 
treedt een lastenverschuiving op van 
alleenverdieners naar tweeverdieners. 
Een belangrijke rol daarbij spelen de 
arbeidstoeslag en de aanvullende 
arbeidstoeslag voor kinderopvang. 
Hiermee moeten enigszins bevredi-
gende effecten worden bereikt voor 
tweeverdieners. 

Als argument voor de arbeidstoeslag 
wordt in de memorie van antwoord 
aan onze Kamer allereerst gegeven 
dat het een middel is om op eenvou-
dige wijze een zeker belastingdrukver-
schil tussen kleine tweeverdieners en 
alleenverdieners met een zelfde 
gezamenlijk inkomen te handhaven. 
Dat is een redelijk goed argument. Het 
is onmisbaar in deze opzet. 

De toeslag wordt echter ook 
verdedigd als forfaitaire tegemoetko-
ming voor lasten die geen kosten van 
verwerving zijn, maar wel verband 
houden met het verrichten van 
werkzaamheden buiten het huishou-
den. Men kan geen koopjes doen en 
er is meer geld nodig voor uiterlijke 
verzorging. Ik meen dat deze zaken in 
het debat in de Tweede Kamer zijn 
genoemd. Er wordt dus rekening 
gehouden met buiten de inkomensvor-
ming liggende factoren. 

Het is een terugkeer naar redenerin-
gen uit 1959 bij de nieuwe Wet 
Inkomstenbelasting en uit 1969 bij het 
rapport over aftrek voor de werkende 
gehuwde vrouw van de commissie 
van advies voor een aantal fiscale 
vraagstukken. Ik vraag mij af of deze 
aanvullende argumentatie in deze tijd 
nog wel opgaat. Het is nogal conven-
tioneel te veronderstellen dat alleen 
de verdienende buitenshuis werken-
den extra uitgaven hebben voor 
kleding en dergelijke. De verdediging 
kan het best alleen op de noodzakelijk 
geachte belastingdrukverdeling 
gebaseerd worden. Daar gaat het toch 
om! Of niet soms? 

Bovendien wenst de regering het 
premie-inkomen op dit punt niet te 
beïnvloeden. Dat zou een verminde-
ring van de opbrengst tot gevolg 
hebben gehad. Vandaar dat er geen 
verhoging komt van hetforfait-percen-
tage voor de kosten van verwerving. 
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De doelstelling van de aanvullende 
arbeidstoeslag voor tweeverdieners 
met kinderen beneden twaalf jaar 
onderschrijft mijn fractie. Het door de 
Eerste Kamer uitgelokte wetsvoorstel 
18643 heeft, hoe gering ook in 
betekenis, een symbolische waarde. 
De grondgedachte is dat zoveel 
mogelijk rekening wordt gehouden 
met de manier waarop ouders 
kinderopvang willen regelen. Sommi-
gen zeggen dat via deze aanvullende 
aftrek de lastenverzwaring voor 
tweeverdieners via een achterdeur 
weer ongedaan wordt gemaakt. 
Anderen menen dat deze aftrek niets 
te maken heeft met kinderopvang. 

Voor de bewindslieden zal het dus 
wel een goede regeling zijn. Toch 
koesteren wij twijfels over de vormge-
ving, die nogal ruw is, zoals wij ook in 
het voorlopig verslag gezegd hebben, 
al is er onzerzijds begrip voor, dat 
geen fraudegevoelige regeling moet 
worden gemaakt. De omvang van de 
arbeidsparticipatie speelt echter geen 
rol: de toeslag wordt bij beide 
partners genoten, ook ingeval de 
minst verdienende partner slechts 
enig inkomen geniet. 

Uiteraard is bij laatstgenoemde 
inkomen nodig om de toeslagen te 
effectueren. Toch blijft bij gering 
inkomen van deze partner, gebaseerd 
op geringe arbeidsparticipatie, de 
aanvullende toeslag van toepassing 
bij de meest verdienende partner. In 
het voorlopig verslag hebben wij 
geconstateerd dat een nieuw soort 
fraude op fiscaal terrein mogelijk 
wordt, namelijk door een te hoog 
inkomen of überhaupt inkomen op te 
geven dat niet is genoten. In de 
memorie van antwoord wordt deze 
fraude ook toegerekend aan de 
andere partner. Wij hadden daarnaar 
gevraagd. 

Samengevat staat er ongeveer: het 
zou vrijwel ondenkbaar zijn, dat deze 
partner aan wie het belastingvoordeel 
in feite toekomt, geen wetenschap 
zou hebben van het ten onrechte 
aangeven door zijn partner van 
arbeidsinkomen. Mijns inziens is het 
nog de vraag of deze wetenschap 
alleen fraude oplevert. Afgezien 
hiervan, is het naar mijn mening niet 
zonder humor dat een fiscaal wets-
voorstel dat toerekening van inkomen 
aan elkaar zoveel mogelijk beperkt, 
strafrechtelijke lotsverbondenheid in 
het leven roept. 

Het volgende onderwerp waarover 
ik bij het wetsvoorstel spreek, betreft 
de innovatie bij de meewerking in de 
onderneming. Het praktisch gunstige 

effect voor de belanghebbenden lijkt 
mij nogal groot te kunnen zijn en dat 
is in veel gevallen niet onverdiend. 
Bovendien was de meewerkaftrek als 
enige optie een stap terug in de 
verzelfstandiging. 

Het optiesysteem van het voorge-
stelde artikel 5, zevende lid, van de 
Wet op de loon- en inkomstenbelasting 
gaat volgens de memorie van ant-
woord aan deze Kamer uit van een 
beloning waarvan de omvang wordt 
bepaald door de kwantiteit maar ook 
door de kwaliteit van de arbeid van de 
meewerkende partner. De omvang en 
de aard van de werkzaamheden en de 
hoogte van de beloning zullen 
volgens deze memorie in de schrifte-
lijke overeenkomst tussen bij voor-
beeld de detaillist, de caféhouder en 
de landbouwer en zijn vrouw moeten 
worden opgenomen. 

In de tekst van artikel 5, lid 7, 
komen de woorden 'kwantiteit' of 
'kwaliteit' niet voor, evenmin als de 
woorden 'reële beloning' die wel in 
een toelichting op het amendement 
stonden. Ik doel op het definitieve 
amendement op stuk nr. 56. Het 
stond ook op voorgaande teksten van 
dat amendement. Het beoordelen van 
de hoogte van een beloning is tot nu 
toe zelden een taak van de fiscus. 

Dat de ondergrens op 150% van de 
algemene belastingvrije som is 
geplaatst, doet hieraan niets af. Vreest 
de staatssecretaris van Financiën 
uitvoeringsproblemen en, zo ja, hoe 
denkt hij deze op te lossen? Het 
optiesysteem zal een streven naar 
optimalisatie van de belastingdruk 
voor belanghebbenden meebrengen 
in de praktijk. Ik voorspel een mogelijke 
bron van veel nieuwe geschillen. 

De kloosterlingen moeten ons als 
laatste punt ook een ogenblik bezig-
houden. Het wetsvoorstel als zodanig 
gaat er niet over. Er wordt vandaag, 
naar ik meen, aan de overzijde nog 
over gedebatteerd. Het 'mandement' 
van de staatssecretaris aan de 
belastingdienst heeft vele vragen 
opgeroepen. 

Mij gaat het nu om de mogelijke 
uitholling van het toch bij de tweede 
fase zo met verve verdedigde begrip: 
gezamenlijke huishouding. Wij 
hebben in het voorlopig verslag 
vragen gesteld over woongroepen, 
gastarbeiderspensions, studentenwo-
ningen en dergelijke. Op zichzelf 
beschouwd zijn de antwoorden 
bevredigend. Ik constateer en ik hoor 
wel, indien ik ongelijk heb, dat als 
criterium wordt aangelegd of al dan 
niet schaalvoordelen worden genoten. 

De alleenstaandentoeslag kan 
worden genoten, indien de schaalvoor-
delen aan anderen toekomen, bij 
voorbeeld de kloosterorde, de 
pensionhouder of de werkgever. Wat 
is eigenlijk het verschil, indien men bij 
elkaar woont om de prijs te drukken 
en dus zelf de schaalvoordelen 
geniet? Dan is het dus geen commer-
ciële relatie meer, indien ik het goed 
begrijp, en krijgt men de alleenstaan-
dentoeslag niet. 

Wellicht is dit de opzet van deze 
wetgeving, maar het blijft moeilijk uit 
te leggen aan de woongroepen, lijkt 
mij. 

Het wetsvoorstel overziend, consta-
teer ik dat binnen de gekozen uitgangs-
punten een logisch vervolgstuk wordt 
aangeboden, dat echter in de uitvoe-
ringssfeer niet te overziene gevolgen 
heeft en maatschappelijk bezien 
bepaalde bevolkingsgroepen in 
onrust heeft gebracht. De evaluatie in 
1987 zal leren of de uitvoeringsproble-
men zullen zijn meegevallen, waarbij 
het wenselijk is, ook het oordeel van 
bij voorbeeld de werkgevers te vragen 
en niet alleen van de belastingdienst. 

De onrust bij bepaalde bevolkings-
groepen zal ten minste door goede 
voorlichting tegemoet moeten 
worden getreden. Tevens zal al het 
mogelijke moeten worden gedaan om 
daar waar mogelijk onmiddellijk 
correcties en teruggaven te realiseren. 
Ik denk aan mijn suggestie om bij de 
alpha-hulpen reeds in januari bij de 
partner juiste inhoudingen mogelijk te 
maken. Zo nodig zal ook aanvullende 
wetgeving moeten worden overwo-
gen. 

D 
De heer Hoekstra (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Verleden jaar werd bij de 
behandeling van de tweede fase van 
de tweeverdieners door onze fractie al 
een aantal bezwaren aangevoerd 
tegen de tweeverdieners-gedachte in 
het belastingstelsel. Al onze bezwaren 
van toen zijn recht overeind gebleven, 
ja zelfs versterkt door de praktijk en 
ook in niet geringe mate door de 
protesten die met veel overtuigings-
kracht zijn geuit, onder andere door 
het breed platform Vrouwen voor 
economische zelfstandigheid. 

De verdere uitwerking in de derde 
fase van de tweeverdieners-gedachte 
maakt naar onze mening duidelijk, dat 
een negatief antwoord wordt gegeven 
in verband met recht op betaalde 
arbeid voor vrouwen en op ontwikke-
lingen van samenlevingsvormen. 
Voor alle duidelijkheid: wij delen de 
opvatting van de staatssecretaris, 
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weergegeven in de memorie van 
antwoord, dat hierbij de structuur van 
de ioon- en inkomstenbelasting beter 
in overeenstemming wordt gebracht 
met maatschappelijke ontwikkelingen 
en opvattingen, niet. 

Er is wel sprake van een tolerantie 
ten aanzien van diverse samenlevings-
vormen, uitgaande van de zelfstandig-
heid van individuen, maar meer ook 
niet. De feitelijke acceptatie daarvan is 
in de praktijk van de tweeverdieners-
wetgeving ver zoek. Steeds meer 
worden inkomens aan elkaar gekop-
peld en onderlinge afhankelijkheid 
geschapen, terwijl juist in de maat-
schappij een sterke drang is naar 
individualisering. 

Gewild of niet, met de tweeverdie-
ners-gedachte vindt een inbreuk plaats 
op de privacy, zowel wat betreft de 
samenlevingsvormen als wat betreft 
de individu. Er is een grote tegenstrij-
digheid; er wordt een proces op gang 
gebracht van privatisering dat 
voornamelijk de positie van grote 
financiële machten veel meer armslag 
geeft terwijl tegelijkertijd een de-indi-
vidualisering van mensen in hun 
relatie met de staat en in hun onder-
linge relatie wordt ingevoerd. 

Het is op zichzelf merkwaardig dat 
dit zeer belangrijke punt met een zeer 
zware principiële lading bij de belas-
tingwetgeving ter sprake komt. 
Hierover zou in feite een diepgaand 
afzonderlijk debat gevoerd moeten 
worden waarna conclusies getrokken 
zouden moeten worden, die ook voor 
de belastingwetgeving zouden 
moeten gelden. Deze redenering zal 
wellicht staatssecretaris Kappeyne 
van de Coppello aanspreken. De 
belastingwetgeving die nu aan de 
orde is, zou dan logischer in elkaar 
steken. Men zou dan kunnen voorko-
men dat de voortgang in de richting 
van persoonlijke zelfstandigheid zou 
worden belemmerd, zo niet geblok-
keerd, zoals geschiedt met de huidige 
tweeverdienerswet. 

Dit wil zeggen, dat de belastingwet-
geving in geen geval een sta-in-de-weg 
mag zijn voor individualisering en 
voor het recht op betaalde beroepsuit-
oefening van vrouwen. Dit recht van 
vrouwen wordt door de derde fase 
van de tweeverdienerswetgeving op 
zijn zachtst gezegd bemoeilijkt. Wij 
hebben daarover al bij de behandeling 
van de tweede fase gesproken. Zeer 
veel ingekomen stukken van mensen, 
die hiermee in de praktijk te maken 
hebben, komen hierop terug. Zo 
worden er zorgen geuit in de sector 
van de gezinszorg, de bejaardenzorg 

en de veel besproken alpha-hulp. Er 
wordt zelfs gesproken over de 
aanwezigheid van sterke aanwijzingen 
dat een stroom van ontslagaanvragen 
zal ontstaan. Hier en daar wordt 
gezegd, dat die stroom al in gang is 
gezet. Er zijn hier blijkbaar twee zaken 
aan de orde. 

Ten eerste is er de aantasting van 
het recht van vrouwen op betaalde 
beroepsuitoefening. Er zijn de laatste 
dagen berichten verschenen, waaron-
der een persbericht van het ministerie 
van Financiën, waaruit blijkt dat er 
wat betreft de alphahulp geen 
zwaardere belasting zal optreden. Ik 
concludeer aan de hand van de 
berekeningen, die ik tot nu toe heb 
gezien, dat er een vermenging 
optreedt van belastinghoogte en 
premieheffing. In elk geval blijkt uit de 
cijfers dat belastingplichtigen zonder 
kinderen er vergeleken met 1984 wèl 
op achteruit gaan. Die berekeningen 
geven de mensen zeker niet veel 
garanties met het oog op de toekomst. 

Ten tweede dreigt hier een ontwrich-
ting van gedeelten van de sociale 
zorg. Niet alleen doemen er in deze 
sector problemen op, dat geldt ook 
voor bedrijven die voor een groot 
gedeelte afhankelijk zijn van part-time-
werkers en -werksters. Ook zij vragen 
aandacht voor rijzende problemen. 
Wij hebben onoverkomelijke bezwaren 
tegen een wetgeving, die is gebaseerd 
op de tweeverdienersgedachte omdat 
daarmee een belastingverzwaring aan 
de orde komt, die vooral de lagere 
inkomens zal treffen. In feite is er 
sprake van een stap terug op het 
terrein van de verzelfstandiging van 
mensen, terwijl dit toch de basis moet 
vormen waarop de onderlinge 
solidariteit kan steunen. Zelfstandig-
heid en solidariteit zijn niet strijdig, in 
tegendeel. 

Mensen, die hebben gekozen voor 
een bepaalde samenlevingsvorm, 
hebben recht op werk en op een niet 
aan elkaar gekoppeld inkomen waar 
het gaat om de belastingen. Wat dit 
betreft onderschrijft mijn fractie de 
conclusie van het Breed Platform 
Vrouwen voor Economische Zelfstan-
digheid, dat een belastingsysteem 
dient uit te gaan van een eigen 
zelfstandig inkomen en een belasting 
op basis van individuele draagkracht. 

Ik wil nog enkele opmerkingen 
maken over de voorgestelde arbeids-
toeslag. Deze was in de Tweede 
Kamer al aanleiding voor een nogal 
ondoorzichtige handel tussen de 
regeringspartijen. Verheffend was het 
niet, overigens ook de idee van een 
arbeidstoeslag niet! Ik heb de staats-

secretaris dit idee horen en zien 
verdedigen voor de televisie in het 
programma 'Den Haag Vandaag' met 
het argument zijn gang naar de 
kapper als bewijs dat iemand die 
werkt toch onkosten heeft die een niet 
werkende niet zou hebben. Natuurlijk 
is dat een hoogst ongelukkige en ook 
wel een zotte vergelijking en misschien 
was er ook wel niets beters te beden-
ken. 

Ook in de memorie van antwoord 
noemt de staatssecretaris een aantal 
voorbeelden die de arbeidstoeslag 
zouden moeten rechtvaardigen. Het 
typische is dat deze voorbeelden 
evenzeer voor solliciterende werkloze 
mannen en vrouwen zouden kunnen 
gelden; denk aan reisgeld, denk aan 
het buiten de deur eten, kleding, 
kapper, enz.! Bovendien is het 
buitengewoon gevaarlijk om in deze 
tijd van massawerkloosheid die 
mensen tegen hun wil treft de 
werkenden extra te bevoordelen 
boven de niet-werkenden. 

Er wordt een methode geïntrodu-
ceerd, waardoor tweeverdieners uitge-
speeld worden tegen eenverdieners, 
werkenden tegen niet-werkenden. 
Onze fractie deelt niet de opvatting 
dat hier een nieuw soort klassetegen-
stelling tussen werkenden en niet-wer-
kenden wordt geschapen, zoals veel 
wordt gezegd, maar hier worden 
mensen uit dezelfde klasse verdeeld, 
mensen die elkaar bitter hard nodig 
hebben in een gemeenschappelijk 
optreden tegen een politiek die zich 
richt tegen beider belang. 

De arbeidstoeslag is daarom 
volgens ons kwetsend voor niet-wer-
kenden, eigenlijk een slechte term 
voor mensen die alles doen om het 
liefst vandaag nog aan de slag te 
komen, want zij hebben toch al weinig 
mogelijkheden om hun eisen kracht 
bij te zetten. Ook wat dit betreft zijn ze 
sterk afhankelijk van solidariteit. 
Daarom steunen wij de gedachte die 
door de CPN-fractie uit de Tweede 
Kamer naar voren is gebracht, nl. om 
de arbeidstoeslag om te zetten in een 
algemene verhoging van de belasting-
vrije voet. Daar zouden alle belasting-
betalers, dus ook de lagere inkomens, 
wat aan hebben. 

Tot slot wil ik nog een opmerking 
maken over de idee om kloosterlingen 
minder belasting te laten betalen door 
hen in aanmerking te laten komen 
voor de alleenstaandentoeslag. Deze 
kwestie wordt tevens vanavond in de 
Tweede Kamer besproken, maar wij 
kunnen er volgens mij niet onderuit 
om er ook hier iets over te zeggen, 
aangezien dit in de memorie van 
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antwoord aan deze Kamer door de 
staatssecretaris verdedigd wordt. Het 
is uiterst vreemd, omdat - voor zover 
ik als leek denk te weten - kloosterlin-
gen pretenderen gezamenlijk, commu-
naal te leven. Nu is deze zaak in de 
afgelopen periode nogal lacherig 
behandeld, maar wij vinden dat ze 
toch serieuze aandacht waard is, 
omdat hier onvermijdelijk de vraag 
rijst of hier niet, naar model van 
voorbije tijden, opnieuw een bevoor-
deling optreedt van religieuze instellin-
gen. 

Ik denk dat de regering zich moet 
realiseren dat dit opdoemt, vooral 
omdat, zoals de staatssecretaris 
vermeldt, voor kloosterlingen geldt 
dat zij hun gehele inkomen moeten 
afdragen aan de orde of de congrega-
tie. Bovendien wil ik de staatssecretaris 
eraan herinneren dat door de CPN-f rac-
tie in de Tweede Kamer al in het 
allereerste begin van het tweeverdie-
nersdebat, met name bij de voorberei-
ding van de tweede fase, de vraag is 
gesteld hoe de regeling voor klooster-
lingen zou zijn. Daarop is toen niet 
geantwoord en het is dan ook des te 
verwonderlijker dat de staatssecretaris 
nu heeft getoond geen bezwaar te 
hebben tegen de alleenstaandentoe-
slag voor kloosterlingen. 

Mijnheer de Voorzitter! Onze 
bezwaren tegen deze derde fase zijn 
zo overheersend, dat wij wetsvoorstel 
18 519 in zijn geheel afwijzen. 

D 
De heer Vogt (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij de behandeling van de 
zogenaamde tweede fase van deze 
operatie tot wijziging van de loon- en 
inkomstenbelasting, bijna een jaar 
geleden, heb ik een groot aantal 
dingen gezegd die ik nu zowat 
letterlijk zou kunnen herhalen. Ik zal 
dat niet steeds doen, hoewel alleen 
verwijzen naar wat ik verleden jaar 
zei, ook nauwelijks zin zal hebben. 
Wie bladert er tenslotte nog in 
Handelingen van deze Kamer? 

Verleden jaar zei ik dat het funda-
ment van deze wet - de individualise-
ring van de belastingheffing - goed 
was, maar dat het gebouw dat erop 
was opgetrokken, slecht in elkaar zat 
en vermoedelijk snel weer moest 
worden gesloopt. Bij de behandeling 
verleden jaar werd bij herhaling 
verwezen naar alles wat nog zou 
worden verbeterd in de derde fase. 
Dat deed mij toen nog de verzuchting 
slaken dat wi j daar niet blind op 
mochten varen, omdat een parlemen-
tariër er tenslotte is om de regering te 

controleren en niet om iedere sprong 
in het duister, die wordt gesuggereerd, 
maarte wagen. 

Nu ligt dan die derde fase voor ons. 
Het gebouw is niet gesloopt. Ook is 
niet hier en daar niet nog een muur 
blijven staan - wat ik verleden jaar als 
mogelijkheid opperde - om van de 
rest toch een goed bruikbaar geheel 
te maken. In feite is in dezelfde 
bouwstijl doorgewerkt: slecht in 
elkaar zittend haastwerk dat hopelijk 
spoedig tot op het fundament zal 
worden gesloopt. De beoogde 
emancipatorische werking die van de 
wet uitgaat, zal ook nu weer eerder 
negatief dan positief werken, speciaal 
voor vrouwen die veel minder 
verdienen dan hun partner en hoe 
vaak is dat niet het geval, vooral als 
vrouwen, doordat ze een tijd kleine 
kinderen hebben verzorgd, lang uit 
het arbeidsproces zijn geweest? 

Het bezwaar van aantasting van de 
privacy, door mij verleden jaar nogal 
centraal gesteld, is wel wat afgezwakt 
doordat je, zonder er te veel op te 
verliezen, je werkgever niet meer 
hoeft in te lichten over met wie je 
samenleeft, maar George Orwells 
'1984' is toch nog steeds in de wet 
terug te vinden. Het aantonen dat je 
geen zorgrelatie ten opzichte van 
elkaar hebt als je de voordeur en 
mogelijk nu en dan het bed deelt, zal 
tegenover snuffelende controleurs 
niet altijd eenvoudig zijn. 

Ten slotte lijkt het ook op zoiets als 
het omkeren van de bewijslast. In het 
strafrecht behoeft men zijn onschuld 
niet te bewijzen; het openbaar 
ministerie moet die schuld bewijzen en 
terecht. Samenwonenden kunnen via 
een aanslag als 'schuldig' worden 
beschouwd, in die zin dat men ervan 
uitgaat dat zij een zorgrelatie hebben 
jegens elkaar, terwijl dit mogelijk 
helemaal niet zo is. 

Tegenover de verdwenen schokef-
fecten - die ook wi j positief waarde-
ren - staan echter weer nieuwe, met 
name voor tweeverdieners, waarvan 
de minstverdienende - meestal de 
vrouw - slechts heel weinig inkomen 
heeft. 

In het geheel zit een steeds verder-
gaande mate van regulering besloten. 
Ik heb wel eens vaker gesteld dat de 
deregulering die dit kabinet voorstaat, 
heel duidelijk alleen geldt voor het 
bedrijfsleven. Dat moet worden 
vrijgesteld van allerlei regeltjes, zodat 
werknemers en consumenten zonder 
te veel overheidsbemoeienis verder 
kunnen worden opgelicht. De particu-
lier, die de gemeenschap veel minder 
kwaad kan doen, moet echter onder 

steeds strakkere regels worden 
gesteld. 

Dan nog enkele opmerkingen over 
de arbeidstoeslag. Ten aanzien van de 
kosten van verwerving bestaan 
allerlei regels. Daar gaat het niet om, 
ook niet om het feit dat iemand die 
werkt duurder uit is. Wat men duurder 
uit is, kan via de regeling voor 
verwervingskosten worden gladge-
streken. Neen, het gaat om het 
waandenkbeeld van bij voorbeeld 
minister Ruding dat meer prikkels 
moeten worden gegeven om de 
werkloosheid minder te laten worden. 
Ten aanzien van de opmerking over 
betere kleding nog een persoonlijke 
opmerking: tijdens mijn werk heb ik 
veel goedkopere kleding aan dan 
tijdens mijn vrije t i jd, zoals nu. 

Op het punt van het geven van 
prikkels staat de werkgeverspartij in 
ons land de zogenaamde arbeidstoe-
slag voor. Dat deze prikkels, die zij 
nuttig vinden om goedkoop aan 
arbeidskrachten te kunnen komen, 
ook de bejaarden en arbeidsongeschik-
ten prikkelen - zij krijgen daardoor 
mogelijk de kriebels - wordt maar op 
de koop-toe genomen. 

Ik wil hier niet nog een keer spreken 
over de goede rekenmeesters die na 
veel herrie de f75 precies doormidden 
wisten te delen volgens een methode 
die ten slotte al eeuwen geleden op 
de markten werd toegepast. Dit is 
weinig verheffend. Kennelijk hoort 
een beheerste ruzie nu en dan bij het 
politieke spel, waarbij een partij die 
ronduit de werkgever wil dienen en 
een partij die dat ook doet, maar 
beweert de sociaal zwakkeren te 
beschermen, samen de regering 
vormen. 

De tegemoetkoming aan de kosten 
van de kinderopvang kan de gevoelens 
van de PSP-fractie voor deze wetsvoor-
stellen ook niet positiever maken. 
Twee veelverdieners zullen er best 
wat aan hebben; twee weinigverdie-
ners kunnen er echter nauwelijks wat 
mee. Het is precies als met alle 
andere voordelen, voor verliezen in 
het bedrijf, voor autokosten van het 
werk, voor rente op een hypotheek, 
enzovoorts: hoe meer je verdient, des 
te meer je ervan kunt profiteren. Dat 
was natuurlijk altijd al zo, maar dat 
wordt niet beter. 

Laat ik mijn betoog maar beëindi-
gem. Jammer, het fundament blijft 
mijns inziens goed, maar het gebouw 
is niet gerenoveerd. Het is hier en 
daar wat gestut, op sommige plaatsen 
misschien op de juiste manier, maar 
op andere plaatsen zodanig dat het 
gevaar voor moeilijkheden eerder is 
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vergroot dan verkleind. Ik hoop dat de 
volgende regering dit afbreekt en op 
het fundament iets beters bouwt. 

D 
De heer Van der Jagt (GPV): Mijnheer 
de Voorzitter! Allereerst bedank ik de 
bewindslieden voor de uitvoerige 
beantwoording in de schriftelijke 
voorbereiding. De staatssecretaris van 
Financiën beoogt de belastingswetge-
ving te vereenvoudigen. Ik meen te 
mogen betwijfelen, gezien ook de 
geluiden die ons uit het veld bereiken, 
of dat bij dit wetsontwerp is gelukt. 

Het loodsen van dit ontwerp door 
de Tweede Kamer is een heel karwei 
geweest. Een wankel compromis is 
bereikt tussen het CDA en de VVD. In 
de Tweede Kamer dreigde dit compro-
mis verstoord te worden. De minister-
president moest door een persoonlijke 
interventie een dreigende kabinetscri-
sis voorkomen. Hij werd zelfs vergele-
ken met de wijze Salomo, maar die 
vergelijking gaat niet helemaal op. 
Immers, Salomo hakte met zijn 
zwaard niet metterdaad het voor hem 
liggende onderwerp van twist midden-
door; dat deed de minister-president 
wèl, tot op een dubbeltje nauwkeurig. 

Nu kom ik te spreken over het 
wetsvoorstel zelf. Laat ik beginnen 
met de bewindslieden te prijzen waar 
dat kan. Verleden jaar hebben wij hier 
een motie aangenomen om de 
schokeffecten, die in de tweede fase 
aanwezig waren, in de derde fase te 
elimineren. Op een goede wijze zijn 
de oude schokeffecten verdwenen. 
Ook de verhouding tot de belasting-
vrije voeten, de meewerkaftrekregeling 
en de verlaging van de leeftijdsgrens 
voor de alleenstaandentoeslag zijn 
stuk voor stuk zaken waarmee ik kan 
instemmen. 

Op andere punten heb ik evenwel 
vrij zwaarwegende bedenkingen. Zo 
heb ik verleden jaar, bij de behandeling 
van de tweede fase, uitvoerig mijn 
principiële bezwaren mogen aangeven 
tegen een te ver doorgevoerde 
individualistische benadering, welke 
niet in overeenstemming is met 
Bijbelse uitgangspunten. De staatsse-
cretaris herinnert zich ongetwijfeld 
onze discussie. Ik ga die dan ook niet 
herhalen; dat is niet nodig. De twee 
zielen in één borst, waarvan ik toen 
sprak, zitten ook nu in dit wetsontewrp. 

Er is een compromis gezocht tussen 
het individualistisch uitgangspunt èn 
het beginsel van de gezinsdraagkracht. 
Nu kan een compromis op zichzelf 
best aanvaardbaar zijn. Hoe zit dat 
evenwel bij deze wet? Laat ik voorop-

stellen dat het goed is dat tweeverdie-
ners in dit voorstel met elkaar een 
even hoge belastingvrije voet krijgen 
als de alleenverdiener. 

Het is voorts billijk dat een lasten-
verschuiving is opgetreden van 
alleenverdieners naar tweeverdieners. 
Maar waarom dit rechtvaardige 
uitgangspunt nu weer verzwakt met 
toeslagen op de belastingvrije som? 

De heer De Korte zei verleden week 
in de Tweede Kamer terecht, dat wij 
niet naar een toeslagenmaatschappij 
moeten. Ik wil dat ook laten slaan op 
deze toeslagen. Wat men met de ene 
hand geeft, verschuiving van de 
belastingdruk naar de tweeverdieners, 
wordt met de andere hand, de 
toeslagen, voor een deel weer 
teruggenomen. Dat is toch geen 
logische, heldere en eenvoudige 
belastingwetgeving? 

Nu stelt de staatssecretaris, dat per 
saldo toch nog een verschil overblijft. 
Dat zal waar zijn. Maar nogmaals: wat 
beoogd werd, wordt door de toeslagen 
weer geminimaliseerd. Het lijkt wat 
op dat kinderspel: je doet drie 
stappen vooruit en twee achteruit. De 
vraag valt zelfs te stellen of de 
tweeverdieners dit merkwaardige 
instrument van de toeslag nodig 
hebben. Ik geloof van niet. Door de 
progressie blijven de tweeverdieners 
er voordeliger uitspringen. Het kan 
zelfs oplopen tot zo'n 13%. Welnu, 
waarom dan ditgekunsteldgemanoeu-
vreer met die toeslagen? 

De argumenten om die toeslagen te 
motiveren, vind ik vrij gezocht. Zelfs 
de kapper van de staatssecretaris 
kwam eraan te pas. In tegenstelling 
tot de heer Hoekstra vond ik dat wel 
een leuk voorbeeld. Aangezien de 
televisie in dit Huis zelden verschijnt, 
heeft de kapper van de staatssecretaris 
deze week minder aan hem te verhap-
stukken, wat hem ongetwijfeld zal 
verheugen. 

Staatssecretaris Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kan u meedelen, dat ik in 
dit opzicht niet in eerbied voor deze 
Kamer onderdoe in vergelijking met 
die aan de overzijde. 

De heer Van der Jagt (GPV): Dit is 
buiten algemene verwachting. Dit 
doet mij zeer veel deugd. Dat betekent 
dan echter inderdaad dat de staatsse-
cretaris misschien een dubbele 
arbeidstoeslag nodig heeft. 

Ook de baas van de typiste werd 
ten tonele gevoerd. Die eiste dat zij 
met een mooie jurk op het werk zou 
komen. Ook het buiten de deur eten 
was een basiselement voor de 
toeslagen. 

Als je werkelijk serieus deze en 
dergelijke kosten zou willen opvoeren, 
ter verdediging van een toeslag, en 
als je kijkt naar de netto-effecten van 
de toeslagen, genoemd in de bijlagen 
1A en 1B van de memorie van 
antwoord, dan zit er warempel nog 
een humoristisch element in, als je 
bedenkt hoe duur de jurk is waar je 
vrouw mee thuiskomt en wat de 
hoogte is van de rekening die de ober 
je aanreikt. De heer Simons heeft dit 
visueel gemaakt, door uit te rekenen 
wat deze arbeidstoeslag per dag 
betekent. 

Ik kan mij voorstellen dat kosten 
voor kinderopvang moeten worden 
gemaakt. Ik denk nu bij voorbeeld aan 
éénoudergezinnen, voor wie de 
kinderopvang gewoon noodzakelijk 
kan zijn. Daarvoor zou je dan echter 
een eigen regeling moeten maken, die 
bovendien gerelateerd moet zijn aan 
de werkelijke kosten en niet aan een 
bedrag waarover nu wordt gesproken 
en dat in geen enkele verhouding 
staat tot de gemaakte kosten. 

De bewindsman trachtte de arbeids-
toeslag in de Tweede Kamer ook te 
verdedigen met het argument, dat de 
tweeverdieners veelal een grotere 
arbeidsprestatie leveren. Is dit niet 
een discriminerende opmerking aan 
het adres van de thuiswerkenden? 
Kan de staatssecretaris dat wel 
volhouden? Zijn toeslagen voor de 
werkenden wel rechtvaardig ten 
opzichte van de niet-werkenden? Is 
deze ongelijke behandeling in deze 
wet wel terecht? Mag je in deze 
belastingwetgeving deze ongelijke 
behandeling wel plegen? 

Wij zijn de laatste dagen veel 
benaderd door tweeverdieners die 
slechts een baan hebben voor een 
paar uur per week met een verdienste 
die ligt onder de grens van de belas-
tingvrije som. In deze gevallen 
kunnen, zo heb ik begrepen, de 
effecten van de wet extra nadelig zijn. 
Nieuwe schokeffecten doen zich voor. 
Gesteld werd dat dit effect van de wet 
in de Tweede Kamer niet is besproken. 
De gedachte is dat een drempel moet 
worden aangelegd om onredelijke 
gevolgen te voorkomen. Hoe denkt de 
staatssecretaris over deze veelgehoor-
de klacht? 

De bewindslieden zullen hebben 
begrepen dat ik met de inhoud van 
wetsvoorstel 18 519 de grootste 
moeite heb. Hetzelfde geldt voor het 
wetsvoorstel 18 643. Ik ben van 
mening dat, als zowel de vader als de 
moeder zich op de arbeidsmarkt 
willen begeven, zij de financiële 
gevolgen van eventuele kinderopvang 
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niet op de gemeenschap moeten 
afwentelen. Zij zijn hiervoor zelf 
verantwoordelijk. Bovendien ontvan-
gen ook tweeverdieners die helemaal 
geen kosten voor kinderopvang 
behoeven te maken, deze toeslag. Te 
denken is aan hen die in deeltijd 
werken of reeds oudere kinderen 
hebben. Een uitzondering wil ik 
maken, zoals ik al stelde, voor eenou-
dergezinnen, waarvoor de te ontwer-
pen regeling wel in verhouding moet 
staan met de reële kosten. 

Het wetsvoorstel 18 520 kan volledig 
op mijn instemming rekenen. 

D 
Mevrouw Bischoff van Heemskerck 
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! Ik lever 
deze bijdrage namens de fracties van 
D'66 en de PPR. 

In de Troonrede kwam dit jaar de 
volgende passage aan de orde: 'een 
rechtvaardiger verdeling van de 
belastingdruk door middel van de 
zogenaamde tweeverdienersmaatre-
gelen.' Ondanks de schone en zelfs 
muzikale atmosfeer rondom de 
Troonrede ontstond bij mij de volgen-
de kwaadsappige gedachte: 'Denkt de 
regering niet dat tweeverdienen 
slecht is, net als sigaretten roken?' In 
een democratie zoals de onze kan 
men zulks niet verbieden. Men kan de 
ongewenste bezigheid echter onaan-
trekkelijk maken door haar ieder jaar 
iets hoger te belasten. Dit is ook met 
sigaretten gebeurd. De ti jd zal leren of 
mijn gedachten te kwaadsappig 
waren. In ieder geval blijven tweever-
dieners op modaal en minimumniveau 
er flink op achteruitgaan in 1985, 
meer nog dan in 1984, vooral in de 
gevallen waarin de vrouw nog 
bijverdient, met de nadruk op 'bij ' . 

Een tweede opmerking vooraf gaat 
vanzelf op de inhoud van het wets-
ontwerp over. Het ontwerp heeft de 
laatste tijd vooral de aandacht 
getrokken door het meningsverschil 
tussen de twee regeringspartijen over 
de arbeidstoeslag. Onder ferme 
krantekoppen zoals 'knoeipoker' en 
'studentensoos' werd de ruzie haarfijn 
uit de doeken gedaan. Naar de 
mening van onze fracties is hierdoor 
het feit ondergesneeuwd dat de derde 
fase sterker afwijkt van het uitgangs-
punt van individuele belastingheffing 
dan op grond van de besprekingen 
van eerdere fasen kon worden 
aangenomen. Op dit punt spits ik mijn 
bijdrage toe. De rest is onzes inziens 
allemaal al gezegd. 

1. De belastingvrije som van de 
tweeverdieners gaat naar beneden, 

evenals die van de alleenstaande 
ouders. De grootste sprong naar 
boven maken de alleenverdieners. 
Deze 'rechtvaardiger verdeling van de 
belastingdruk' - men begrijpt dat deze 
passage voor onze fracties duidelijk 
tussen aanhalingstekens staat - is 
gebaseerd op een gevoel van politieke 
rechtvaardigheid' niet op duidelijke 
onderzoeken. Integendeel, in de 
Verenigde Staten zwelt de weinig 
weersproken literatuur aan over het 
feit dat een gezamenlijke huishouding 
voor werkende tweeverdieners niet 
goedkoper is. Ook in Nederland 
verschenen hierover artikelen. 

De memorie van toelichting is niet 
op z'n sterkst, als wordt getracht te 
verdedigen dat het wegvallen van een 
rol in de huishouding niet tot de 
objectieve criteria kan worden 
gerekend. Dan wordt, als subjectief 
gebaar, de afbeidstoeslag ingevoerd, 
die - zoals blijkt uit de memorie van 
antwoord aan de Eerste Kamer -
precies dient als tegemoetkoming in 
een duurder huishouden, maar wel 
onder het subjectieve criterium. 
Onzes inziens is hier gepoogd om met 
elkaar strijdige zaken te verzoenen. 

2. Het opheffen van de zogenaamde 
schokeffecten heeft helaas grote 
schokken teweeggebracht in de 
samenleving. Het ziet ernaar uit dat 
deze maatregelen - naar het principe, 
rechtvaardig - een aantal vrouwen 
van de arbeidsmarkt zullen stoten. 
Eén voorbeeld is natuurlijk de groteske 
verwarring bij de gebeurtenissen rond 
de gezins- en bejaardenverzorging. Een 
aantal staffunctionarissen in deze 
sector spreekt de vrees uit, dat door 
de derde fase een groot aantal 
werkneemsters zal verdwijnen. 

De Centrale Raad komt met een 
aantal rekenvoorbeelden, waaruit 
blijkt dat de achteruitgang voor die 
vrouwen meevalt. De belastinginspec-
ties die de staffunctionarissen hebben 
geadviseerd, menen dat deze voor-
beelden niet kloppen. Het Ministerie 
van Financiën werpt zich in de strijd 
en laat weten dat voor de alphahulpen 
een gunstige invloed is te verwachten 
van de individuele premieheffing. 

Een aantal belastinginspecties laat 
dan echter weten dat die premies toch 
al niet werden geïnd, omdat dit te 
veel menskracht vereiste. 

Bovendien, wordt de alphahulp niet 
op 22 december illegaal? En dan zegt 
de minister van Financiën, vanuit 
eenzame hoogte, dat de premies 
volgend jaar best eens zouden 
kunnen worden verhoogd. 

Van de zijde van het ministerie van 
WVC - waarmee ik de rij sluit, maar 

deze rij zal waarschijnlijk vandaag en 
morgen nog wel doorgaan - krijgen 
we te horen dat de zaak nog veel 
erger wordt, als het duidelijk wordt 
hoe het schuiven met de schijven 
uitpakt. Als het niet treurig was, zou 
het een kolderieke situatie zijn. In 
ieder geval kan ik zeggen dat het voor 
vrouwen-bijverdieners geen stimulans 
is om in deze schijven-en premiejungle 
verder te gaan. Ik ben dan ook 
benieuwd te vernemen, of de staats-
secretaris bereid is tottegemoetkomin-
gen, waar het betreft het weghalen 
van de schokeffecten. 

3. Een reeks bepalingen die een 
stap achteruit betekenen voor de 
emancipatie, hebben betrekking op de 
meewerkaftrek. Wij hebben hierover 
gesproken; ik behoef dit niet nog eens 
uitte leggen. Dank zij een amendement 
kunnen de echtelieden hier onderuit 
door gezamenlijk schriftelijk een 
verzoek in te dienen, waarbij bepaalde 
voorwaarden gelden. Het komt erop 
neer, dat hier samen iets moet 
worden verzocht, wat je individueel 
wilt doen. Dit is een interessante 
constructie. 

4. Bij gehuwde personen wordt 
voor de bepaling van de drempel voor 
buitengewone lasten, bij het inkomen 
het gehele onzuivere inkomen van de 
echtgenoot opgeteld. Dit is slechts 
een versterking van de oude bijtelling 
van 30%, bij gehuwden, voor ziekte-
kosten. Het is geen principiële 
verandering; het is gewoon iets meer 
stapelen. 

5. Een verdere zelfstandige toereke-
ning van andere inkomensbestandde-
len is mijn laatste punt. Ik heb daar de 
memorie van toelichting drie keer op 
nagelezen en erover gebeld met het 
ministerie. Ik heb het toen als volgt 
begrepen, namelijk dat het moeilijk is 
om deze niet-persoonsgebonden 
inkomensbestanddelen toe te rekenen 
aan één van de partners, zolang men 
niet allebei gelijk verdient: als men 
met zijn tweeën is, moet men aldus 
allebei 50% verdienen; is men met 
zijn drieën, dan moet elk eenderde 
verdienen. 

De inkomensbestanddelen zouden 
wel kunnen worden toegerekend, als 
het normaal zou zijn, dat alle partners 
in een huishouden werkten. Andere 
vormen van toerekening leken 
onrechtvaardig. Eerlijk gezegd vind ik, 
dat als je deze redenering doortrekt, je 
ook de eerdere fase van de wet 
tweeverdieners niet had kunnen 
invoeren. Daarbij gaat het immers ook 
om mensen die 50% van het inkomen 
van het huishouden inbrengen. 

Eerste Kamer 
18 december 1984 Tweeverdieners 393 



Bischoff van Heemskerck 

Een heel interessante discussie 
ontspon zich naar aanleiding van deze 
kwestie aan de overkant, tussen de 
staatssecretaris van Financiën en mijn 
partijgenote. Misschien wel een goed 
voorbeeld van verschillende opvattin-
gen van twee partijen over het 
liberalisme. De staatssecretaris 
merkte op dat als het toerekenen van 
inkomensbestanddelen onvoordelig 
is, partners zeker niet voor die 
mogelijkheid zullen kiezen. Mijn 
partijgenote antwoordde daarop, dat 
ook naar de psychologische kant 
gekeken diende te worden. 

Ik ben het met haar eens. Er zullen 
steeds meer mensen komen die wel 
een band met elkaar willen hebben 
zonder dat die band een zekere 
financiële verstrengeling met zich 
brengt. Het zou goed zijn - dat zou 
ook ideaal zijn - als beide opties 
aanwezig waren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot 
een afronding. Ik heb vijf punten 
genoemd waaruit blijkt dat men in het 
wetsontwerp wegkoerst van de 
gedachte van individuele belastinghef-
fing. Vorig jaar leek het alsof de 
Staatssecretaris van Financiën van 
mening was dat er wel degelijk 
rekening gehouden moest worden 
met de draagkracht, terwijl men dan 
niet gedwongen behoefde te worden 
met elkaar inkomsten, uitgaven en 
aftrekposten te stapelen of te ontsta-
pelen als het niet nodig zou zijn. Dat 
bleek uit het betoog van vorig jaar. 
Aan het adres van de heer Vogt zeg ik 
nog dat ik de uitspraken van de Eerste 
Kamer op dit punt erop nagelezen 
heb. 

Dit wetsontwerp bevat geen totale 
ommezwaai. Het is wel een koerswij-
ziging in de richting van het stapelen 
en het niet laten van de keuze aan de 
mensen zelf hoe zij hun financiën in 
overeenstemming willen brengen met 
de relatie die zij onderhouden. 

Deze koersverlegging zien onze 
fracties als een bezwaar. De vrees 
bestaat dat men nu overtweeverdie-
ners, en voordeurdelers praat en dat 
men het later zal hebben over tafelde-
lers, beddelers, autodelers en ... ja, de 
opsomming kan op die manier wel 
doorgaan. 

Er zijn nog andere bezwaren tegen 
het wetsontwerp. Eén bezwaar tegen 
het wetsontwerp is de ingewikkeldheid 
ervan. Ik heb geconstateerd dat er zes 
verschillende toeslagen op de algeme-
ne belastingvrije som zijn. Misschien 
zijn het er nog wel meer. 

De problemen rond de privacy-
aspecten zijn slechts gedeeltelijk 

opgelost. De fiscus kijkt nu niet alleen 
maar naar de verdiensten van de 
betrokkenen, maar ook naar hun vorm 
van leven. 

Deze nadelen, te weten de grote 
koersverlegging, de ingewikkeldheid 
en de problemen rond de privacy-
aspecten, wegen voor ons heel zwaar. 

Er komen ook nog goede dingen in 
het wetsontwerp voor, bij voorbeeld 
de zelfstandigenaftrek voor vrouwen 
en de verlaging van het leeftijdscrite-
rium. De bezwaren wegen voor mijn 
fractie heel zwaar. Onze fracties zullen 
echter hun eindoordeel bepalen na 
het debat in deze Kamer. 

Het geld voor de kinderopvang in 
1984 is een aardige fooi, meer niet. 
Het lijkt echter wel belangrijk dat ook 
daar waar de loonbelasting eindheffing 
is, aanspraak op het bedrag gemaakt 
kan worden. Ik hoop dat de staatsse-
cretaris ons op dat punt gerust wil 
stellen. 

Onze fracties zijn niet tegen de al 
vele jaren voorkomende gewoonte 
om tijdelijke belastingverhogingen te 
verlengen. Ik heb op dit punt nog wel 
een vraag. In de Troonrede staat: Het 
wordt daardoor mogelijk om, voor het 
eerst sinds vele jaren, af te zien van 
belastingverhoging. 

Is dat nu eigenlijk wel helemaal 
zuiver gesteld, als men een tijdelijke 
verhoging verlengt? 

D 
De heer Van Graafeiland (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! De inbreng bij 
de openbare behandeling kan qua 
onderwerp wat beperkter zijn dan in 
de commissievergadering van 17 
november. Wij hebben, gelet op de 
memorie van antwoord, niet de 
behoefte om terug te komen op de 
evenredige korting op de arbeidstoe-
slag voor de kosten voor kinderopvang 
in geval van voetoverheveling en op 
de vragen met betrekking tot de 
doorschuiffaciliteitenen de stamrecht-
vrijstelling. Op deze vragen is een 
bevredigend antwoord gekomen. De 
vraagstelling is voor een deel het 
gevolg geweest van de snelheid 
waarmee dit wetsontwerp diende te 
worden behandeld. 

Er is ook helderheid ontstaan ten 
aanzien van de vraag of het denkbaar 
is dat de inspecteur de meewerkover-
eenkomst als een fictieve dienstbetrek-
king zal kunnen gaan aanmerken, met 
alle gevolgen van dien. Te dien 
aanzien zijn er geen problemen te 
verwachten. 

De onderwerpen waaraan ik 
namens mijn fractie wel aandacht wil 
besteden, betreffen de arbeidstoeslag, 

de aanvullende alleenstaande-ouder-
toeslag, de kloosterlingen, de meewerk-
regeling en de voetoverheveling 
annex schokeffecten. 

De verleden jaar omstreeks deze tijd 
gevoerde principiële discussie over de 
gekozen belastingmethodiek is onzes 
inziens afgerond en daarom roeren 
wij nu geen fundamentele zaken aan. 
Wij stellen echter wel vast dat hoe 
langer het zal duren en in hoe meer 
fasen aan een dergelijke belastingstel-
selwijziging wordt gewerkt, des te 
minder voor ogen staat wat nu 
eigenlijk de bedoeling is en wat dus 
de consequenties zijn. Om deze reden 
is het goed om te herinneren aan 
hetgeen waarmee wij nu bezig zijn, 
omdat dit het kader is waarbinnen de 
derde fase beoordeeld dient te 
worden. 

Waar ging het om? Het ging om een 
meer gelijke behandeling van de 
loonbelastingplichtigen en om 
aanpassing van de gehele systematiek 
van de loon- en inkomensbelasting 
aan de maatschapplijke situatie anno 
1983. 

Het ging voorts om de vele samen-
levingsvormen die er kwamen. 
Daarbij diende rekening te worden 
gehouden met de verzelfstandiging, 
de draagkracht, de zorgplicht en 
tevens met emancipatoire aspecten 
en politieke haalbaarheid. Dat beteken-
de dat de uitkomst bij voorbaat het 
karakter van een compromis zou 
krijgen, een compromis dat overigens 
al vastlag in het regeerakkoord. 

Wij zijn nu dus bezig met de derde 
fase en tevens met een correctie van 
een aantal onevenwichtigheden die in 
de tweede fase waren ontstaan, c.q. 
daarin bleven bestaan. Naar aanleiding 
van de behandeling van de tweede 
fase heeft het kabinet aan een aantal 
maatregelen gestalte gegeven in de 
loop van dit jaar. Ik noem de aftrekre-
geling kinderopvang 1984, waaraan 
gewerkt werd op ons verzoek. Onze 
inbreng was weliswaar marginaal, het 
ging om een laag bedrag. Daarenbo-
ven kunnen alleen de inkomstenbelas-
tingplichtigen ervan genieten. Wij 
wachten graag het antwoord van de 
staatssecretaris af op de hierover 
door de heer Simons gestelde vraag, 
namelijk in hoeverre het mogelijk is 
om deze regeling van toepassing te 
laten zijn voor degenen waarbij de 
loonbelasting ook eindheffing is. Wij 
bezien zo'n benadering overigens 
positief. 

Bij de behandeling van de tweede 
fase, is door onze fractie ook naar 
voren gebracht dat het uiterst moeilijk 
zal zijn, vast te stellen of er een 
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gezamenlijke huishouding wordt 
gevoerd of niet. De staatssecretaris zit 
per slot van rekening niet in het 
keukenkastje, zoals hij toen opmerkte. 

Heeft de staatssecretaris inmiddels 
enige ervaring opgedaan met verdie-
nende partners die hun samenleving 
verheimelijken en zich als alleenstaan-
den kwalificeren met alle gevolgen 
van dien voor de belastingvrije 
sommen? Zijn de verwachtingen van 
de staatssecretaris ten aanzien van de 
werkdruk op het belastingapparaat 
uitgekomen? Als dit te kwantificeren 
is in formatieplaatsen, wat heeft dit 
tot op heden dan betekend? 

Over de arbeidstoeslag wil ik het 
volgende opmerken. Om de arbeids-
toeslag op de belastingvrije som te 
kunnen motiveren, is een uiterst 
subtiel onderscheid nodig tussen 
lasten die samenhangen met het 
persoonlijke leven, die om die reden 
geen aftrekbare kosten zijn alhoewel 
zij wel leiden tot belastingverminde-
ring, en kosten die tot de aftrekbare 
kosten gerekend kunnen worden, dus 
behoren tot verwervingskosten en 
derhalve van invloed zijn op de 
vaststelling van het inkomen. Hetgeen 
is omschreven in de memorie van 
antwoord heeft ons bepaald niet 
overtuigd van de juistheid van de 
stellingname van de staatssecretaris. 
Het deel doen uitmaken van kosten 
van kinderopvang van de verwervings-
kosten heeft invloed op het premie-in-
komen en dat vindt het kabinet een 
ongewenst neveneffect. Als dat het 
geval is, dan moet het kabinet dit ook 
duidelijk zeggen. 

Wat de alleenstaandentoeslag 
betreft, gold tot en met 1984 dat één 
van de voorwaarden voor het recht op 
de aanvullende alleenstaande-ouder-
toeslag was, een leeftijdsgrens van 16 
jaar voor het jongste tot het huishou-
den behorende kind. Voor de thuisop-
vang van kinderen van tweeverdieners 
wordt, wat dit belastingvoordeel 
betreft, de leeftijdsgrens verlaagd tot 
12 jaar. Nu wordt met de voorgestelde 
maatregelen beoogd om, wat de 
alleenstaande-oudertoeslag betreft, 
de leeftijdsgrens ook te verlagen. Is 
dat rechtvaardig? Er wordt immers 
steeds gesproken over tweeverdie-
ners, terwijl de situatie van tweever-
dieners in dit opzicht een totaal 
andere is dan die van een alleenstaan-
de ouder. 

Bovendien moeten alleenstaande 
ouders zeker extra voorzieningen 
treffen voor kinderen tussen 12 en 16 
jaar. Het is naar mijn gevoelen niet 
waar dat kinderen tussen 12 en 16 

jaar alleen kunnen worden gelaten, 
integendeel zelfs. Het lijkt mij goed 
dat de staatssecretaris nadrukkelijk 
aandacht besteedt aan dit onderwerp. 

Aan de overzijde is de staatssecre-
taris uitgebreid ingegaan op zijn 
resolutie over de kloosterlingen. Uit 
de toelichting blijkt naar ons gevoelen 
wel genoegzaam dat voor een 
uitstralingseffect, en andere onge-
wenste precedentwerking, niet 
behoeft te worden gevreesd. Het gaat 
echter ook om de vraag of de kloos-
terlingen zelf rechtvaardig worden 
behandeld. Het is natuurlijk een beetje 
curieus dat vanavond aan de overkant 
nog overleg plaatsvindt over die 
resolutie. Ik meen dat de huidige 
interpretatie van de wet op zich zelf, 
als de zaak voor de rechter komt, al 
reden is om de alleenstaandentoeslag 
toe te kennen. Wel kun je je afvragen 
of aan kloosterlingen, die zich gedra-
gen als normale deelnemers in het 
economisch verkeer, dit voordeel 
moet worden gegeven. Wij willen de 
staatssecretaris daar nog wel even 
over horen. Overigens, alle vrede met 
de kloosterlingen. 

Als gevolg van het voorgestelde 
systeem van voetoverheveling 
verliest de bestaande meewerkwinst-
regeling tot een bedrag van 7000 
gulden haar betekenis. Een winsttoe-
rekening tot dat bedrag zou in 1985 
leiden tot een aftrekpost voor de 
echtgenoot-ondernemer, maar tevens 
tot een even grote korting van dat 
bedrag in de vorm van voetoverheve-
ling. Dat kan niet de bedoeling zijn. 
Dat is onderkend. Daarom is de 
regeling terecht veranderd in een 
regeling die gerelateerd is aan het 
aantal in de onderneming meegewerk-
te uren en de hoogte van de winst die 
uit de onderneming wordt geput. 
Onze fractie kan instemmen met deze 
benadering. Die is wel pragmatisch en 
emancipatoir, misschien ook wat 
minder gewenst, maar wij hebben er 
op zich zelf vrede mee. In elk geval is 
de positie van de zelfstandige onder-
nemer en de meewerkende echtgenote 
verdergaand verbeterd, doordat de 
gehuwde vrouw die samen met haar 
partner een onderneming drijft, bij 
voorbeeld in de vorm van een 
maatschap, ook zelfstandig aftrek 
krijgt. De amendering aan de overzijde 
heeft de regeling ook nog verder 
verbeterd. 

Ik kom dan op de voetoverheveling 
en het voorkomen van schokeffecten. 
Door deze Kamer en ook aan de 
overzijde is vorig jaar bijzonder veel 
aandacht gegeven aan die schokeffec-
ten in de belastingheffing. Om die te 

voorkomen is toen reeds de suggestie 
van voetoverheveling in het vooruit-
zicht gesteld. Met dit wetsontwerp 
wordt daarin integraal voorzien. Nu is 
het weer niet goed, zal de staatssecre-
taris denken, want een deel van 
Nederland loopt te hoop tegen de 
gevolgen van deze maatregel, vooral 
als het de geringe bijverdiensten 
betreft die vooral voorkomen in de 
gezondheidszorg en de bejaardenzorg. 
Als gevolg van de voetoverheveling 
dient het marginale tarief van de 
hoogst verdienende partner in het 
inkomen te worden betaald. Daar 
komt het uiteindelijk op neer. Let wel, 
de situatie voor de minst verdienende 
partner verandert niet, maar die voor 
de meest verdienende partner wel. 
Dat is dan de man. Hoe moet je dan, 
gegeven emancipatie-aspecten en 
elementen van draagkracht, met dit 
voorstel omspringen? Bijt de hond 
uiteindelijk in zijn eigen staart? 
Namens mijn fractie mag ik daarover 
het volgende opmerken. 

De hervorming van het belastingstel-
sel speciaal voor huishouders met 
meerverdieners heeft onze instem-
ming. Dat is intussen al gebleken. Het 
is begrijpelijk dat bij de belastinghef-
fing wordt gekeken naar ieders 
individueel inkomen en dat de 
draagkracht in een leefeenheid bij de 
belastingheffing tevens een rol speelt. 
Er is in dit verband een nogal forse 
discussie op gang gekomen aan de 
overzijde aangaande het zogeheten 
gezinsdenken en de individualisering 
van de maatschappij. 

Naar het gevoelen van onze fractie 
was de discussie te fors. Er worden 
tegenstellingen gecreëerd die niet 
behoeven te bestaan. Het gezinsden-
ken en de liberale opvatting die de 
vrijheid en de eigen verantwoordelijk-
heid van het individu vooropstelt, zijn 
gepresenteerd als elkaar min of meer 
uitsluitende begrippen. Mijn fractie 
betwijfelt dat in het algemeen al, maar 
zeker als het gaat om praktische, 
fiscale politiek. Mijn fractievoorzitter 
heeft in het slot van zijn algemene 
beschouwing het volgende gezegd: 

'Tussen het gezinsdenken van het 
CDA en de liberale opvatting die de 
vrijheid en eigen verantwoordelijkheid 
van het individu vooropstelt, binnen 
de grenzen die het samenleven met 
anderen nu eenmaal stelt, bestaan 
grote verschillen. Dat betekent echter 
niet dat in de praktijk niet tot een voor 
beide partners aanvaardbaar beleid 
kan worden gekomen'. 

Het valt naar onze mening niet in te 
zien, dat een bewuste keuze voor het 
al dan niet huwelijks samenleven, iets 
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afdoet aan de vrijheid en eigen 
verantwoordelijkheid van het individu. 
Er blijft een volstrekt nevengeschikte 
positie van partners ten opzichte van 
elkaar bestaan, onafhankelijk van de 
vraag wie een inkomen verwerft en 
wie de thuisbasis verzorgt. Voor zover 
die nevengeschikte positie materieel 
niet bestaat moet het belang van 
wetgeving niet worden overdreven. 
De wetgever zit, zoals de heer Koning 
het eerder uitdrukte, niet in het 
keukenkastje. 

Mijn fractie heeft derhalve aanzien-
lijk minder moeite met de draagkracht-
elementen in een fiscaal stelsel dan 
wel eens wordt gesuggereerd. Ook 
verleden jaar is door mijn fractie als 
bezwaar tegen de wetgeving geuit, 
dat zij zeer nadelig zou werken voor 
de categorie vrouwen die naast de 
verzorging van een gezin een parttime 
baan hebben. Samen met hun partner 
kunnen zij tot de categorie 1,5-verdie-
ners worden gerekend. Het kan niet 
de bedoeling zijn dat een uittocht van 
parttime-mensen in de gezins- en 
bejaardenzorg het gevolg is van 
fiscale politiek, zeker niet nu de 
bejaardenhulp ter plekke en individu-
eel gericht met ieders instemming 
wordt gestimuleerd. 

De zaak op de keper beschouwende 
dienen wij goed voor ogen te houden 
dat met een inkomen van rond de 
f4000 alvast 10% belastingvrij is als 
gevolg van de arbeidstoeslag. Als er 
dan ook nog kinderen zijn van jonger 
dan twaalf jaar, is de belastingvrije 
som relatief redelijk hoog te noemen. 
Het ware aan te bevelen geweest dat 
de staatssecretaris de concrete infor-
matie die nu voorhanden is, eerder 
ter beschikking van betrokken had 
gesteld. Ik denk dat hij in eerste 
termijn het argument zal gebruiken 
dat hij wilde wachten op de behande-
ling van het geheel in deze Kamer. Ik 
merk echter op dat de staatssecretaris 
met betrekking tot aanzienlijk zwaar-
dere zaken ook wel eens vooruitloopt 
op datgene wat hier gebeurt. Het zou 
naar s gevoel geen enkel probleem 
zijn geweest als hij, onder zekere 
voorwaarden, die informatie zou 
hebben verstrekt. 

Het is al aangekaart dat de minstver-
dienende direct ervoor zorgt dat de 
meestverdienende direct in tariefgroep 
I terechtkomt. Pas per 1 juli wordt dit 
via de voetoverheveling rechtgetrok-
ken. Wij vragen ons af of het zo 
moeilijk is om artikel 30 van de Wet 
op de loon- en inkomstenbelasting 
1964 zodanig aan te passen dat 
vermindering door voetoverheveling 

kan worden aangevraagd. Wellicht 
biedt een resolutie of andersoortige 
missive van eenvoudige aard mogelijk-
heden om hierin te voorzien. 

Wij vragen staatssecretaris Kappey-
ne van de Coppello naar haar ziens-
wijze op het totale vraagstuk van de 
draagkracht. Anderen hebben haar 
daartoe ook al uitgenodigd. Kan zij 
instemmen met een regeling die 
verder gaat dan de huidige op het 
punt van de draagkracht per leefeen-
heid als basis voor de belastinghef-
fing? 

De vraag of wij trots moeten zijn op 
het fiscale bouwwerk dat is opgetrok-
ken, moet beantwoord worden. 
Krijgen wij nu echt een heldere, 
evenwichtige en op de maatschappe-
lijke realiteit van vandaag toegesneden 
belastingstructuur? 

Een zekere twijfel blijft zich wel van 
ons meester maken en de tijd zal 
leren of wij iets groots hebben 
verricht. Eén ding staat vast: op 
uiterst ingenieuze wijze, technisch 
gezien, is vorm gegeven aan politieke 
haalbaarheden. Daarvoor verdienen 
de staatssecretaris en zijn mensen 
een compliment, want dat is zijn 
voornaamste taak. De retorische 
vraag 'wanneer het geheel weer in de 
steigers gaat' is wel te stellen. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Wijziging van de 
inkomstenbelasting en de loonbelas-
ting terzake van de aftrekbaarheid als 
persoonlijke verplichting van premies 
voor lijfrenten (18632). 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de heer Christiaanse, voorzitter van 
de vaste commissie voor Financiën, 
voor het uitbrengen van eindverslag 
over dit wetsvoorstel. 

De heer Christiaanse: Mijnheer de 
Voorzitter! Namens de vaste commis-
sie voor Financiën deel ik u mede, dat 
de commissie in verband met de korte 
tijd die haar is gelaten voor het 
voorbereidend onderzoek van het 
onderhavige wetsvoorstel heeft 
afgezien van het wisselen van stukken. 
De leden van de commissie zullen 
hun vragen en opmerkingen tijdens 
deze vergadering aan de orde stellen. 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Zoon (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij de behandeling van 

wetsvoorstel 16 787, dat een wijziging 
inhield van de aftrekbaarheid van 
lijfrente-termijnen en andere periodie-
ke uitkeringen, werd in de Tweede 
Kamer een amendement aangenomen 
dat beoogde oneigenlijk gebruik 
tegen te gaan. In deze Kamer waren 
wij van oordeel dat het amendement 
in zijn gevolgen te ver ging, aangezien 
ook lijfrentecontracten werden 
getroffen waarbij van oneigenlijk 
gebruik geen sprake was. Er werd een 
door alle partijen gesteunde motie 
ingediend waarin de regering werd 
verzocht met een wetsvoorstel te 
komen dat deze onbedoelde gevolgen 
wegneemt. 

Mijn fractiegenoot de heer Schinck, 
die wetsvoorstel 16787 behandelde, 
gaf te kennen dat het niet meer 
aftrekbaar zijn van met natuurlijke 
personen, privé-stichtingen en BV's 
overeengekomen lijfrenten, niet als 
onbedoelde gevolgen van dat amen-
dement moesten worden beschouwd. 
Voorts merkte hij op dat premies, die 
worden betaald aan in het buitenland 
gevestigde maatschappijen, voor de 
fiscus grote risico's inhouden. Aan 
deze opvattingen zou het nog in te 
dienen wetsvoorstel - het thans 
voorliggende dus - door ons moeten 
worden getoetst. Laat mij proberen 
die vererende opdracht tot een goed 
einde te brengen. 

Zoals gezegd, trof het amendement 
ook overeenkomsten waarbij oneigen-
lijk gebruik zich niet voordoet. Het 
gaat hier om bedrijfs-, ondernemings-
en beroepspensioenfondsen, met 
uitzondering van directiepensioen-
fondsen. Door een wijziging van 
artikel 45 van de Wet op de Inkomsten-
belasting 1964 kunnen daaraan 
betaalde premies, evenals die welke 
zijn betaald aan verzekeraars in de zin 
van de Wet op het levensverzekerings-
bedrijf 1922 - ik zeg dit volledigheids-
halve, want daarmee is natuurlijk 
niets aan de hand - worden afgetrok-
ken. Daarmee gaan wij akkoord. Met 
het andere uiterste van de voorstellen, 
namelijk het niet aftrekbaar maken 
van premiebetalingen aan particulie-
ren, hebben wij evenmin problemen. 

Wat moeilijker hebben wij het met 
enkele andere regelingen waar - dat 
erkennen wij wel - van oneigenlijk 
gebruik geen sprake behoeft te zijn, 
maar waar het niet uitgesloten is. Het 
betreft premiebetalingen aan beroeps-
verzekeraars in het buitenland die hier 
geen vaste vertegenwoordiging 
hebben; directiepensioenfondsen; 
ondernemers die geen beroepsverze-
keraarzijn; stichtingen en pensioen-
BV's. Hier staat namelijk het karakter 
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van de oudedagsvoorziening niet bij 
voorbaat vast. 

Aftrek is volgens het voorgestelde 
artikel 80c van de Wet op de Inkorrv 
stenbelasting mogelijk, indien de 
overeenkomst uitsluitend of nagenoeg 
uitsluitend voorzieningen voor 
invaliditeit, voor de oudedag en voor 
nabestaanden bevat, mits kan worden 
aangetoond dat de voorzieningen 
redelijkerwijze zeker zijn gesteld. In 
het oorspronkelijke wetsvoorstel werd 
nog meer verlangd. De zekerstelling 
moest ten genoegen van de minister 
worden aangetoond. Deze eis is 
geschrapt, zodat de inspecteur der 
directe belastingen, naar mijn mening 
terecht, over de al dan niet voldoende 
zekerstelling zal komen te beslissen. 

Door aanneming van een amende-
ment is ook geschrapt dat de premies 
verschuldigd moeten zijn aan een op 
31 december 1983 al bestaande 
rechtspersoon. Naar mijn mening had 
de staatssecretaris voor deze bepaling 
een krachtig argument. In het kader 
van een brede herwaardering van de 
lijfrenteproblematiek wordt namelijk 
onderzocht of een eenduidig criterium 
voor de premie-aftrek kan worden 
geconstrueerd. Het zou niet juist zijn 
ruimte te bieden voor nieuwe ontwik-
kelingen die dan op grond van de 
herwaardering weer ongedaan 
zouden moeten worden gemaakt. Het 
verwondert mij dat de staatssecretaris 
zich tegen het amendement dat de 
tijdslimiet uit het wetsvoorstel haalde, 
niet krachtiger heeft verzet. 

Het vervallen van de tijdslimiet 
heeft nog een neveneffect. Evenals 
onze fractie vorig jaar bij de behande-
ling van wetsvoorstel 16 787, heeft de 
fractie van de PvdA aan de overzijde 
van het Binnenhof op de mogelijkheid 
van oneigenlijk gebruik bij premiebe-
taling aan in het buitenland gevestigde 
ondernemingen gewezen. Zij stelde 
voor, de aftrek te beperken tot 
premies die door immigranten 
worden betaald op basis van een 
overeenkomst die werd gesloten toen 
zij niet in het Rijk woonden. De 
staatssecretaris wees deze beperking 
af. 

Er zijn, zei hij bij herhaling, geen 
gevallen van oneigenlijk gebruik 
bekend. Voorts komen dergelijke 
betalingen weinig voor, zei hij. Bij de 
behandeling in plenaire vergadering 
voerde hij nog aan, dat artikel 80c 
betrekking heeft op per 31 december 
I983 reeds bestaande rechtspersonen, 
zodat ook nieuwe buitenlandse 
rechtspersonen zijn uitgesloten. Door 
het vervallen van de tijdslimiet is deze 
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uitsluiting ongedaan gemaakt. Wordt, 
zou ik de bewindsman willen vragen, 
daardoor de mogelijkheid op oneigen-
lijk gebruik van contracten met 
buitenlandse ondernemingen niet 
vergroot? 

Leggen wij de regelingen van dit 
wetsvoorstel naast de opvatting 
waarvan onze fractie vorig jaar blijk 
gaf, dan zal het duidelijk zijn dat wij 
enige reserve hebben. Zo vragen wij 
ons af of met artikel 80c, waarvan de 
criteria nog niet vastliggen, de 
mogelijkheid van oneigenlijk gebruik 
wel afdoende is afgesneden en of de 
verzwakking van dat artikel door het 
vervallen van de tijdslimiet niet de 
weg opent voor nieuwe constructies. 
Is het voldoende om af te gaan op het 
feit, dat oneigenlijk gebruik nog niet is 
gebleken? Moet niet veeleer de vraag 
of er een kans op oneigenlijk gebruik 
is, beslissend zijn? 

Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben 
te doen met een interim-regeling. 
Tijdige afronding van de brede 
herwaardering zal ons in staat stellen 
met de door ons geuite reserves te 
leven. Wat mogen wij in dezen van de 
staatssecretaris verwachten? De brede 
herwaardering is al zo'n jaar of zes, 
zeven aan de gang. In de memorie van 
antwoord aan onze Kamer bij wetsvoor-
stel 16 787 deelde de bewindsman 
mede, dat de werkzaamheden waren 
opgeschort. 

Omtrent het tijdstip van afronding 
kon hij toen geen uitsluitsel geven. In 
de memorie van toelichting bij het 
onderhavige voorstel zegt hij, te 
streven naar de voorbereiding van 
een wetsvoorstel dat per 1 januari 
1986 een nieuwe structurele regeling 
tot stand zal brengen. Hij voelde er 
echter, blijkens de memorie van 
antwoord, niet voor, de werkingsduur 
van het huidige voorstel uitdrukkelijk 
tot 1 januari 1986 te beperken. Tijdens 
de plenaire behandeling aan de 
overzijde zegde hij toch toe, er met 
alle kracht naar te streven het wets-
voorstel in het begin van het tweede 
kwartaal 1985 in te dienen. Hoe groot 
schat hij thans de kans dat hij dit 
voornemen zal kunnen realiseren? 

Mijnheer de Voorzitter! Vervolgens 
een wat zijdelingse opmerking. In het 
voorlopig verslag van de Tweede 
Kamer wordt de motie, die het vorige 
jaar door onze Kamer werd aangeno-
men, een 'amenderende' motie 
genoemd. Er wordt voorts op gewezen 
dat, aangezien de Eerste Kamer niet 
het recht van amendement heeft, de 
omweg van een 'amenderende' motie 
bepaalde staatsrechtelijke spanningen 
oproept. Voorzover ik uit de Handelin-
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gen van 28 december 1983 kan op-
maken, waren de aanvaarding en de 
toezegging van de uitvoering van de 
motie geen voorwaarde voor steun 
aan wetsvoorstel nr. 16787. In ieder 
geval gold dit voor onze fractie. De 
voorzitter van de vaste Commissie 
voor Financiën hoopte dat de motie 
de staatssecretaris enige steun in de 
rug zou geven. Om dit speciale geval 
gaat het mij nu niet. 

Het gaat mij erom dat de in de 
Tweede Kamer gemaakte opmerking 
niet op zichzelf staat. Wanneer de 
Eerste Kamer een wetsvoorstel 
afwijst, worden opmerkingen van 
gelijke strekking wel meer gemaakt. 
Wij plegen in deze Kamer te motiveren 
waarom wij een wetsvoorstel niet 
aanvaardbaar achten. Uit die motive-
ring kan de desbetreffende bewinds-
man afleiden wat hij zou moeten 
veranderen om het wetsvoorstel door 
deze Kamer aangenomen te krijgen. Is 
er dan sprake van verkapte amende-
ring? Indien dit de opvatting is, 
moeten wij dan maar geen motiverin-
gen meer geven en volstaan met de 
woorden 'voor' en 'tegen'? Misschien 
wil de staatssecretaris hierover 
morgen zijn oordeel geven. Het zou 
niet de eerste keer zijn dat hij over 
dergelijke zaken sprak. Toch zou ik er 
begrip voor hebben indien hij het 
antwoord zou overlaten aan de 
staatsrechtgeleerden, waarover hij al 
eerder met zoveel ontzag heeft 
gesproken. 

D 
De heer Van Graafeiland (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn er 
erkentelijk voor, dat de kwestie die het 
vorige jaar rees als gevolg van het 
amendement-Engwirda, thans door 
middel van dit wetsvoorstel wordt 
afgedaan. Eigenlijk is 'erkentelijkheid' 
hier niet op haar plaats. Immers, wij 
hebben de bewindsman het vorige 
jaar geholpen om zijn ontwerp op tijd 
aangenomen te krijgen onder de 
voorwaarde dat hij ervoor zou zorgen 
dat de 'overkill ', die dreigde, zou 
worden weggenomen. Aan afspraken 
heeft men zich te houden. 

Van groot belang is, dat een en 
ander ti jdig, dat wil zeggen vóór 1 
januari 1985, geschiedt. Dat tot nu toe 
onzekerheid voortduurde, was voor 
de desbetreffende contribuabelen op 
zijn zachtst gezegd niet bepaald 
elegant. Het is niet anders. Toch sta ik 
erbij stil omdat in de Tweede Kamer 
met overgrote meerderheid de 
motie-Couprie-De Grave werd 
aangenomen, waarin erop wordt 
aangedrongen dat de brede herwaar-
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dering van deze gehele materie per 1 
januari 1986 haar beslag heeft 
gekregen. 

Op zich is dat goed, maar liefst niet 
weer op de valreep. Een interimrepa-
ratie op de valreep is al erg genoeg, 
een brede herwaardering dient 
weloverwogen te geschieden, niet 
alleen door het ministerie, dat er jaren 
op studeerde, maar ook door het 
parlement, dat met acht maanden 
voor beide Kamers niet ruim bedeeld 
zou zijn. 

De staatssecretaris heeft aan de 
overzijde gezegd, in deze zaak bang te 
zijn geweest voor natte voeten. Ik zou 
willen zeggen: te bang. Hij moet daar 
ook niet mee doorgaan, dat wil 
zeggen, hij moet niet proberen, de 
kool en de geit te sparen, maar recht 
door zee datgene te doen wat nodig, 
wenselijk en redelijk is. Wij konden 
alleen met het toenmalige wets-
ontwerp akkoord gaan - ik zeg dit, 
omdat ik toch wel even de uitlating 
van de staatssecretaris in de Tweede 
Kamer wil corrigeren, nl. dat wij vorig 
jaar zouden hebben gevraagd te 
bestuderen of er iets aan het amende-
ment-Engwirda gedaan zou moeten 
worden - hem daarbij helpend om het 
per 1 januari 1984 in te kunnen laten 
gaan, op basis van zijn toezegging 
dat het amendement-Engwirda, voor 
zover dat in zijn vermogen lag, door 
hem zou worden gerepareerd. 

Het heeft ons verheugd, dat de 
fractie van de PvdA in de Tweede 
Kamer het voorbeeld van de collega's 
aan deze zijde heeft gevolgd en steun 
heeft gegeven aan het - met behoud 
van de met het amendement bedoelde 
bestrijding van oneigenlijk gebruik, 
hetgeen ook wij willen behouden -
beëindigen van de dreigende 'overkill ' 
op alternatieve vormen van oudedags-
voorziening. Het zou ook te dol zijn 
geweest als men had gepersisteerd in 
het drijven van een ieder in het net 
van commerciële maatschappijen 
waarvan de tariefstelling, juist ook in 
hun kring, op zijn minst omstreden 
wordt geacht. Misschien wel ten 
onrechte, maar dat is hier niet 
relevant. 

Inhoudelijk veel belangrijker is dat 
het amendement, zoals het er voor de 
reparatie lag, lijnrecht inging tegen 
een tendens die zich allerwegen mani-
festeert in het bevorderen van een 
grotere mate van keuzevrijheid en indivi-
dualisering. Ook op het onderhavige 
terrein is die tendens waarneembaar. 
Ik zou dan ook graag van de staatsse-
cretaris de toezegging krijgen dat hij 
daarmee in het kader van de komende 
brede herwaardering rekening houdt. 

Juist nu de economische omstandig-
heden het niet toelaten, voortgang te 
maken met de wettelijke pensioen-
plicht, en ook deze tegen de ontwikke-
lingen waarop ik zojuist doelde zou 
ingaan, is het juist zaak dat alvast 
fiscaal mogelijk wordt gemaakt dat 
degenen, met name werknemers, die 
nog geen deel uitmaken van een 
collectiviteit die in een adequate 
aanvullende verzorging boven het 
minimum van de AOW voorziet, 
althans de gelegenheid krijgen om 
daar zelf iets aan te doen, op een 
wijze die hun het beste past. 

Ik denk hierbij met name ook aan de 
ontwikkeling van samenlevingsvor-
men buiten het huwelijk en de eigen 
arbeid van gehuwde vrouwen die een 
verzorgingsbehoefte voor andere 
duurzame partners scheppen en 
anderzijds het automatisme van het 
volledige weduwenpensioen tot een 
achterhaalde zaak lijkt te maken. De 
ontwikkelingen elders - ik denk aan 
the Individual Retirement Account in 
de VS, maar ook aan de discussies 
over dit onderwerp in Engeland -
wijzen in diezelfde richting. Met een 
zekere verbijstering heb ik dan ook 
kennis genomen van de uitlatingen 
van de staatssecretaris in de Tweede 
Kamer als zou er sprake van kunnen 
zijn dat de thans gecontinueerde 
situatie alsnog in het kader van de 
brede herwaardering zou kunnen 
worden teruggedraaid. 

Integendeel, ik ben erg blij met het 
aannemen van het amendement-De 
Grave, waardoor geheel los van de 
oprichtingsdatum van de betrokken 
instelling, de betaling van premies 
- binnen de stringente randvoorwaar-
den - aftrekbaar moet zijn. Het 
opnieuw beperken hiervan tot de 
commerciële beroepsverzekeraars 
acht ik met hem ondenkbaar en in elk 
geval voor ons niet aanvaardbaar. Het 
criterium bij de brede herwaardering 
zal moeten zijn wat reëel dient tot 
verzorging van de oude dag en 
nabestaanden tegenover wat wordt 
gebruikt om de fiscale penalisatie van 
vermogensvorming te ontgaan. Naar 
onze mening gaat die fiscale penalisa-
tie te ver, maar dat gaat het nu niet 
om. 

Het gaat er nu om dat de gerecht-
vaardigde oudedagsverzorging, met 
zo ruim mogelijke keuzemogelijkheden 
voor betrokkenen, fiscaal niet behoort 
te worden gediscrimineerd. Anderzijds 
moeten constructies die erop gericht 
zijn, de geldende wet te ontgaan, met 
betere wetgeving worden bestreden, 
bij voorkeur door de oorzaak ervan 
weg te nemen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het zal 
duidelijk zijn dat wij dit wetsontwerp 
instemmend begroeten. Wij hopen 
dat die instemming kamerbreed zal 
blijken te zijn. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

De vergadering wordt van 18.05 uur 
tot 18.15 uur geschorst. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van de wetsvoorstellen: 
- Nieuwe bepalingen met betrekking 
tot gemeenschappelijke regelingen 
(Wet gemeenschappelijke regelingen) 
(16538); 
- Wijziging van de nieuwe Wet 
gemeenschappelijke regelingen 
(18781). 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Minister Rietkerk: Mijnheer de 
Voorzitter! Allereerst spreek ik mijn 
erkentelijkheid uit voor de positieve 
benadering van vrijwel alle fracties 
met betrekking tot de onderhavige 
wetsvoorstellen. Ik wijs erop dat de 
voorstellen een opmerkelijke ontwikke-
lingsgang hebben doorgemaakt. Deze 
ontwikkeling is in hoge mate bepaald 
door de telkens veranderende inzich-
ten ter zake van de meest wenselijke 
organisatie van het binnenlandse 
bestuur. De heer Kaland heeft deze 
ontwikkeling vanochtend ook in 
vogelvlucht gememoreerd. 

Een van de centrale thema's was en 
is de vraag hoe het bestuur op 
regionaal niveau vorm moet worden 
gegeven. De discussie daarover is u 
allen bekend. Omstreeks het begin 
van de jaren zeventig werden plannen 
gemaakt over de vorming van 
gewesten, een extra bestuurslaag. 
Halverwege de jaren zeventig werd 
gedacht aan een ineenschuiven van 
de gewestelijke en de provinciale 
bestuurslaag in kleinschalige provin-
cies, met allerlei extra regionale taken 
en bevoegdheden, de provincies-nieu-
westijl. 

Op basis van die laatste visie werd 
het onderhavige wetsvoorstel in 1980 
ingediend. Daarin was aanvankelijk 
ook het verbod opgenomen voor 
intergemeentelijke samenwerkings-
verbanden om het beleid van de 
inliggende gemeenten te plannen, te 
coördineren of te sturen. Aan de 
verdere geschiedenis ga ik nu voorbij, 
omdat dit ook te veel tijd zal kosten. 
De geachte afgevaardigden kennen 
die overigens evenzeer als ik. 
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Inmiddels is er in brede kring 
overeenstemming ontstaan over de 
onwenselijkheid van de vorming van 
een vierde bestuurslaag of de vorming 
van de provincie-nieuwe-stijl. Het 
huidige kabinet is met de Nota 
organisatie binnenlands bestuur van 
mei 1983 een andere weg ingeslagen. 
In die nota heb ik namelijk het 
standpunt ingenomen dat de regionale 
taakbehartiging primair een aangele-
genheid van de gemeente is. Als het 
nodig is, kunnen zij daartoe samenwer-
ken. De achterliggende gedachte 
daarbij is, dat de bestuurlijke en de 
maatschappelijke problemen zoveel 
mogelijk vanuit de bestaande, door 
Thorbecke ontworpen bestuurlijke 
organisatie moeten worden opgelost. 
Dat moet toch ook de heer Geertsema 
aanspreken. 

Daarbij verdient een benadering 
'van onderop' de voorkeur. Dat wi l 
zeggen, dat de centralisatie van taken 
naar de provincies of naar het Rijk 
zoveel mogelijk moet worden voorko-
men. De praktijk heeft daarnaast 
uitgewezen dat gemeenten over het 
algemeen zeer goed in staat blijken te 
zijn om gezamenlijke taken met 
regionale aspecten te behartigen. 

Het wetsvoorstel dat wi j vandaag 
behandelen, is een neerslag van de 
uiteraard zeer beknopt weergegeven 
visie. Het is naar mijn oordeel een 
verbeterd instrument in handen van 
gemeenten om aan het regionale 
bestuur vorm te geven. Het is verbe-
terd, omdat het noodzakelijk is 
gebleken, een aantal knelpunten op te 
lossen die langzamerhand zijn gaan 
kleven aan het instrument van 
intergemeentelijke samenwerking. 

Het wetsvoorstel heeft tot doel, op 
de volgende hoofdpunten verbetering 
aan te brengen: 

1. het ordenen van onoverzichtelijke 
kluwen van gemeenschappelijke 
regelingen; 

2. tegengaan van te grote verzelf-
standiging van de samenwerkingsver-
banden; 

3. het bevorderen van openbaarheid 
en openheid; 

4. het bevorderen van de slagvaar-
digheid door het toekennen van een 
geschillenbeslechtende rol aan de 
provincies. 

Ik constateer nogmaals met vreugde, 
dat de hoofdlijnen van het wetsvoor-
stel, naar ik meen te mogen aannemen, 
ook in dit huis op een brede steun 
kunnen rekenen. Ik zeg de Kamer 
bovendien dank voor haar bereidheid, 
ondanks een aantal fouten in de 
oorspronkelijke aan de Kamer gezon-

den stukken, mee te werken aan een 
inwerkingtreding van de wet op 1 
januari aanstaande. 

In dit verband moet ik aandacht 
besteden aan de opmerkingen, die de 
heer Kaland heeft gemaakt. Hij heeft 
de aandacht gevestigd op de onzorg-
vuldige werkwijze, waarvan bij dit 
wetsvoorstel toch wel sprake is 
geweest. Ik moet zeggen dat ik deze 
gang van zaken met de heer Kaland 
evenzeer betreur. Ik zou een veelheid 
van oorzaken kunnen noemen, die 
hieraan ten grondslag ligt. Ik zou dat 
niet willen doen. 

Ik zou hem willen verzekeren, dat ik 
inderdaad maatregelen heb getroffen 
om zoveel mogelijk te voorkomen dat 
dit soort gebeurtenissen - zeker op 
mijn departement, maar het mag ook 
niet op andere - plaatsvinden. Ik wijs 
er verder op dat ik, om tijdverlies te 
voorkomen, gemeend heb fouten en 
misstellingen, waarvan een aantal 
niet door mijn departement is gemaakt, 
in één novelle te moeten onderbren-
gen. 

Ik wil in dat verband ook meteen 
aandacht besteden aan de kritiek, die 
zowel de heer Geertsema als de heer 
Kaland. hadden, op het intitulé van de 
novelle. De geachte afgevaardigden 
hebben zeker ook gezien, dat in het 
wetsvoorstel zelf, zowel in de conside-
rans als in het lichaam, is aangegeven 
dat op geen enkele wijze de grondwet-
telijke procedure voor de totstandko-
ming van wetten wordt doorkruist. 

Immers, de inhoud van de novelle 
zal eerst in de nieuwe Wet gemeen-
schappelijke regelingen worden 
verwerkt, wanneer deze laatste ook 
door de Eerste Kamer is aanvaard en 
door de Koning is bekrachtigd. Dat 
intitulé is, overeenkomstig de aanwij-
zingen voor de wetgevingstechniek, 
beknopt gehouden. Het ging erom 
daarin de kern van het wetsvoorstel 
zo kort mogelijk aan te duiden. Ik wijs 
erop, dat ook op dit punt de Raad van 
State geen bezwaar heeft gemaakt. 

Als ik nu een aantal hoofdpunten, 
die ook door de geachte afgevaardig-
den zijn aangesneden, mag behande-
len, kom ik allereerst bij het verband 
dat verschillende geachte afgevaardig-
den hebben gelegd met het grote-ste-
denbeleid. Inderdaad kan de vraag 
gesteld worden, of deze wet voldoende 
instrumenten biedt voor de aanpak 
van de grootstedelijke agglomeratie-
problematiek. 

Naar mijn mening moet ook hier de 
bestuurlijke en maatschappelijke 
problematiek vanuit de bestaande 
bestuurlijke organisatie worden 
benaderd, waar nodig aangevuld met 

samenwerking op basis van deze 
nieuwe wet. Daarnaast wil ik wijzen 
op instrumenten als het sluiten van 
bestuursovereenkomsten en het 
verminderen van de bemoeienis van 
Rijk en provincie. Ik wil in dat verband 
de heer Kaland bijvallen, als hij stelt 
dat geld alleen niet voldoende is om 
de problemen van de grote steden op 
te lossen. 

Wanneer ik over deze wet spreek, 
wil ik er toch wel op wijzen dat de Wet 
gemeenschappelijke regelingen een 
sterk voorwaardenscheppend karakter 
heeft, ook voor grootstedelijke 
agglomeraties. Zij biedt mogelijkheden 
voor een territoriaal geordende en 
onder sterkere invloed van de deelne-
mende gemeenten geplaatste interge-
meentelijke samenwerking, zonder 
voor te schrijven of en in hoeverre die 
samenwerking precies dient plaats te 
vinden. 

Als bij die samenwerking conflicten 
rijzen, opent dit wetsvoorstel de 
mogelijkheid om die door het provin-
ciaal bestuur te laten beslechten. Dat 
is ook een deelantwoord op de vraag, 
hoe het is.gesteld met de verhouding 
van grote gemeenten ten opzichte van 
kleine buurgemeenten in bepaalde 
regio's. Daarop kom ik overigens 
straks nog terug. 

Het algemene instrument van 
samenwerking biedt dan ook voor de 
grootstedelijke agglomeraties vol-
doende mogelijkheden. Daarnaast is 
het beleid gericht op het terugdringen 
van de bemoeienis van het Rijk en de 
provincies met de grote steden. Als ik 
het woord Schuyt-overleg laat vallen, 
neem ik aan dat men weet waarover 
ik spreek. Wij zijn nog volop in 
overleg met de grote steden op basis 
van het Schuyt-rapport. Hierin vervul-
len de grote steden een voorhoedefunc-
tie in die zin, dat de terugdringing van 
de bemoeienis van het Rijk en de 
provincies op bepaalde beleidsvelden, 
waarop samenwerking gewenst is, ook 
voor de randgemeenten kan gelden. 
Op den duur gaat deze voor alle 
gemeenten gelden. 

Ik ben het met de heer Kaland eens 
dat het wetsontwerp niet mag worden 
gezien als panacee voor alle kwalen. 
Ik meen dat niemand in deze Kamer 
dit doet. Er is een belangrijke grote-
stedenproblematiek, die voortdurend 
de aandacht heeft. Ik heb ook het 
overleg genoemd waarin dit tot 
uitdrukking komt. Hedenochtend om 
negen uur heb ik nog een van de 
besprekingen met collega's gehad, 
waarin wij de problemen van de grote 
steden zo veel mogelijk gezamenlijk 
willen aanpakken. Ik geef hiermee 
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voor de heer Kaland aan dat ik mij 
niet voorstel dat met het tot stand 
komen van deze wet de problemen 
zijn opgelost. Deze zullen voortduren-
de aandacht vragen. 

Er zijn opmerkingen gemaakt over 
de wenselijkheid of onwenselijkheid 
van het in stand houden of tot stand 
laten komen van een vierde bestuurs-
laag. In het onderhavige wetsvoorstel 
loopt als een rode draad de gedachte 
dat de invloed van gemeenten op 
samenwerkingsverbanden moet 
worden vergroot en dus dat het 
karakter van het verlengde lokale 
bestuur moet worden versterkt. Het 
aanhalen van de bestuurlijke en 
financiële banden is dan ook een van 
de centrale elementen in het voorstel. 

In deze filosofie past zeer slecht de 
geopperde mogelijkheid van recht-
streekse verkiezingen. De heer 
Vermeer sprak hierover, maar heeft 
hierbij niet gepersisteerd. Zij zetten in 
mijn visie de weg open naar een 
vierde bestuurslaag, die wij met het 
wetsvoorstel juist trachten te voorko-
men. Als ik de discussie van vanmor-
gen goed heb begrepen, stel ik vast 
dat ook in deze Kamer niet geheel 
eensluidend hierover wordt gedacht. 
Enkele leden van de fractie van de 
VVD erkennen de argumenten tegen 
een vierde bestuurslaag, maar achten 
deze niet doorslaggevend. Zij beseffen 
overigens dat er thans onvoldoende 
politiek en maatschappelijk draagvlak 
voor een afzonderlijke gewestelijke 
bestuurslaag is. 

De heer Geertsema heeft vanmorgen 
opnieuw zijn twijfel uitgesproken over 
het democratische karakter, terwijl de 
heer Vermeer namens zijn fractie 
duidelijk heeft gemaakt, een zekere 
voorkeur voor rechtstreekse verkiezin-
gen te behouden. De heer Kaland 
heeft zijn beduchtheid uitgesproken 
voor het insluipen van de vierde 
bestuurslaag. Hij wijst in dit verband 
rechtstreekse verkiezingen af. 

Ik ben van mening dat aan een 
vierde bestuurslaag allerlei bezwaren 
kleven. Ik resumeer deze kort, zonder 
volledigheid na te streven. In de 
eerste plaats ben ik van mening - dit 
is een zeer belangrijk argument - dat 
deze ten koste gaat van de gemeente-
lijke autonomie. Ik stel vast dat het 
ook tot belangrijke kostenverhogingen 
voor het binnenlandse bestuur leidt 
en dat de afstemming tussen gemeen-
telijk en regionaal beleid veel proble-
matischer is dan wanneer er, zoals wij 
voorstellen, sprake is van verlengd 
lokaal bestuur. Ik ben verder van 
mening dat een vierde bestuurslaag 

in strijd is met de grondgedachte dat 
de regionale problemen primair, zij 
het niet volledig, via samenwerking 
tussen gemeenten in verlengd lokaal 
bestuur moeten worden aangepakt. 

Ik wil hieraan nog het volgende 
toevoegen. Ook de ervaringen, die 
met bestuursvormen zijn opgedaan 
die het karakter van een vierde 
bestuurslaag hebben, wijzen erop dat 
dit bepaald niet goed werkt. 

Nu wordt het pleidooi voor recht-
streekse verkiezingen ook wel onder-
bouwd met de stelling, dat dit demo-
cratischer zou zijn. Ik waag dat te 
betwijfelen. Het gaat bij intergemeen-
telijke samenwerking om in wezen 
gemeentelijke taken. Het zijn de 
gemeentelijke vertegenwoordigende 
lichamen die - als het dichtst bij de 
burger staande politieke organen -
zeer wel in staat en bereid zullen zijn, 
de verlangens van die burgers op dat 
regionale niveau te laten doorklinken. 
Ik hoop dat dit, door het aanhalen van 
de bestuurlijke en de financiële 
banden, nog verder versterkt zal 
worden. 

Ik ben het in dit verband met de 
heer Kaland eens, dat indirecte 
verkiezingen zeker ook democratisch 
zijn. Het uitgangspunt van de nieuwe 
Wet gemeenschappelijke regelingen 
is, dat de leden van het algemeen 
bestuur als vertegenwoordigers van 
dedeelnemende gemeenten optreden. 
Dit maakt het rechtstreeks verkiezen 
van een algemeen bestuur niet 
mogelijk. Ik vind het voorgestelde 
systeem daarom ook niet ondemocra-
tisch. 

Er is voorzien in openbare vergade-
ringen van het algemene bestuur, 
alsmede in een inlichtingenplicht en 
een verantwoordingsplicht voor de 
leden van het algemeen bestuur 
jegens hun gemeenteraden. Boven-
dien heeft iedere betrokken gemeen-
teraad het terugroepingsrecht. Dit 
alles maakt dat, naar mijn oordeel, het 
functioneren van het gemeenschappe-
lijke lichaam ruim voldoet aan eisen 
van democratisch bestuur. 

De heer Geertsema heeft toch zijn 
twijfel over het democratisch karakter 
van dit algemeen bestuur uitgespro-
ken, met name op het punt van de 
beïnvloedbaarheid door gemeentera-
den. Deze kunnen leden die door een 
andere raad zijn aangewezen, niet ter 
verantwoording roepen. Zoals al is 
uiteengezet, is het uitgangspunt van 
dit wetsvoorstel, dat het algemeen 
bestuur uit leden bestaat, die vertegen-
woordigers zijn van hun gemeente-
raad. 

Bij dit uitgangspunt past dan niet 
een verantwoording van leden die de 

gemeente A vertegenwoordigen, 
jegens de raad van gemeente B. Dat 
zou, dunkt mij, noch logisch zijn, noch 
praktisch te verwezenlijken. Eerstge-
noemden zouden bij voorbeeld 
tegenover de raad van gemeente B 
kunnen volstaan met de opmerking, 
dat zij geheel volgens de instructies 
van de raad van gemeente A hebben 
gehandeld. 

Zij hebben met de raad van gemeen-
te B als zodanig ook geen relatie. Als 
ik de heer Geertsema goed begrijp, 
dan zou ik willen zeggen dat wat hij 
wi l , alleen zou kunnen, als deelnemen-
de gemeenteraden samen de leden 
van een algemeen bestuur zouden 
verkiezen en gezamenlijk verantwoor-
ding zouden kunnen vragen. Zo is het 
systeem van de wet evenwel niet 
opgezet. 

Als ik dan ook nog zie dat ingevolge 
artikel 17 het bestuur van het openbaar 
lichaam aan de raden van de deelne-
mende gemeenten de door één of 
meer leden gevraagde inlichtingen 
moet verstrekken, dan ben ik toch van 
oordeel dat het democratische gehalte 
van de voorgestelde regeling voldoen-
de is gewaarborgd. 

Voorzitter! Er zijn verschillende 
opmerkingen gemaakt over de vraag, 
of ook privaatrechtelijke samenwer-
king onder de werking van dit wets-
voorstel valt. U weet, dat dit niet het 
geval is. Het wetsvoorstel richt zich 
alleen op samenwerking door middel 
van gemeenschappelijke regelingen. 
De reden daarvoor is dat de knelpun-
ten, die wij met dit wetsvoorstel tot 
een oplossing proberen te brengen, 
zich met name lijken voor te doen bij 
deze vorm van samenwerking. 

Een andere overweging is, dat als 
wordt samengewerkt op privaatrechte-
lijke grondslag, daarvoor speciale 
redenen zijn aan te wijzen. Gemeenten 
en provincies mogen immers alleen 
de privaatrechtelijke weg bewandelen, 
als die bijzonder is aangewezen voor 
de behartiging van het daarmee te 
dienen openbaar belang, aldus de 
Gemeentewet en de Provinciewet. 

Niettemin verdient het naar mijn 
oordeel aanbeveling ook bij privaat-
rechtelijke vormen van samenwerking 
kritisch de vinger aan de pols te 
houden. Zo kan ik mij voorstellen dat 
wij bij de behandeling van de herziene 
Gemeentewet straks in het parlement 
serieus overwegen of, en zo ja in 
hoeverre, de maatregelen strekkende 
tot het aanhalen van bestuurlijke en 
financiële banden ook van toepassing 
zouden moeten worden verklaard op 
het optreden van gemeentelijke 
vertegenwoordigers in een privaat-
rechtelijke samenwerkingsvorm. 
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Maar, dit valt buiten de strekking van 
dit wetsontwerp. 

Ik kan mij voorstellen dat van de 
indeling in samenwerkingsgebieden 
in die zin een effect uitgaat dat ook bij 
privaatrechtelijke samenwerking 
tussen de verschillende overheden 
getracht wordt de gebiedsindeling 
zoveel mogelijk te volgen. Formeel is 
dit echter niet voorgeschreven. 

De heer Vermeer heeft gezegd dat 
men voorzichtig moet zijn met 
privaatrechtelijke samenwerking bij 
de behartiging van de publieke taak, 
omdat die vorm de bestuurlijke 
verhoudingen niet altijd ten goede 
komt. Ik ben dat in beginsel met hem 
eens. Voor samenwerking ten aanzien 
van publieke taken dient allereerst de 
Wet gemeenschappelijke regelingen. 

De keus voor een privaatrechtelijke 
vorm van samenwerking is alleen op 
haar plaats als die vorm voor de 
behartiging van het openbaar belang 
in verband met de aard van dat 
belang als de meest daarvoor aange-
wezenvorm moet worden beschouwd. 
Het goedkeurend gezag zal zich dit 
criterium, in gevallen waarbij besluiten 
als hier bedoeld ter goedkeuring 
worden aangeboden, scherp voor ogen 
moeten houden. 

Nu heeft in dit kader ook de heer 
Kaland zijn opvatting gegeven. Hij 
heeft gezegd dat mijn antwoord in 
dezen in eerste instantie toch niet aan 
de maat was. Hij heeft mijn aandacht 
gevraagd voor de energiewetgeving 
waarin dit onderwerp geregeld moet 
worden. Het valt niet te ontkennen dat 
er gevallen zijn waarin de keuze na 
toetsing aan de genoemde criteria 
valt op de privaatrechtelijke vorm. 

Nu heeft de heer Kaland in dit 
verband de komende energiewetge-
ving genoemd. Ik neem echter aan, 
dat hij in de memorie van toelichting 
op de begroting van Economische 
Zaken voor 1985 gelezen zal hebben 
dat er een voorkeur bestaat voor de 
NV-vorm wat de energieproduktiebe-
drijven betreft. Hij zal ook gelezen 
hebben wat de redenen hiervoor zijn. 
Ik verwacht overigens dat ten aanzien 
van dit onderwerp de Staten-Generaal 
nog volop de gelegenheid zullen 
hebben om hun mening ter zake naar 
voren te brengen. 

Mijnheer de Voorzitter! Een ander 
hoofdpunt dat in bespreking is 
geweest, betreft de ordening van 
gemeenschappelijke regelingen. 

Eén van de hoofdpunten van het 
voorstel betreft het doorzichtig en 
overzichtelijk maken van intergemeen-
telijke samenwerkingsverbanden. Het 

gaat hierbij dus om het ordenen van 
gemeenschappelijke regelingen door 
middel van bundeling en integratie 
binnen de door de provincies vast te 
stellen samenwerkingsgebieden. 

Als doelstelling is dit element van 
het wetsvoorstel niet omstreden. Het 
is duidelijk in welke richting hiermee 
gekoerst wordt. Het debat concentreert 
zich echter op de vraag hoe de wet op 
dit punt inhoud gegeven zal worden. 

Ik denk in dit verband ook aan de 
opmerking van de geachte afgevaar-
digde van het GPV. De heer Van der 
Jagt vroeg wat mijn visie op de 
toekomstige ontwikkeling is. Ik stel 
voorop dat bundeling en integratie 
van regelingen niet iets is dat van de 
ene op de andere dag kan worden 
geregeld. Dat zijn wij ook niet van 
plan. Ik wijs er nog eens met nadruk 
op dat het hierbij om een proces gaat 
dat moet groeien. 

Ter illustratie wijs ik op de situatie 
waarbij besturen die nu door regelin-
gen op grond van bepaalde lange-ter-
mijncontracten of op grond van het 
afschrijven van investeringen onder 
de uitzondering willen vallen, over 
een tijdje best bereid en in staat 
kunnen zijn volgens de indeling in 

n samenwerkingsgebieden gebundeld 
of geïntegreerd te worden. 

Hoeveel ordening, zo kan men zich 
afvragen, zal na afloop van die 
overgangsperiode zijn bereikt? Uit de 
rapportages van de provincies met 
betrekking tot de voorlopige indeling 
in samenwerkingsgebieden en uit de 
toelichtingen daarop, blijkt, dat het 
toch wel degelijk mogelijk is om 
gebieden te formeren waarbinnen het 
merendeel van de gemeenschappelijke 
regelingen gebundeld en zo mogelijk 
ook geïntegreerd kan worden. 

Geen van de provincies heeft over 
de bundeling en de integratie gemeld 
dat de doelstellingen in de wet geen 
realiteitswaarde zouden bezitten. 

De heer Vermeer vroeg in dit 
verband wat ik vind van de medewer-
king van het provinciebestuur van 
Groningen, dat stelt dat integraal 
bestuur eigenlijk bij de provincies 
thuishoort. Ik kan hierop antwoorden 
dat de provinciebesturen, vooruitlo-
pend op deze wet, een ontwerp-
indeling opstellen. Ik heb hierom 
verzocht. De meeste provinciebesturen 
hebben aan mijn verzoek voldaan. Het 
provinciebestuur van Groningen is 
nog bezig met de procedure. 

Gelet op mijn algemene afstandelijk-
heid met betrekking tot vaststelling 
van een en ander, ligt het niet op mijn 
weg hierover reeds nu een standpunt 
in te nemen. Ik wacht liever af. Ik wijs 

er echter op, dat het wetsvoorstel de 
provinciebesturen duidelijk een eigen 
verantwoordelijkheid laat bij het 
bepalen van het beleid ter zake van 
bundeling. Dit neemt niet weg dat 
wanneer er een standpunt wordt 
ingenomen en de schaal die van de 
provincie zou moeten zijn, ik dat 
niet in overeenstemming vind met 
de bedoeling van dit wetsontwerp. 

De heer Vermeer (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het gaat natuurlijk ook om 
de vraag of de provincie met uitsluiting 
van samenwerkingsregelingen het 
orgaan is voor integraal bestuur. Dat 
staat namelijk haaks op de opvatting 
van de minister. Ik geef toe dat men 
dit alleen in Groningen op deze wijze 
heeft geformuleerd. Men zou dit 
echter kunnen veralgemenen, maar is 
een en ander dan nog houdbaar? 

Minister Rietkerk: Mijnheer de 
Voorzitter! Het uitgangspunt van het 
wetsontwerp is, dat het regionale 
beleid in beginsel een gemeentelijk 
beleid is. Door samenwerking zal de 
regionale component inhoud moeten 
krijgen. Ook de heer Kaland sprak 
hierover. Als men vraagt of dit moet 
inhouden dat de provincie, wat de 
uitvoerende taken betreft, buiten 
bepaalde regelingen gehouden moet 
worden, kan ik antwoorden dat het 
mijns inziens bij bepaalde taken wel 
degelijk mogelijk is dat zij een uitvoe-
rende taak krijgt, zeker wanneer het 
Rijk gaat decentraliseren. 

Het wetsontwerp beoogt niet, de 
integratie van gemeentelijke taken 
aan de provincie op te dragen. Die 
visie is achterhaald. Aan de provincies 
wordt een coördinerende, een 
stimulerende en een conflictoplossen-
de taak toebedeeld. De uitvoering van 
de gemeenschappelijke activiteiten 
blijft echter in deze visie in beginsel 
een gemeentelijke zaak. 

De heer Kaland (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is toch ook niet de 
bedoeling dat in een regeling voor 
een gebiedsdeel, de provincie daarvan 
tevens deel uitmaakt? 

Minister Rietkerk: Neen, mijnheer de 
Voorzitter, dat is zeker niet de opzet. Ik 
wil overigens de vaststelling, bunde-
ling en integratie juist aan de betrokken 
organen overlaten. Zoals de heer 
Kaland weet, sluit deze wet niet uit 
dat er ook regelingen met provincies 
onderling getroffen kunnen worden. 

Er is een grote hoeveelheid van 
taken op het terrein van bij voorbeeld 
brandweer, schoolbegeleidingsdien-
sten, intergemeentelijke ruimtelijke 
planning, milieu, intergemeentelijke 
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zorg en gezondheid; taken die in veel 
gevallen vanwege hun relatie met 
maatschappelijke samenhangen om 
ongeveer hetzelfde verzorgingsgebied 
vragen, terwijl die vereiste draagvlak-
ken niet zodanig verschillen dat 
afstemming onmogelijk wordt. De 
ervaringen die inmiddels met gewes-
telijke samenwerking zijn opgedaan 
bevestigen deze stelling. 

De wel gehoorde stelling dat elke 
taak om zijn eigen specifieke draagvlak 
vraagt vind ik in dit verband dan ook 
bepaald ongenuanceerd. Ik ben het op 
dit punt geheel eens met het betoog 
dat de heer Vermeer daarover heeft 
gehouden. Ik meen dat er een zo goed 
mogelijke gemiddelde schaalgrootte 
gevonden kan worden met de uitzon-
deringen die de wet daar overigens 
voor blijft bieden. Voor de meeste 
taken geldt toch dat er een bepaald 
minimum draagvlak is, globaal in de 
orde van grootte van 100 a 150 
duizend inwoners. Daarboven bestaan 
qua draagvlak ruim voldoende 
mogelijkheden tot afstemming. 

Ik verwacht dat gelet op de bestaan-
de situatie een wezenlijke ordening 
kan worden bereikt, des te meer zelfs 
als ik op de toekomst let. Veel speci-
fieke regio's voor samenwerking zijn 
immers ontstaan toen er nog geen 
indeling in samenwerkingsgebieden 
was. Nu die er wel komt verwacht ik 
dat men zich in veel beleidssectoren 
daarnaar zal richten, vooral omdat 
artikel 7 van dit wetsvoorstel dat ook 
met zoveel woorden voorschrijft. 

In dat artikel is vastgelegd dat 
regio's die Rijk of provincies hanteren 
bij beleid dat de gemeenten in het 
bijzonder raakt dan wel regio's van 
gedeconcentreerde rijksdiensten die 
veel met gemeenten te maken hebben 
in principe bij de indeling in samen-
werkingsgebieden moeten aansluiten. 
Ik meen dat daarmee een belangrijke 
aanzet wordt gegeven om het voort-
bestaan of ontstaan van allerlei 
bijzondere regio's aan banden te 
leggen en daarmee ook het regionaal 
bestuur doorzichtiger te maken. 

Ik meen dat ik hiermee ook de vraag 
van de heer Kaland heb beantwoord, 
hoe ik vanuit een praktische visie de 
toekomstige ontwikkelingen zie. Met 
hem verwacht ik overigens dat de 
verlangens van de gemeenten een 
belangrijke rol zullen spelen bij de 
indeling in samenwerkingsgebieden. 
Die indeling is geen keurslijf, maar 
een instrument om de bestaande 
onoverzichtelijkheid en ondoorzichtig-
heid met betrekking tot gemeenschap-
pelijke regelingen terug te dringen. 

Dat instrument kan flexibel worden 
toegepast. Daarbij zal overigens in 
eerste instantie door de provinciebe-
sturen ervoor moeten worden 
gewaakt dat die flexibele toepassing 
niet zover gaat dat die doelstelling 
van de wet niet wordt gerealiseerd. 

Ik kom dan bij de heer Van der Jagt, 
die vraagt welk eindmodel mij 
eigenlijk bij die bundeling voor ogen 
staat. In dat verband vraagt hij zich af 
of het instrument doeltreffend is. 
Verder vraagt hij wat het streefniveau 
is als eigenlijk maar 30 of 40% voor 
bundeling in aanmerking komt. Ik wil 
vooropstellen dat de doelstelling van 
het wetsontwerp niet omstreden is. 
De richting waarin gekoerst wordt is 
daarmee duidelijk. Het is voor mij 
echter niet goed aan te geven welke 
mate van bundeling en integratie wij 
zullen bereiken. 

Ik vraag mij ook af of het wenselijk 
is dat ik dat zeg, want dan krijgt het 
weer het karakter van een oplegging 
vanuit de centrale overheid aan de 
provincie en regio's. Ik vind dan ook 
dat ik dat niet moet doen. Ik blijf wel 
wijzen op de doelstellingen van het 
wetsvoorstel en vraag de betreffende 
instanties deze na te volgen. 

Het antwoord op de vraag zal dus in 
sterke mate afhangen van de wijze 
waarop de wet door de betrokken 
provincies en gemeenten zal worden 
uitgevoerd. Daarbij is in grote mate 
sprake van een afwegingsproces. Er is 
ruimte voor het toesnijden van de wet 
op de situatie ter plaatse. Ik zie geen 
aanleiding te betwijfelen of een 
wezenlijke ordening bereikt kan 
worden. Naarmate wij verder met de 
wet vorderen, zal de ordening kunnen 
toenemen. Ik zeg dat niet zonder 
grond. 

Mijn oordeel is mede gebaseerd op 
de geluiden die mij vanuit de praktijk 
bereiken. Vooral bij het opstellen door 
de provinciale besturen van de 
concept-indeling is gebleken dat er 
problemen zijn en kunnen rijzen, die 
echter overkomelijk worden geacht. 

De heer Vermeer heeft opgemerkt 
dat de schaalgrootte niet een soort 
objectief gegeven is. Afhankelijk van 
de gestelde eisen is er voor elke taak 
een optimale omvang. De geachte 
afgevaardigde zei dat een ruime 
marge aanwezig is waarbinnen te 
kiezen valt. Dit maakt het naar zijn 
mening verdedigbaar uit te gaan van 
samenwerkingsgebieden als een zo 
groot mogelijk gemiddelde. Die 
opmerkingen passen in wat met dit 
wetsvoorstel aan beleid wordt 
voorgesteld. Ook de ervaringen 
wijzen in deze richting. 

De heer Geertsema is bang dat ik 
wat te optimistisch ben over de 
bundelings- en integratiemogelijkhe-
den. Hij noemde bij wijze van voor-
beeld het probleem dat een meldpost 
van de brandweer niet kan samengaan 
met een meldpost voor ambulances. 
Ik wil niet ontkennen dat er problemen 
kmnnen ontstaan. De eisen, die aan 
intergemeentelijke samenwerking 
worden gesteld, zijn van veel belang 
voor de feitelijke mogelijkheden om 
tot bundeling en integratie te komen. 

Ik heb er al op gewezen dat bepaalde 
gebieden waarthansgedeconcentreer-
de diensten bestaan, zich moeten 
aanpassen aan de samenwerkingsge-
bieden die krachtens dit wetsvoorstel 
zullen gelden. Wij zullen kritisch 
moeten nagaan in hoeverre die eisen 
in bepaalde wetgeving terecht 
worden gesteld en of er mogelijkheden 
zijn om tot versoepeling of verminde-
ring van het aantal eisen te komen. Ik 
kan de heer Geertsema zeggen dat op 
dit ogenblik tussen mijn departement 
en dat van WVC overleg wordt 
gevoerd over het door hem gesigna-
leerde probleem. 

De heren Vermeer en Kaland 
hebben opgemerkt dat het gewenst is 
om na verloop van tijd eens na te 
gaan of de doelstellingen van dit 
wetsontwerp worden bereikt en of de 
bezwaren afdoende zijn ondervangen. 
Ik vind dit een nuttige suggestie. Een 
dergelijke evaluatie wil ik graag over 
enkele jaren entameren, voor zover 
dat dan nog in mijn vermogen ligt. 

De heer Vermeer heeft gevraagd 
naar de verhouding tussen artikel 5, 
lid 4, en artikel 36, lid 3. Betreffende 
eerste bepaling alleen bestaande 
regelingen en de tweede bepaling 
alleen nieuwe? Beide artikelen zijn 
van toepassing bij de eerste keer dat 
de indeling in samenwerkingsgebie-
den wordt vastgesteld alsmede bij 
eventuele wijzigingen van de indeling. 

Artikel 36, derde lid, heeft betrekking 
op elk concreet geval. Het zijn gede-
puteerde staten die in elk concreet 
geval beslissen of aan een regeling 
goedkeuring wordt verleend. Om die 
reden is in artikel 36, derde lid, sprake 
van 'regeling' en niet van 'regelingen'. 
Bij regelingen die afwijken van de 
indeling in samenwerkingsgebieden 
zijn zij het die in het concrete geval 
beslissen of dat terecht is, gelet cp de 
criteria van aard en schaal. 

Artikel 5, vierde lid, heeft betrekking 
op het algemene beleid. Provinciale 
staten bepalen bij hun besluit tot 
vaststelling van de indeling in samen-
werkingsgebieden meer in algemene 
zin op welke wijze en binnen welke 
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termijn de regelingen die niet aan de 
nieuwe indeling voldoen, moeten 
worden aangepast. Om die reden 
wordt dan ook van het meervoud 
'regelingen' gesproken in dat artikel. 

Provinciale staten kunnen daarbij in 
algemene zin voorwaarden stellen 
met betrekking tot het door GS te 
voeren goedkeuringsbeleid. Naarmate 
deze voorwaarden concreter worden, 
hebben zij meer betrekking op 
concrete regelingen en komen de 
staten dus meer in de richting van de 
bevoegdheden van gedeputeerde 
staten. Wij moeten het echter aan de 
wijsheid van het provinciale bestuur 
overlaten, hier een goed evenwicht 
tussen de bevoegdheden van de 
staten en de bevoegdheden van GS te 
vinden. 

Dan heeft de heer Kaland gevraagd, 
welke beïnvloedingsmogelijkheden 
kleine gemeenten ten dienste staan 
bij samenwerking met grote gemeen-
ten. Hij heeft uit zijn ervaring het 
voorbeeld van Walcheren genoemd. 
Hij vreest dat die kleine gemeenten 
wel eens zouden kunnen worden 
overruled door de grote gemeenten. 
Ik wil deze problematiek niet 'wegpra-
ten', maar ik wil er toch op wijzen dat 
het wetsvoorstel ook voor die kleine 
gemeenten een aantal mogelijkheden 
tot beïnvloeding kent. 

De kleine gemeenten hebben de 
mogelijkheid om zich in het algemeen 
bestuur aaneen te sluiten om een 
zeker tegenwicht te vormen. Verder 
wil ik erop wijzen, dat het college van 
gedeputeerde staten te hulp kan 
worden geroepen in zijn conflictbe-
slechtende rol, als hier van echt 
ongewenste, onevenwichtige verhou-
dingen sprake zou zijn. Verder is het 
mogelijk dat een gemeente haar 
bezwaren tegen de door het algemeen 
bestuur vastgestelde begroting 
voorlegt aan het goedkeurende gezag, 
gedeputeerde staten. Ten slotte is het 
ook mogelijk om in de regeling met 
gekwalificeerde meerderheden te 
werken. 

De heer Vermeer heeft gevraagd, 
wat de verhouding is tussen artikel 9, 
lid 1, en artikel 1, lid 3. Hij vroeg of 
voor uittreding uit de regeling 
unanimiteit vereist is. Ik kan erop 
antwoorden, dat tussen die bepalingen 
een relatie bestaat in die zin dat beide 
bepalingen de bevoegdheid van de 
drie gemeentelijke bestuursorganen 
- raad, B en W en burgemeester - tot 
het treffen van een regeling begrenzen. 

In artikel 1, eerste lid, wordt met de 
woorden 'ieder voor zover zij voor de 
eigen gemeente bevoegd zijn' 

aangegeven dat die bestuursorganen 
niet verder kunnen springen dan hun 
polsstok lang is. Zo kunnen burge-
meester en wethouders niet besluiten 
tot uittreding als het gaat om een in-
breng van bevoegdheden van de raad 
van hun gemeente in de regeling. 
Daarnaast hebben gemeentelijke 
bestuursorganen zich te houden aan 
hetgeen in de regeling wordt overeen-
gekomen, waarvan de in artikel 9, lid 
1, genoemde onderwerpen - wijziging, 
opheffing, toetreding en uittreding -
in elk geval deel moeten uitmaken. Op 
de tweede vraag van de heer Vermeer 
met betrekking tot de unanimiteit 
moet ik antwoorden dat datgene 
doorslaggevend is wat de deelnemers 
in de regeling zijn overeengekomen. 

De heer Kaland heeft mij ten slotte 
gevraagd naar mijn oordeel over het 
artikel van de heer De Cloe in De 
Nederlandse Gemeente. Hij citeerde 
de uitspraak, waarin de heer De Cloe 
stelde dat de aanpak van regionale 
problemen in intergemeentelijke 
samenwerking in een agglomeratie 
met een groot aantal bovenstedelijke 
problemen en met een dominante 
partner onvermijdelijk tot een door 
niemand gewenste vierde bestuurs-
laag zou leiden. 

Ik betwijfel zeer of dit juist is. De 
heer De Cloe vreest van de integratie 
van regelingen het effect van een 
vierde bestuurslaag. Integratie in het 
kader van de nieuwe Wet gemeen-
schappelijke regelingen is geen 
dogma. Het provinciaal bestuur en de 
partners hebben het zelf in de hand 
om te voorkomen dat integratie 
ongunstige effecten heeft. Ik wil 
wijzen op de effectieve controle die 
op grond van deze nieuwe wet door 
de partners op het samenwerkingsver-
band kan worden uitgeoefend. Ik deel 
dus deze voorspelling van de heer De 
Cloe niet. 

D 
Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Mijnheer de Voorzitter! Aansluitend 
aan hetgeen de minister heeft betoogd, 
wil ik opmerken dat een van de 
centrale elementen van het wetsvoor-
stel is, het behoud van de band met de 
gemeenten of, negatief geformuleerd, 
de verzelfstandiging van de samenwer-
kingsverbanden tegengaan. Deze 
doelstelling vloeit voort uit ontwikkelin-
gen die zich in het verleden hebben 
voorgedaan, ontwikkelingen in de 
richting van verzelfstandiging en van 
een vierde bestuurslaag, ontwikkelin-
gen die de gemeenten niet welkom 
waren. 

Hoe kon deze verzelfstandiging 
ontstaan? Als voornaamste oorzaken 
zou ik willen noemen: ten eerste de 

vaak ruime taakomschrijving van het 
samenwerkingsverband, die gemakke-
lijk tot taakuitbreiding kon leiden; ten 
tweede: de directe financiering door 
het Rijk en ten derde: de betrekkelijke 
zwakte van de controlemechanismen 
in de gemeenten. 

Deze ervaringen hebben ons 
gebracht tot een opzet die de samen-
werkingsverbanden hechter verankert 
in de gemeenten, hechter dan voor-
heen. Wij willen op die manier het 
ontstaan van een vierde bestuurslaag 
voorkomen. De minister is daarop 
uitvoerig ingegaan, zodat ik er kort 
over kan zijn. De heer Kaland blijft 
huiverig voor de constructie die wij 
hebben gekozen. Hij denkt dat er toch 
een vierde bestuurslaag zal binnen-
sluipen. Hij heeft dat, uitgaande van 
zijn grote praktijkervaring nogal 
suggestief geschilderd, zo suggestief 
dat ik de vraag voelde opkomen, welk 
alternatief de heer Kaland voor ogen 
zou zweven. 

De heer Kaland (CDA): Ik dacht dat u 
wilde zeggen, dat u er zelf in ging 
geloven! 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Als 
de heer Kaland zegt dat zijn fractie 
ons het voordeel van de twijfel gunt, 
mag ik dat wellicht zo interpreteren 
dat ook hij van mening is dat deze 
opzet de beste is die in deze gebrekkige 
wereld kan worden gevonden. 

Ik denk dat de oplossing die het 
wetsvoorstel biedt relatief de beste 
waarborgen geeft. Vier instrumenten 
moeten tot verwezenlijking van de 
doelstelling leiden: 

1. de maatregelen met betrekking 
tot de samenstelling van het bestuur 
van het samenwerkingsverband uit de 
gemeenteraden; 

2. de relatie tussen de gemeenten 
en degene die de gemeenten in het 
samenwerkingsverband vertegen-
woordigt; deze relatie wordt geken-
merkt door informatieplicht, verant-
woordingsplicht en terugroepings-
recht; 

3. de procedure voor de vaststelling 
van de begroting, waarbij de gemeen-
ten sterk worden betrokken; 

4. de omschrijving van de taken en 
bevoegdheden van het samenwer-
kingsverband, die voorkomt dat het 
samenwerkingsverband zelf zijn taken 
gaat uitbreiden. 

Wij denken hiermee, steeds trachten-
de het midden te houden tussen het 
behoud van het verlengd lokaal 
bestuur - het behoud van de band 
met de gemeenten - en voldoende 
slagvaardigheid, het karakter van 
verlengd lokaal bestuur zo goed 
mogelijk te hebben gewaarborgd. 
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De heer Geertsema heeft een 

interessante vraag gesteld. Nu zijn al 
zijn vragen interessant maar deze is 
ook nog wat moeilijk. Kan een van 
buiten de kring van het algemeen 
bestuur aangewezen lid van het 
dagelijks bestuur plaatsvervangend 
voorzitter worden van het dagelijks 
bestuur. Mijnheer de Voorzitter! Het 
antwoord is dat alleen voor de 
voorzitter de eis geldt dat hij uit het 
algemeen bestuur moet worden 
aangewezen. Als daaromtrent in de 
regeling zelf niets is bepaald, kan niet 
alleen van buiten de kring van het 
algemeen bestuur maar ook van 
buiten de kring van het dagelijks 
bestuur een plaatsvervangend 
voorzitter worden aangewezen. Dat is 
formeel niet verboden. Ik voeg er wel 
aan toe dat naar ons oordeel een 
spaarzaam gebruik moet worden 
gemaakt van deze formele mogelijk-
heid. 

Waarom hebben wij de benoeming 
van een van elders komende voorzitter 
uitgesloten? Mijnheer de Voorzitter! 
Dat is gebeurd omdat het voorzitter-
schap vaak gezichtsbepalend is. Dit 
argument geldt in mindere mate voor 
de plaatsvervangend voorzitter, maar 
het geldt daarvoor toch ook enigszins. 
Vandaar dat ik sprak over een 'spaar-
zaam gebruik'. 

De heer Kaland heeft een opmerking 
gemaak over de dubbele geheimhou-
dingsplicht met betrekking tot inlich-
tingen, die een lid van het algemeen 
bestuur of van het gemeenschappelijk 
orgaan aan de gemeenteraad geeft. 
Mijnheer de Voorzitter! Met deze 
regeling beogen wij de gemeenteraden 
zoveel mogelijk informatie te laten 
verkrijgen. Als aan het desbetreffende 
lid van het algemeen bestuur of het 
gemeenschappelijk orgaan geheim-
houding is opgelegd, kan hij daarop 
tegenover zijn raad geen beroep 
doen. 

Hij moet de gevraagde informatie 
verstrekken. Daarbij geldt uiteraard de 
voorwaarde dat de leden van de 
gemeenteraad óók geheimhouding 
krijgen opgelegd. Deze regeling 
betekent dus in feite een beperking 
van de kring van mensen, voor wie 
iets geheim gehouden moet worden 
en een uitbreiding van de kring van 
mensen die dit geheim bewaren. Ik 
vermoed dat hier de reserve van de 
heer Kaland op is gebaseerd. Een en 
ander bergt natuurlijk een zeker risico 
van uitlekken in zich. Ik meen dat dit 
risico niet zó groot is, dat het de 
stelling van de heer Kaland zou 
rechtvaardigen dat dit systeem in de 
praktijk niet zal werken. 

De heer Vermeer heeft er de 
aandacht op gevestigd, dat artikel 36 
geen termijn bevat in die zin dat na 
het verlopen van de termijn de 
goedkeuring geacht kan worden te 
zijn verleend. Mijnheer de Voorzitter! 
Dat is juist. De toetsing, die GS hier 
moeten verrichten, is zó belangrijk en 
kan ook zó ingewikkeld zijn dat zij 
hiervoor in veel gevallen nogal wat 
tijd nodig zullen hebben. Als hier de 
bedoelde termijn wordt gesteld, kan 
deze niet kort zijn. Het stellen van zo'n 
termijn zou tot gevolg kunnen hebben 
dat ook in eenvoudige gevallen meer 
tijd voor de goedkeuring genomen 
zou worden. 

Bovendien zij in dit verband 
verwezen naar het laatste lid van 
artikel 36, waarin wordt voorgeschre-
ven dat GS geen goedkeuring mogen 
onthouden dan nadat zij de gemeen-
tebesturen gelegenheid tot overleg 
hebben geboden. Dit zou allemaal in 
die termijn verdisconteerd moeten 
worden. 

Verschillende sprekers hebben 
gevraagd, of het wachtgeld voor full 
time-voorzitters, benoemd door GS, 
eveneens voor rekening van het Rijk 
komt. Mijnheer de Voorzitter! Er 
kunnen zich inderdaad gevallen 
voordoen, waarbij een full time-voor-
zitter, aan wie na opheffing van zijn 
betrekking geen andere passende 
werkzaamheden aangeboden kunnen 
worden, wordt ontslagen. Ik ben het 
met de bedoelde sprekers eens dat 
dan het wachtgeld voor rekening van 
het Rijk dient te komen. Het begrip 
'ambtenaar', zoals het in de wet wordt 
gehanteerd kan zó worden toegepast 
dat de bedoelde voorzitters daaronder 
begrepen worden. 

Bij de deskundigen die zitting 
hebben in het algemeen bestuur van 
een gemeenschappelijke regeling ligt 
dit anders. Het gaat bij hen doorgaans 
niet om een benoeming met daaraan 
gekoppeld een dienstverband met de 
gemeenschappelijke regeling en 
daarom zal ontslag met wachtgeld 
voor hen niet aan de orde zijn. 

De heer Vermeer vroeg of provincies 
het geld dat via het Provinciefonds 
voor de gemeenten bestemd is voor 
hun eigen apparaat mogen gebruiken 
en hij voegde daaraan toe: Ik hoop 
dat dit niet zo is! Ik verwacht niet dat 
provincies tijdelijke uitbreiding van 
hun apparaat de beste aanwending 
zullen vinden. Het moet immers 
tijdelijk zijn; het blijft maar vijf jaar 
over het Provinciefonds lopen. Ik denk 
ook dat het niet de beste aanwending 
is, ik ben dat met de heer Vermeer 
eens. 

Het betreft immers tijdelijk geld dat 
na die overgangsperiode rechtstreeks 
naar de gemeenten gaat via het 
Gemeentefonds. De berichten uit de 
provincies wijzen er gelukkig ook op 
dat de gelden wel degelijk aangewend 
worden voor de herstructurering van 
de bestaande gemeentelijke samen-
werkingen en doorgesluisd worden 
naar bestaande gemeenschappelijke 
regelingen, waaronder ook de 
pregewesten. 

Wat de financiële aspecten van het 
wetsvoorstel betreft, is natuurlijk de 
belangrijke vraag welke financiële 
gevolgen het voorstel voor de lagere 
overheden zal hebben, gezien in 
samenhang met de geleidelijke 
afschaffing van de bijdrageregeling. 
Het regeerakkoord gaat ervan uit dat 
de regionale problematiek wordt 
opgelost in verlengd lokaal bestuur en 
dat de gemeenten dit verlengd lokaal 
bestuur zelf bekostigen. Op deze wijze 
liggen bestuurlijke en financiële 
verantwoordelijkheid in een hand. 

De gemeenten krijgen er door dit 
wetsvoorstel geen taken bij, alleen 
wordt de behartiging van bestaande 
taken anders georganiseerd om het 
intergemeentelijk bestuur beter te 
ordenen, efficiënter te laten werken 
en onder strengere controle te 
brengen. Dit leidt in mijn ogen per 
saldo eerder tot een verlichting dan 
tot een verzwaring van de taakbeharti-
ging. Deze besparingen zullen zich 
uiteraard pas na een zekere overgangs-
periode voordoen. 

Er is ook geen reden voor een 
bekostiging van rijkswege als wij het 
tenminste vanuit de gemeenten 
bekijken, omdat de gemeenten door 
deel te nemen aan een gemeenschap-
pelijke regeling zich schaalvoordelen 
kunnen verwerven die zij anders 
zouden moeten missen. Voorbij een 
zeker minimumniveau - wij kunnen 
dan denken vanaf 100.000 of 150.000 
inwoners - is de keuze voor de 
concrete omvang van het samenwer-
kingsverband uit kostenoverwegingen 
niet meer relevant, omdat daar het 
kostenverloop ongeveer horizontaal is 
en omdat daar de schaalvoordelen 
uitgewerkt zijn. In die situatie werkt 
dus het 'marktmechanisme' van de 
heer Van der Jagt niet. 

In de huidige visie op de organisatie 
van het binnenlands bestuur past een 
bijdrageregeling voor de pregewesten 
ook niet, omdat die in strijd zou zijn 
met het streven om de specifieke 
uitkeringen te saneren en omdat zo'n 
zelfstandige financiële relatie ook 
bijdraagt tot verzelfstandiging van de 
samenwerking. Onder andere daarom 
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wordt die bijdrageregeling dan ook in 
een aantal stappen tot 0 teruggebracht. 

Anderzijds - ik zei zoeven ook 
'vanuit de gemeenten gezien' -
moeten wij natuurlijk wel beseffen dat 
het Rijk belang heeft bij een goed 
functionerende intergemeentelijke 
samenwerking. Daarom heb ik een 
bedrag beschikbaar gesteld ter 
stimulering daarvan, een bedrag dat 
oploopt van 3 min. in 1985 tot 13 min. 
in 1988 en volgende jaren. Op die 
manier proberen wij om zo te zeggen 
de pomp aan de gang te krijgen, een 
ouderwetse beeldspraak, maar 
wellicht beeldend genoeg. 

Dit geld wordt gedurende vijf jaar 
aan het Provinciefonds toegevoegd. 
De provincies kunnen daarmee het 
invoeringsproces soepeler laten 
verlopen en zij kunnen knelpunten bij 
de aanpassing van bestaande gewes-
ten aan de nieuwe wet oplossen. Door 
hun centrale rol bij de invoering van 
het wetsvoorstel zijn zij er het dichtst 
bij betrokken en kunnen zij ook bezien 
waar de gelden het hardst nodig zijn. 
In de overgangsfase is dat nodig. 
Versleuteling van het bedrag via het 
Gemeentefonds is voor een zo 
gerichte toedeling in de aanvang niet 
doeltreffend. 

Verschillende geachte afgevaardig-
den - ik noem in het bijzonder de heer 
Geertsema - hebben gevraagd hoe 
het staat met de uitvoering van de 
motie-Fransen c.s. over de beëindiging 
van de rijksbijdrageregeling en de 
verschaffing van extra geld voor het 
regiobeleid. Ondanks de moeilijke 
begrotingspositie heb ik voor 1985 
- daar prijs ik mij gelukkig mee - de 
f1 garantie tot stand kunnen brengen. 
Voor 1986 kan ik een dergelijke 
garantie nog niet geven, omdat de 
middelen op de begroting daarvoor 
op dit moment ontbreken. 

Bij de voorbereiding van de begro-
ting voor 1986 zal dit een discussiepunt 
moeten worden. Daarbij stel ik mij 
wel op het standpunt dat de pregewes-
tenregeling uiteindelijk moet worden 
afgeschaft en dat er geen sprake van 
kan zijn dat voor de periode na 1986 
nog garanties worden gegeven. Ik wil 
alleen de forse achteruitgang van 
1985 op 1986 - van 8 min. naar 3 min. 
- enigszins trachten te verzachten 
voor die gewesten die anders in 1986 
onder de f 1 per inwoner zouden 
zakken. 

De f 1 garantie betreft alleen 
bestaande, nog functionerende 
pregewesten en staat in die zin los 
van de 13 min. die ik op termijn aan 
het Gemeentefonds toevoeg. In het 

beraad over de begroting voor 1986 
zal ik ook de wens aan de orde stellen 
om iets extra te doen, zoals die is 
uitgedrukt in de motie-Fransen. Van dit 
bedrag zullen overigens alle gemeen-
ten kunnen profiteren. Het verdelings-
systeem kan ertoe leiden dat geld 
terecht komt bij gemeenten die 
weinig samenwerken met andere 
gemeenten in gemeenschappelijke 
regelingen. Ik hoop dat de pomp 
tegen die tijd op eigen kracht zal 
werken. 

De heer Van der Jagt merkte op dat 
een indicatie van de werkelijke kosten 
en dus van de financiële gevolgen van 
de bundeling van gemeenschappelijke 
regelingen, ontbreekt. Ik herhaal dat 
naar onze mening - zie ook het 
regeerakkoord - gemeentelijke 
samenwerking door de gemeenten 
zelf moet worden bekostigd. Deson-
danks hebben wij evenzeer ter 
stimulering, als ter bestrijding van 
kosten, middelen ter beschikking 
gesteld die op termijn zullen worden 
overgeheveld. Een preciese indicatie 
van de kosten kan ik helaas niet 
geven, maar ik verwacht dat ze eerder 
lager dan hoger zullen worden, omdat 
samenwerking de efficiëntie dient. 

D 
De heer Vermeer (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! In eerste termijn ben ik 
niet, zoals de heer Kaland, ingegaan 
op de slordige wetgeving, zoals wi j 
deze in dit Huis nogal eens onder ogen 
krijgen. Dat betreft namelijk niet 
alleen het departement van deze 
minister. Het strekt zich helaas uit 
over een hele reeks van departemen-
ten. Daarom vind ik het niet nodig om 
zelfs maar de suggestie te wekken alsof 
het bij Binnenlandse Zaken anders of 
erger zou zijn dan bij andere departe-
menten. 

Die slordigheden vinden daarenbo-
ven plaats in verschillende stadia van 
de wetgeving. Ook gebeurt dit bij 
verschillende instanties. Daarbij komt 
nog dat zij een heel verschillend 
karakter hebben: het kan uiteenlopen 
van het vergeten van een komma tot 
het vergeten van woorden die heel 
wezenlijk zijn voor de betekenis van 
een wet. Wij zullen toch een vorm van 
beraad moeten vinden, waarbij van 
gedachten wordt gewisseld over de 
mate waarin en de wijze waarop hierin 
verbetering kan worden gebracht. Wij 
hopen hiermee intern ook verder te 
kunnen komen via een nota; of dat 
luk, is een tweede. Dat is de reden dat 
ik dit punt nu buiten beschouwing 
heb gelaten. Dit neemt niet weg dat 
het een heel ernstig probleem wordt. 
Daarover zijn wij het eens. 

De minister betoogt dat deze 
nieuwe regeling aanmerkelijk meer 
elementen van democratisch bestuur 
bevat dan de oude regeling. Daarmee 
ben ik het volstrekt eens. Dat heb ik 
ook met zoveel woorden gezegd. 
Daarover mag geen misverstand 
bestaan. Als ik de indruk heb gewekt, 
dat ik het daarmee niet eens ben, wil 
ik die bij deze wegnemen, hoewel ik 
het mij nauwelijks kan voorstellen dat 
ik dit heb gedaan. Ik ben ook niet 
meer ingegaan op de problematiek 
van een vierde bestuurslaag, niet 
omdat daarover niet veel meer te 
zeggen is; dat is aan de andere kant 
van het Binnenhof zo uitvoerig 
gebeurd, dat ik er weinig behoefte 
aan had om daarop in dit stadium nog 
terug te komen. 

Ik ben iets uitvoeriger ingegaan op 
de schaalproblematiek. Er zit wel een 
kern van waarheid in dat het feit dat 
wij na zoveel jaren, ongeveer 15, 
gepraat te hebben en nota's uitgewis-
seld te hebben over de reorganisatie 
van het binnenlands bestuur per 
saldo niet zo verschrikkelijk veel 
verder gekomen zijn. Door verschillen-
de auteurs en bestuurders is daarover 
gezegd, dat dit ten dele op het feit 
berust dat aan dat gehele proces 
onvoldoende analyse van de proble-
matiek ten grondslag heeft gelegen. 

Dit was ook terug te vinden tijdens 
de dag van de Vereniging voor 
bestuurskunde, waarop professor 
Snellen een soortgelijke opmerking 
heeft gemaakt. Als kritiek op het 
onderhavige wetsontwerp heeft hij 
gezegd: er ligt onvoldoende bestuurs-
kundig onderzoek ten grondslag aan 
de plannen die wij maken voor 
verbetering. 

Met betrekking tot de schaalproble-
matiek worden erg veel beweringen 
gedaan die voor mijn gevoel helemaal 
niet gegrond zijn op ervaringen en op 
onderzoek. In de bedrijfseconomie, 
waarin ik vroeger goed thuis was, is 
die problematiek heel wezenlijk. Maar 
ook bij samenwerking van overheden 
is dit een wezenlijk probleem. 

Het volgende is dan belangrijk om 
te weten. Als wij zeggen 'de schaal 
van die voorziening is dat', kan de 
vraag gesteld worden: waarop berust 
dat nu? Als je je daarin verdiept, kom 
je tot de conclusie dat het gehele 
schaalbegrip veel zwevender is en 
veel meer keuzemogelijkheden toelaat 
dan heel vaak wordt gesuggereerd. 
Om die reden meende ik, daarop iets 
uitvoeriger te moeten ingaan. Voor 
mijn gevoel was dat in de gehele 
behandeling wat te weinig tot zijn 
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recht gekomen. Verder laat ik het hier 
nu bij. 

Ik heb een vraag aan de minister 
gesteld en die heeft hij niet beant-
woord. Het is niet zo'n ernstige zaak, 
maar het is goed om heel even te 
signaleren, dat in artikel 13 met 
betrekking tot de aanwijzing van 
leden van het algemeen bestuur 
wordt gesproken over 'de raad uit zijn 
midden' zonder meer. Ik heb erop 
gewezen dat inzake de verkiezing van 
de leden van het dagelijks bestuur in 
het desbetreffende artikel de toevoe-
ging staat: met inachtneming van het 
daaromtrent in de regeling bepaalde. 
Mijn vraag was: moet uit het feit dat 
dit ontbreekt in artikel 13, lid 1, 
worden afgeleid dat daarbij niet geldt 
dat men in de regeling daaromtrent 
nadere bepalingen kan maken? Die 
vraag kan toch wel van enige betekenis 
zijn in de praktijk. 

Ik zal verder niet op de termijnstelling 
ingaan. Ik erken wat de staatssecretaris 
daarover heeft gezegd. Er zit natuurlijk 
ook wel een gevaar in. Dat moeten wij 
ons goed realiseren. Het is juist dat 
het moeilijk zal zijn om termijnen te 
stellen. Overigens is dat ook in veel 
andere gevallen zo. Het blijft een 
arbitraire zaak. Het heeft echter ook 
grote voordelen. 

Mijn vrees is dat het er wel toe kan 
leiden, dat het besluit wordt uitgesteld 
als het beter uitkomt. Het staat echter 
in de wet. Het is nu niet meer te 
veranderen. Dat zal later bij de 
evaluatie - ik ben overigens dankbaar 
voor die toezegging - wellicht nog 
eens aan de orde kunnen komen. 

D 
De heer Van der Jagt (GPV): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank beide bewinds-
lieden hartelijk voor hun uitvoerige 
beantwoording. Mij rest slechts nog 
een enkele opmerking. 

Ik ben het helemaal eens met de 
minister, dat de voorgestane decentra-
lisatie overgelaten moet worden aan 
provincies en gemeenten. Ik vroeg 
echter in eerste instantie aandacht 
voor iets anders. Dat wil ik de minister 
dan nu nog even vragen. Ik geloof dat 
de provinciale besturen zich niet 
vooral hebben verdiept in de vraag 
naar de mate van bundeling, maar 
meer in de vraag naar de begrenzing 
van de gebieden. Mijns inziens heeft 
een behoorlijk aantal regelingen een 
schaal die te groot of te klein is voor 
de samenwerkingsgebieden. 

Belangrijk is echter dat niet de 
verwachting wordt gewekt, dat 
nagenoeg alle regelingen kunnen 

worden gebundeld of geïntegreerd. 
De minister heeft dat ook niet gedaan. 
Hij heeft gezegd dat het waarschijnlijk 
de meerderheid van de regelingen zal 
zijn. Volgens mijn schatting zou het 
slechts een kleine meerderheid van de 
regelingen kunnen zijn. Het is goed dit 
verwachte effect in alle nuchterheid 
vast te stellen en duidelijk te onderken-
nen, zodat geen overdreven verwach-
tingen worden gewekt. 

Ik kom ten slotte op de financiën. 
Als ik de staatssecretaris goed heb 
begrepen, zullen de extra kosten toch 
hoofdzakelijk door de gemeenten 
moeten worden gedragen. Ik vraag 
mij af of dit helemaal billijk is. Ik dacht 
dat het Rijk er toch al vrij goedkoop 
afkomt. Als er geen extra kosten zijn, 
vraag ik mij af waarom die f 13 
miljoen er staat. Dan behoeft hij ook 
die f 13 miljoen niet te voteren. Als er 
wel extra kosten zijn, is het dan niet 
billijk om te becijferen wat die extra 
kosten zijn en om die uit te keren? 

D 
De heer Kaland (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de minister en de 
staatssecretaris voor de wijze waarop 
is ingegaan op de problematiek. Het is 
een taxatie. Wij hebben nu een wet. 
Dat is een geraamte, dat nu ingevuld 
moet worden. Bij herhaling is in de 
discussie naar voren gekomen, zowel 
bij de minister en staatssecretaris als 
bij de sprekers hier, dat die schaalpro-
blematiek, waarin ik dan met name de 
diversificatie betrek, zich zeker niet 
voor 100% leent om in een 4 samen-
werkingsgebied in één gemeenschap-
pelijke regeling te worden opgenomen. 
Als dat dan wordt ingevuld, gaat het 
erom hoe de souplesse is. Het gaat 
dan enerzijds om de souplesse op 
gemeentelijk niveau. Anderzijds gaat 
het om de soepelheid van de provinci-
ale besturen, met toch nog op afstand 
de beïnvloeding door het ministerie 
van Binnenlandse Zaken. 

Juist wegens do schaal en de 
diversificatie moet hiernaar met de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid 
worden gekeken, opdat de doelstelling 
van de wet, een efficiënt overheidsbe-
stuur, ook op lokaal niveau, zo goed 
mogelijk tot haar recht komt. Hierom 
gaat het immers. Er kunnen binnen 
een bepaald gebied meer regelingen 
zijn, er kunnen regelingen grensover-
schrijdend zijn en andere die slechts 
een deel van een gebied omvatten. 
Wij moeten hierin niet dogmatisch 
zijn, maar elk geval apart beoordelen, 
ondanks de ruimte die in de schaal 
aanwezig is. Ik ben het op dit punt 
met de heer Vermeer eens, maar er 

zijn wel degelijk aanwijzingen voor 
dat een bepaald probleem op een 
bepaalde schaal het beste kan worden 
opgelost. Dit vind ik de essentie van 
het wetsontwerp. 

Overigens ga ik akkoord met de 
opmerking van de minister dat bij het 
Rijk noch bij de provincie moet 
worden gecentraliseerd en dat het 
wetsontwerp de mogelijkheid biedt, 
op lokaal niveau te werken. 

Ik kom nog even terug op het 
voorkomen en herhalen van fouten. 
De minister heeft de toezegging 
gedaan dat hij hiervoor maatregelen 
zal nemen. Toen de heer Vermeer 
hierover begon, meende ik dat hij het 
goed wilde praten, maar gelukkig 
eindigde hij met de opmerking dat het 
een zeer ernstige zaak betreft. Het 
gaat er natuurlijk niet om, het ministe-
rie van Binnenlandse Zaken of een 
afdeling ervan aan de schandpaal te 
nagelen. Wij hebben echter met het 
wetsontwerp te maken, waarin het 
gaat om onaanvaardbare aantallen. Ik 
weet het wel: komma's, streepjes en 
puntjes horen er allemaal bij. Voor 
een zorgvuldige behandeling kan 
zoiets echter worden voorkomen; 
daarvoor behoeft men geen directeur-
generaal te zijn. 

Dat de Raad van State geen bezwaar 
heeft gemaakt tegen de titulatuur die 
boven de novelle stond, is nog geen 
bewijs voor de stelling dat de titel 
juist was. Het is wat gedurfd, maar ik 
blijf zeggen dat dit geen wijziging is 
van de nieuwe Wet gemeenschappe-
lijke regelingen. 

Ik maak nog enkele opmerkingen 
over de privaatrechtelijke vorm. 
Terecht moet de goedkeuring van de 
provincie komen. De keuze ligt in 
beginsel echter bij degenen die het 
aangaat. Mijn bezwaar is erop gericht 
dat er volgens de aankondigingen 
wetgeving aanstaande is waarbij juist 
op het hoogste niveau wordt bepaald 
dat de privaatrechtelijke vorm verplicht 
is. Dit heeft niets meer met goedkeu-
ring te maken of met de keuzevrijheid 
van gemeentelijke of provinciale or-
ganen. 

Als de aankondigingen juist zijn, 
wordt het op het hoogste niveau 
wenselijk geacht dat een bepaalde 
activiteit in de privaatrechtelijke vorm 
gegoten moet worden. Of het parle-
ment hiermee te zijner tijd akkoord 
gaat, zullen wij dan wel zien. Ook op 
dit punt laat ik echter graag de keuze 
bij de lagere overheden en het 
goedkeuringsrecht bij de hogere. Of 
dit de provincie is of het Rijk, doet er 
niet toe. 
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Kaland 

De staatssecretaris was in zijn 
beantwoording over de dubbele 
geheimhoudingsplicht erg optimis-
tisch. Ik geloof er niet in. Ik vermoed 
dat het ook uit bestuurlijke overwegin-
gen beter is, de verantwoording voor 
het onderdeel, dat onder de geheinv 
houding valt, niet verder te laten gaan 
dan het algemene bestuur. Het gaat 
immers om zaken waarover nog geen 
beslissing moet worden genomen, 
maar die nog gaande zijn. 

Het kan dan om economische 
activiteiten gaan, die in de gemeen-
schappelijke regeling zijn ingebracht, 
bij voorbeeld het aantrekken van een 
bedrijf. Het is onverantwoord dat 
vanuit het algemeen bestuur dit onder 
geheimhouding wordt doorgespeeld 
naarde diverse raden van de gemeen-
ten die deel uitmaken van die gemeen-
schappelijke regeling. Het is ook niet 
noodzakelijk, uit bestuurlijke overwe-
gingen. 

Op het moment dat het rijp is voor 
besluitvorming, dient men uiteraard 
exact te weten, waarover men tot 
besluitvorming wil komen. Op dat 
moment zijn èn de inlichtingenplicht 
èn de verantwoordingsplicht aanwe-
zig: dat bestrijd ik niet. Maar in de 
fase daaraan voorafgaande vind ik het 
bestuurlijk eigenlijk onverantwoord, 
dat die dubbele geheimhoudingsplicht 
daar is, als het om werkelijk belangrijke 
zaken gaat. 

Mijn vraag inzake de wachtgelden 
van bepaalde voorzitters was niet 
zozeer erop gericht, dat het Rijk dit 
zou betalen. Ik vind het best, als het 
Rijk dit doet. De vraag was echter, of 
er regelingen voor zijn. Ik begrijp dat 
als het niet is geregeld in de bestaande 
gemeenschappelijke regeling, deze 
wet daar geen oplossing voor kan 
bieden, maar dat bij een eventuele 
opheffing van de gemeenschappelijke 
regeling, daar alsnog een regeling 
voor kan worden getroffen, waardoor 
het recht ontstaat. Pas dan komt de 
vraag, wie het betaalt. Nu, ik ben er 
dankbaar voor, dat het Rijk daarvoor 
in ieder geval in de markt is. 

D 
De heer Geertsema (VVD): Voorzitter! 
Allereerst wil ik nog iets zeggen over 
het wetsontwerp 18781. De minister 
heeft gezegd dat ik nu wel een 
aanmerking had op het intitulé, maar 
dat in het wetsontwerp toch precies 
staat hoe de zaak wordt geregeld. Nu, 
daar ben ik juist over gevallen en dat 
is de reden, dat ik het heb genoemd. 
Ik zou mij heel wel kunnen indenken 
dat het uitgangspunt zou zijn de Wet 

gemeenschappelijke regelingen zoals 
wi j die nu behandeld hebben: die 
krijgt kracht van wet. 

Onmiddellijk daarna zou dan het 
wetsvoorstel 18781 inwerking 
kunnen treden, waardoor de bepalin-
gen van de nieuw tot stand gekomen 
wet worden gewijzigd. Maar zo is het 
niet. In artikel 2 van wetsontwerp 
18781 staat immers, dat wanneer het 
in de aanhef van artikel 1 vermelde 
voorstel van wet - het wetsvoorstel 
dat wij nu behandelen - tot wet wordt 
verheven en in werking treedt, deze 
wet op hetzelfde tijdstip in werking 
treedt. 

Daaar zit volgens mij de fout. Al zou 
er bij wijze van spreken één uur 
tussen zitten, dan zou je kunnen 
zeggen dat 18781 een wijziging is van 
de nieuwe Wet gemeenschappelijke 
regelingen. Maar als beide wetsvoor-
stellen op precies hetzelfde moment 
in werking treden, dan is er geen 
sprake van een wijziging van een 
nieuwe Wet gemeenschappelijke 
regelingen. 

Nu besef ik wel, dat de wereld van 
deze zaak niet instort. Niettemin 
geloof ik dat het toch nuttig is, 
hieraan aandacht te besteden. Wij 
hebben immers precies hetzelfde 
ervaren bij de Wet op het Nederlan-
derschap. Ik geloof dat het zaak is om 
eens en voor altijd uit te maken, hoe 
deze zaken het beste kunnen worden 
geregeld. Zelfs met alle goede wil van 
alle betrokkenen ben ik er niet van 
overtuigd, dat dit de laatste keer is dat 
wij een verbeteringsnovelle in ons 
bezit zullen krijgen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben 
verder de minister en de staatssecre-
taris heel dankbaar voor de reacties 
op mijn opmerkingen. Ik vind het erg 
moeilijk om een gefundeerd oordeel 
uit te spreken over de vraag, wat 
Thorbecke nu wel zal vinden van de 
ene of van de andere oplossing. 

Ik heb nooit gemerkt dat Thorbecke 
een erg groot voorstander was 
van indirecte verkiezingen. Maar 
misschien ken ik daarvoor zijn 
geschriften niet voldoende. Ik dacht 
dat Thorbecke een erg groot voorstan-
der van directe verkiezingen was, zij 
het dat de kring van kiezers in zijn tijd 
wat beperkter was dan de onze. Op 
welk moment Thorbecke echter gaat 
liggen woelen en of dat bij de invoering 
van de vierde bestuurslaag is of bij de 
wijziging van de Wet gemeenschappe-
lijke regeling, onttrekt zich aan mijn 
waarneming. 

De minister heeft nog even gespro-
ken over de bezwaren tegen de vierde 
bestuurslaag. Misschien kreeg ik 

daarbij een verkeerde indruk van zijn 
opmerkingen. De minister zei dat de 
intergemeentelijke samenwerking en 
de behartiging van de regiobelangen 
met elkaar in botsing kunnen komen. 
Ik wijs er in dit verband op wat de 
ideeën van de voorstanders van de 
vierde bestuurslaag zijn: zodra er 
gewesten zijn, zullen er geen provin-
cies meer zijn. Die botsing van 
belangen kan dus niet zo gemakkelijke 
optreden. Er zijn dan nog vier a vijf 
landsdelen die niet gauw met de 
taakbehartiging door de gewesten in 
conflict zullen komen. 

Ik wil nog een enkele opmerking 
maken over het democratisch gehalte 
van de gemeenschappelijke regelin-
gen. Ik blijf volhouden dat de moge-
lijkheden voor de gemeenten in feite 
beperkt zijn. Zij hebben per jaar één 
goede mogelijkheid om hun mening 
kenbaar te maken. Dat is als de 
begroting voor het samenwerkingsver-
band moet worden vastgesteld. Dan 
kunnen zij juichen, boe roepen en zich 
tot het hoger gezag wenden. Dat is 
dan allemaal mogelijk. Voor de rest 
kunnen zij in de loop van het jaar 
eigenlijk bijzonder weinig doen. 

Zij kunnen wel hun eigen mensen 
ter verantwoording roepen. Dat zijn er 
slechts een paar. Eventueel kunnen zij 
hun eigen mensen afzetten. Die 
mensen zullen dan echter zeggen dat 
hun geen schuld treft. Er participeren 
misschien nog 25 andere gemeenten 
in het samenwerkingsverband en de 
betrokkenen zullen zeggen dat men 
het hun niet kwalijk kan nemen dat de 
andere gemeenten een geheel andere 
kant opgaan dan hun gemeente wi l . 

Het gaat hierbij dus om het feit dat 
de gemeenten alleen maar die enkele 
man of vrouw die zij zelf hebben 
benoemd ter verantwoording kunnen 
roepen. De rest van de betrokkenen 
kunnen zij niet ter verantwoording 
roepen. Ik vind dat nog altijd in 
democratisch opzicht een niet gelukki-
ge zaak. 

De staatssecretaris heeft gesproken 
over de zwakte van de controlemecha-
nismen. Daarover klaagde men 
vroeger. Ik vind dat die controlemecha-
nismen nog steeds betrekkelijk zwak 
zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte 
merk ik op dat ik de minister ten 
zeerste erkentelijk ben dat hij, zoals hij 
meedeelde, het overleg met het 
Departement van Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur heeft geopend. 
Mijn ervaring is dat het Departement 
van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur geheel andere draagvlakken 
voor ogen staan dan de minister in 
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Geert sema 

zijn antwoord heeft vermeld. Ik heb 
zoeven al de CPA's genoemd, maar ik 
denk hierbij ook aan vele andere 
terreinen. Ik geloof dat Seelenmassage 
daar erg nuttig kan zijn. 

D 
Minister Rietkerk: Mijnheer de 
Voorzitter! De heren Vermeer, Kaland 
en Geertsema zijn nog even terugge-
komen op de onzorgvuldigheid van 
de wetgeving waarmee wij bij dit 
wetsontwerp zijn geconfronteerd en 
die ook tot een novelle heeft geleid. Ik 
ben het eens met de geachte afgevaar-
digden dat dit een probleem is 
waaraan alle aandacht moet worden 
geschonken. In eerste termijn heb ik 
dat ook reeds gezegd. Ik zal het nu 
iets anders formuleren. Ik kan verze-
keren dat de les die met name deze 
Kamer op dit punt heeft gegeven ter 
harte zal worden genomen. 

Ik wil kort reageren op hetgeen de 
heer Geertsema over het intitulé 
stelde. Hij vindt het een probleem dat 
in het wetsontwerp wordt bepaald dat 
de novelle niet na, maar gelijktijdig 
met, het oorspronkelijke ontwerp in 
werking treedt. Hij is van mening dat 
dit moeilijk te rijmen is met de tekst 
van het intitulé. Men moet zich echter 
voorstellen dat de novelle bij wijze 
van spreken één seconde later in 
werking treedt en dan één seconde 
terugwerkt. 

Ten slotte is het een wijziging van 
een overigens hier besproken en, naar 
ik hoop, aanvaard wetsvoorstel. Ik 
hoop dat door dit voorbeeld ook de 
problemen van de heer Geertsema 
zijn opgelost. 

Voorts wijs ik erop dat een en ander 
in overeenstemming is met de nieuwe 
wetgevingstechniek. Eerst wordt het 
intitulé vastgesteld en daarna de 
novelle aanvaard. Ik hoop dat de heer 
Geertsema dit aanvaardbaar vindt. 
Als het gaat om novelles die gelijktijdig 
worden behandeld met wetsontwer-
pen zoals deze, dan zullen wi j toch 
moeten bezien of wij ten aanzien van 
de aanduiding van wetsontwerpen 
geen verschil moeten maken met 
novelles die later kunnen komen en 
een ander karakter kunnen hebben. 

De heer Vermeer merkte op dat hij 
bepaald niet de suggestie heeft willen 
wekken, kritiek te hebben op de 
democratische inhoud van deze 
regeling. Ik heb gezegd dat er mensen 
zijn die in het ontbreken van recht-
streekse verkiezingen een onvoldoen-
de democratisch gehalte zien. De heer 
Vermeer heeft dit echter niet zo 
gezegd. 

Voorts maakte de heer Vermeer 
enige opmerkingen over de schaalpro-
blematiek. Ik kan zijn betoog delen. Ik 
kan ook stellen dat in 15 jaar vaak 
meters documenten aan de problema-
tiek zijn besteed. Ik noem bij voorbeeld 
de concept-structuurschets 1974. Uit 
het geheel van stukken blijkt dat de 
schaalproblematiek zweeft en dat 
deze zich in de loop van de tijd wijzigt, 
afhankelijk van maatschappelijke 
ontwikkelingen en de stand der 
technieken en dergelijke. Zijn benade-
ring verschilt op dit punt niet zoveel 
van de mijne. 

Voorts stelde hij nog een vraag over 
artikel 13. Ik heb deze vraag in eerste 
termijn over het hoofd gezien, 
waarvoor mijn excuses. Uit het feit 
dat in het eerste lid van artikel 13 niet 
de zinsnede voorkomt: met inachtne-
ming van het daaromtrent in de 
regeling bepaalde, zoals dit wel in het 
negende lid en in artikel 14, eerste lid, 
voorkomt, mag niet a contrario 
worden afgeleid dat de regeling de 
bevoegdheid van de raden, bedoeld in 
artikel 13 eerste lid, niet mag beperken. 

De voorbeelden die de heer Vermeer 
in zijn vraag heeft gegeven zijn zeker 
mogelijk. Men zou hoogstens kunnen 
zeggen dat de wetgever in de gevallen 
waarin die gebezigde woorden 
voorkomen verwachtte dat de gemeen-
schappelijke regeling in ieder geval 
een min of meer uitgewerkte regeling 
ter zake zou inhouden. Intussen moet 
hieruit ook niet worden afgeleid dat 
elke beperking toelaatbaar zou zijn. 

Een regeling die zou bepalen dat 
slechts mannen of slechts leden van 
een grote fractie van de raad konden 
worden aangewezen zou bepaald niet 
voor goedkeuring in aanmerking 
komen. 

Ik kom bij de heren Van der Jagt en 
Kaland, die beiden over dezelfde 
problematiek hebben gesproken. De 
heer Kaland heeft er nog eens op 
gewezen dat die schaalproblematiek 
en die diversificatie zich bepaald niet 
altijd lenen voor een gemeenschappe-
lijke regeling. Daarin moet een zekere 
souplesse worden nagestreefd. Hij 
heeft ook gezegd dat de flexibiliteit bij 
de uitwerking van deze wet belangrijk 
is. Het uitgangspunt van het wets-
ontwerp is dat er territoriaal een 
zekere ordening wordt nagestreefd, 
hoewel bepaald niet dogmatisch. Er 
blijven dan ook uitzonderingen 
mogelijk op de aanzet van het wets-
ontwerp. 

Zelf vind ik het belangrijk dat de 
invulling door provincies en gemeen-
ten zelf moet plaatsvinden. De heer 
Van der Jagt heeft in zoverre gelijk, 

dat het accent bij de provinciale 
conceptindelingen op de begrenzing 
van die gebieden ligt. Niettemin heeft 
geen van beide sprekers gemeld dat 
het vaststellen hiervan zou leiden tot 
een plaatje dat vervolgens niet zou 
kunnen werken. Het is ook mogelijk 
dat wordt gezegd: wij zijn nu mooi 
aan de schrijftafel bezig, wij trekken 
wat lijnen en daarmee is het klaar. Zo 
ligt het echter niet. 

De heer Van der Jagt wees er ook al 
op dat niet alle regelingen gebundeld 
of geïntegreerd kunnen worden. Het 
wetsontwerp schrijft niet dogmatisch 
voor dat dat altijd moet plaatsvinden. 
Het laat bepaald ruimte voor de ook 
door de heer Kaland bepleite flexibili-
teit. 

De heer Van der Jagt heeft nog 
gesteld dat hij verwacht dat slechts 
een kleine meerderheid daarin 
begrepen zal worden. Ik zal daar geen 
voorspelling over doen. Wel wil ik op 
dit punt en het punt van de democra-
tisering opmerken dat hiermee 
belangrijke verbeteringen worden 
bereikt op beide terreinen als het gaat 
om een vergelijking met de huidige 
situatie: de wirwar van regelingen, de 
ongeordendheid en de in menig 
opzicht toch ook niet democratische 
structuur van de huidige gemeen-
schappelijke regelingen. 

Aan de andere kant geef ik de heer 
Van der Jagt graag toe dat wij nuchter 
moeten zijn en ons niet moeten 
verbeelden dat met deze regeling alle 
bestuurlijke problemen tot een 
oplossing zijn gebracht. Ik heb toch 
het vertrouwen ook uit persoonijke 
contacten met bestuurders, dat men 
langs deze weg toch een mogelijkheid 
ziet om belangrijke stappen op dit 
gebied van de samenwerking te 
zetten. Ik meen - de Kamer is het 
daarmee ook eens - dat wij die 
ontwikkeling dan ook alle kans 
moeten geven. 

De heer Kaland komt nog met een 
enkele opmerking over de privaatrech-
telijke vorm. Als op het hoogste 
niveau wordt bepaald dat je privaat-
rechtelijk te werk moet gaan, is er van 
een keuze van een lager orgaan en 
een goedkeuring door de provincie 
geen sprake meer, aldus de geachte 
afgevaardigde. 

Ik heb deze problematiek vanuit dit 
wetsvoorstel benaderd. Ik ben 
uitgegaan van algemene maatschap-
pelijke regelingen, met daarnaast 
uitzonderingen voor de privaatrechte-
lijke vormen. Vanuit die benadering 
ben ik van mening dat er wel degelijk 
een goedkeuringsrecht van de 
provincie aan de orde is, waarover de 
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Rietkerk 
Kamer, als de wijziging van de 
Gemeentewet wordt behandeld, haar 
oordeel kan geven. Er is gesproken 
over de elektriciteitsproduktie- en 
energiedistributiebedrijven. 

Onder verwijzing naar de begroting 
van Economische Zaken kan op grond 
van een aantal zaken worden aange-
nomen dat die situatie ter zake 
gewenst is. Wanneer dit in een wet 
wordt vastgelegd, kan de Kamer langs 
die weg haar oordeel geven en haar 
invloed uitoefenen. Dit wetsontwerp 
heeft de privaatrechtelijke rechtsvorm 
dus uitgezonderd. 

De heer Geertsema heeft zich 
afgevraagd wat de heer Thorbecke 
van indirecte verkiezingen zou vinden. 
Ik kan hem daarop geen direct 
antwoord geven. Als er echter iemand 
in ons staatsbestel is geweest die het 
belang van autonome gemeenten, 
ook als tegenwicht voor hogere 
overheden, heeft bepleit en vormgege-
ven, dan is het Thorbecke. 

De heer Geertsema heeft gezegd 
dat hij niet geheel gelukkig is met het 
democratisch gehalte van de indirecte 
verkiezingen en de mogelijkheden die 
daarin voor de gemeenten zitten. 
Niets is volmaakt in deze wereld. Met 
dit wetsvoorstel hebben wij binnen de 
mogelijkheden die wij in deze samen-
werkingsvorm zien, getracht een 
optimale inspraak, openbaarheid en 
verantwoording in te brengen. Dat 
zijn essentiële elementen van demo-
cratie. Ik denk dat de heer Geertsema 
het hiermee wel eens is. 

Dezelfde geachte afgevaardigde 
heeft gesproken over de andere 
schaalbreedte van andere departe-
menten, bij voorbeeld van WVC. Juist 
met betrekking tot de doorvoering 
van deze regeling zullen wij de 
komende jaren nog een aantal 
problemen moeten aanpakken. In het 
kader van de Wet Voorzieningen 
Gezondheidszorg zijn wij al met 
staatssecretaris Van der Reijden 
overeengekomen dat de voor die 
sector geldende voorzieningen binnen 
een bepaalde periode zullen worden 
afgestemd op de gebiedsindeling van 
dit wetsvoorstel. Op dat punt hoop ik 
dat wij belangrijke stappen voorwaarts 
kunnen doen. 

D 
Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Kaland is nogal indringend ingegaan 
op de kwestie van de dubbele geheinv 
houding. Hij vond mij erg optimistisch. 
Hij zou het beter vinden om de 
verantwoordingsplicht niet verder te 

laten gaan dan het algemeen bestuur 
en dus niet te laten doorlopen tot in 
de gemeenteraden. Zijn argument 
daarvoor is dat het gaat om de 
voorbereiding van de beslissingen. 

Bij de beslissingen zelf moet 
natuurlijk opening van zaken worden 
gegeven. Hij sprak in het bijzonder 
over kwesties bedrijven betreffende, 
waarbij hij het zware woord 'onverant-
woord' gebruikte. Ik zal zeker nota 
nemen van hetgeen de heer Kaland in 
dit verband heeft betoogd. Ik twijfel er 
ook niet aan dat dit punt een belangrijk 
element zal zijn bij de evaluatie die 
over enige jaren zal worden gedaan. 

De heer Kaland is nog teruggekomen 
op de wachtgelden. Ik wil hem erop 
wijzen, dat er twee artikelen in het 
wetsvoorstel staan die daarop 
betrekking hebben. Artikel 114 bepaalt 
dat in alle gevallen wachtgeld wordt 
uitgekeerd indien is gebleken dat voor 
de betrokkene - de ontslagene - na 
zorgvuldig onderzoek geen passende 
andere functie kon worden gevonden. 
Artikel 115 bepaalt dat het Rijk de 
wachtgelden voor zijn rekening 
neemt. Ik ben er de heer Kaland 
erkentelijk voor, dat hij daarover zijn 
dankbaarheid heeft geuit. 

De heer Geertsema heeft opgemerkt, 
dat hij de controlemechanismen toch 
nog betrekkelijk zwak vindt. In mijn 
eerste termijn heb ik gezegd dat zij 
worden versterkt, meer niet. Ik wijs 
dan op het terugroepingsrecht en 
daarnaast op de begroting, die twee 
keer 'langs komt' bij de gemeenten en 
niet slechts één keer. Daarmee wil ik 
niet zeggen dat dit nu een panacee is, 
alleen dat het een verbetering is ten 
opzichte van de bestaande situatie. 

De heer Geertsema (VVD): Daarom 
stemmen wij ook voor het wetsvoor-
stel. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Waarvoor onze dank. 

Ten slotte vroeg de heer Van der 
Jagt of het billijk is om de gemeenten 
voor de extra kosten ten gevolge van 
deze wet te laten opdraaien, althans 
als zij die hebben. Hij voegde daaraan 
pikanterwijze de volgende vraag toe: 
waarom geeft het Rijk dan toch f 13 
min.? Het Rijk geeft toch geld, even 
afgezien van het bedrag, ter stimule-
ring, omdat de centrale overheid er 
belang bij heeft dat de lagere overhe-
den goed functioneren. 

Waarom is exact voor dat bedrag 
gekozen? Dat is heel eenvoudig: dit 
bedrag was voor de pregewesten 
beschikbaar. Dat bedrag was er dus 
en kon dus worden gevonden zonder 
een vergroting van de totale budgettai-

re middelen. Met andere woorden: 
meer kon niet en minder wou ik niet. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De wetsvoorstellen worden zonder 
stemming aangenomen. 

Sluiting 20.00 uur. 

Lijst van besluiten: 

De voorzitter heeft na overleg met het 
college van Senioren besloten om: 
a. het voorbereidend onderzoek door 
de vaste commissie voor Onderwijs 
van het volgende wetsvoorstel te 
doen plaatsvinden op 15 januari 1985: 

Wijziging van de Wet op het 
voortgezet onderwijs en de Wet op 
het basisonderwijs, houdende de 
verplichting voor het bevoegd gezag 
om toekomstige leraren als school-
practicumstudenten tot de school toe 
te laten (18117); 
b. de openbare behandeling van de 
volgende wetsvoorstellen te doen 
plaatsvinden op 15 januari 1985: 

Goedkeuring van het Koninklijk 
besluit van 2 juni 1982 (Stb. 329) 
ingevolge artikel 33 van de Wet 
selectieve investeringsregeling 
(17489); 

Wijziging van de Wet investerings-
rekening en van enkele belastingwet-
ten (afschaffing investeringstoeslag 
voor grote projecten) (17837); 

Wijziging van de Wet investerings-
rekening, van de Wet op de inkomsten-
belasting 1964 en van de Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969 (vereen-
voudiging WIR-regime en bestrijding 
oneigenlijk gebruik) (18203); 
c. het voorbereidend onderzoek door 
de vaste commissie voor Justitie van 
het volgende wetsvoorstel te doen 
plaatsvinden op 26 februari 1985: 

Wijziging van artikel 240 van het 
Wetboek van Strafrecht en enige 
andere bepalingen (15836); 
d. het beleidsdebat Ontwikkelingssa-
menwerking geheel te doen plaatsvin-
den op 11 juni in plaats van op 4 en 
11 juni 1985. 

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

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

Wijziging van de Wet op het 
voortgezet onderwijs en de Wet op 
het basisonderwijs, houdende de 
verplichting voor het bevoegd gezag 
om toekomstige leraren als school-
practicumstudenten tot de school toe 
te laten (18 117); 
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Wijziging van de Wet investerings-
rekening, van de Wet op de inkomsten-
belasting 1964 en van de Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969 (vereen-
voudiging WIR-regime en bestrijding 
oneigenlijk gebruik) (18203); 

Machtiging tot deelneming door het 
Koninkrijk in de Zesde Middelenaan-
vulling van de Inter-Amerikaanse 
Ontwikkelingsbank (18 245, R1242); 

Hoofdstuk VI (Ministerie van 
Justitie) voor het jaar 1985; Begroting 
van uitgaven; Begroting van ontvang-
sten (18 600-VI); 

Hoofdstuk XV (Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid) 
voor het jaar 1985; Begroting van 
uitgaven; Begroting van ontvangsten 
(18 600-XV); 

Begroting van uitgaven en ontvang-
sten van het Bezitsvormingsfonds 
voor het jaar 1985 (18 600 J); 

Het achterwege laten van de 
herziening van het wettelijk minimum-
loon, van de uitkeringen krachtens 
een aantal sociale verzekeringswetten 
en van een aantal uitkeringen en 
pensioenen krachtens enige andere 
wetten per 1 januari 1985 en per 1 juli 
1985, alsmede het achterwege laten 
per 1 juli 1985 van de herziening van 
de basiskinderbijslagbedragen 
(18 687); 

Overheveling van de drie miljoen 
geulden uit het bezitsvormingsfonds 
(18691); 

Verbod tot vestiging en uitbreiding 
van varkens- en pluimveehouderijbe-
drijven in Nederland dan wel bepaalde 
delen daarvan (Interimwet beperking 
varkens- en pluimveehouderijen) 
(18 695); 

Wijziging van de begroting van 
inkomsten en uitgaven van het 
Gemeentefonds voor het jaar 1982 
(verzamelontwerp; tweede wijzigings-
voorstel) (18 367); 

Wijziging van de inkomstenbelasting 
(vrijstelling van bepaalde periodieke 
uitkeringen van publiekrechtelijke 
aard) (18413); 

Wijziging van de Wet op de accijns 
van bier (18631); 

Wijziging van de inkomstenbelasting 
en de loonbelasting ter zake van de 
aftrekbaarheid als persoonlijke 
verplichting van premies voor 
lijfrenten (18 632); 

Wet tot het uitgeven en belenen van 
schatkistpapier en het aangaan van 
geldleningen ten laste van de Staat 
der Nederlanden in 1985 (Leningwet 
1985X18 650); 

Wijziging van de Heffingwet 
industrielawaai 1984 (18713); 

Wijziging van de Advocatenwet 
(18742); 

Aanpassing van uitkeringspercenta-
ges van ontslaguitkerings- en arbeids-
ongeschiktheidsuitkeringen voor 
overheidspersoneel, onderwijsperso-
neel en daarmee gelijk te stellen 
personeel (18777); 

Opschorting aanpassing Inhouding 
1982(18778); 

Wijziging van de nieuwe Wet 
gemeenschappelijke regelingen 
(18781). 

Het achterwege laten van de 
herziening van het wettelijk minimum-
loon, van de uitkeringen krachtens 
een aantal sociale verzekeringswetten 
en van een aantal uitkeringen en 
pensioenen krachtens enige andere 
wetten per 1 januari 1985 en per 1 juli 
1985, alsmede het achterwege laten 
per 1 juli 1985 van de herziening van 
de basiskinderbijslagbedragen 
(18687); 

Wijziging van de nieuwe Rijkswet 
op het Nederlanderschap (18 754, 
R 1272) 

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

2°. de volgende regeringsmissives: 
een, van de minister van Buitenland-

se Zaken, ten geleide van 20 exempla-
ren van zijn conclusies inzake de 
Open Dag Emancipatie gehouden op 
13 december 1984; 

een, van alsvoren, betreffende het 
administratief akkoord met Boven-Vol-
ta inzake technische samenwerking; 

een, van de minister van Binnenland-
se Zaken, ten geleide van het rapport 
'Evenredigheid en toegankelijkheid'; 

een, van de minister van Verkeer en 
Waterstaat, ten geleide van 2 exempla-
ren van het verslag over de aan de 
Wet verontreiniging zeewater gegeven 
toepassing voor het jaar 1982; 

een, van de staatssecretaris van 
Economische Zaken, de heer Van Zeil, 
ten geleide van de Nota toeristisch 
beleid 1985 t/m 1989; 

een, van de minister van Landbouw 
en Visserij, ten geleide van de herziene 
raming van het Landbouw-Egalisatie-
fonds, afdeling A, voor het jaar 1984; 

een, van de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, ten 
geleide van het rapport 'Flexibel 
werken'; 

een, van de staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
mevrouw Kappeyne van de Coppello, 
ten geleide van een Overzichtsstudie 
arbeidsmarktpositie Minderheden; 

een, van de staatssecretaris van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 

ten geleide van zijn adviesaanvraag 
aan de voorzitter van de Gezondheids-
raad inzake anorexia nervosa en 
boulimie; 

een, van alsvoren, ten geleide van 
het Besluit kosten bijzodere rechtshan-
delingen Wet tarieven gezondheids-
zorg; 

De Voorzitter stelt voor, deze missives 
voor kennisgeving aan te nemen. 

De bijlagen zijn nedergelegd ter 
griffie, ter inzage voor de leden. 

3°. een missive van de minister van 
Buitenlandse Zaken, ter voldoening 
aan het terzake bepaalde in de 
Grondwet, en ten geleide van het op 
17 december 1983 te Cartagena tot 
stand gekomen Protocol betreffende 
de commerciële en economische 
samenwerking tussen enerzijds de 
Europese Gemeenschap voor Kolen 
en Staal en anderzijds de Overeen-
komst van Cartagene en haar Lid-Sta-
ten Bolivia, Colombia, Equador, Peru 
en Venezuela (Trb. 1984, 85), alsmede 
een toelichtende nota bij dit Protocol; 

Deze missive is inmiddels gedrukt en 
aan de leden toegezonden. 

Het tractatenblad is nedergelegd ter 
griffie, ter inzage voor de leden. 

4°. de volgende missives: 
een, van de voorzitter van de 

Assemblee van de West-Europese 
Unie ten geleide van aanbevelingen 
over het militair gebruik van de 
ruimte, wapenbeheersing en ontwape-
ning en over West-Europese Unie, 
Europese eenheid en Atlantisch 
Verbond; 

een, van het Praeventiefonds, ten 
geleide van het verslag over de 
werkzaamheden van zijn bestuur in 
1983; 

een, van het Havenschap Terneuzen, 
ten geleide van de notulen van de 
vergadering van de raad van bestuur 
op 1 oktober 1984; 

De voorzitter stelt voor, deze missives 
voor kennisgeving aan te nemen. 

De bijlagen zijn nedergelegd ter 
griffie, ter inzage voor de leden. 

5°. de volgende geschriften: 
een, van G. H. Veltrop te Schinveld, 

betreffende het regeringsbeleid; 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste commissie voor Algemene 
Zaken en Huis der Koningin. 

een, van de ambassade van Irak, 
betreffende de behandeling van 
Iraakse krijgsgevangenen in Iraanse 
kampen; 
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een, van de Raad voor de Bevrijding 
van Suriname, te Leiden, ten geleide 
van 7 resoluties aangenomen door 
het eerste congres van de Raad; 

Deze geschriften worden van belang 
geacht voor de leden en plv. leden 
van de vaste commissie voor Buiten-
landse Zaken. 
een, van het Landelijk overleg 
universitaire schoolpracticumcoördi-
natoren te Amsterdam, betreffende 
het wetsvoorstel Wijziging van de Wet 
op het voortgezet onderwijs en de 
Wet op het basisonderwijs, houdende 
de verplichting voor het bevoegd 
gezag om toekomstige leraren als 
schoolpracticumstudenten tot de 
school toe te laten (18117); 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste commissie voor Onderwijs. 

een, van 25 staffunctionarissen uit de 
gezins- en bejaardenverzorging en 
alphahulpverlening in Zuid-Holland, 
te Brielle, betreffende het wetsvoorstel 
Wijziging van de inkomstenbelasting 
en de loonbelasting; derde fase 
tweeverdieners (18 519); 

een, van het Interconfessioneel 
Centrum Maatschappelijke Dienstver-
lening te Maasland, betreffende 
alsvoren; 

een, van A. in 't Hout te Poortugaal, 
betreffende alsvoren; 

een, van de Ondernemersorganisa-
tie Schoonmaak" en Bedrijfsdiensten 
te Tilburg, betreffende alsvoren; 

een, van leden van de sectie 
Individuele voorzieningen van de 
Stichting Raad voor het Ouderenwerk 
Vlaardingen, betreffende alsvoren; 

een, van de directie van het Holy-Zie-
kenhuis te Vlaardingen, betreffende 
alsvoren; 

een, van de Ondernemingsraad 
Fokker Bedrijf Drechtsteden te 
Papendrecht, betreffende alsvoren; 

een, van het bestuur van de Stichting 
voor maatschappelijke dienstverlening 
'Horst en Vliet' te Voorschoten, 
betreffende alsvoren; 

Deze geschriften worden van belang 
geacht voor de leden en plv. leden 
van de vaste commissie voor Finan-
ciën. 
een, van de secretaris van het 
gewest Zeeland van de Partij van de 
Arbeid, te Koewacht, betreffende 
afvaldumpingen; 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste commissie voor Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer, 
een, van de voorzitter van de 
Vereniging ESO te Utrecht, betreffende 
de tariefsverhoging openbaar vervoer; 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste commissie voor Verkeer en 
Waterstaat. 
een, van H. Klok te Drouwenermond, 
betreffende het faillissement van zijn 
bedrijf; 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste commissie voor Economische 
Zaken. 

een, van het college van burgemees-
ter en wethouders van Menalduma-
deel, betreffende het zoeken van 
kievitseieren; 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste commissie voor Landbouw en 
Visserij. 

een, van de Nieuwe algemene 
gehandicapten organisatie NAGDte 
's-Gravenhage, betreffende de 
voorgenomen korting van de sociale 
uitkeringen; 

een, van het college van burgemees-
ter en wethouders van Gendringen, 
betreffende alsvoren; 

een, van het college van burgemees-
ter en wethouders van Oldenzaal, 
betreffende alsvoren; 

een, van de voorzitter van de 
gemeenteraadsfractie Weert U 
Waardig, te Weert, betreffende de 
werkloosheid; 

Deze geschriften worden van belang 
geacht voor de leden en plv. leden 
van de vaste commissie voor Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, 
een, van het bestuur van het 
Regionaal Ziekenfonds Midden-Neder-
land te Utrecht, betreffende het stelsel 
van ziektekostenverzekeringen; 
Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste commissie voor Welzijn en 
Volksgezondheid. 

een adres van W. Leenders te Arnhem, 
betreffende een uitkering; 

een adres van Gert Uff B.V. te Bilt-
hoven, betreffende een geschil met de 
Keuringsdienst van Waren; 
Deze adressen zullen worden gesteld 
in handen van de vaste commissie 
voor de Verzoekschriften. 

De Voorzitter stelt voor, deze geschrif-
ten voor kennisgeving aan te nemen. 
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